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Tavoitteet

Kehittää toimintamallia ja työkaluja purkamiseen 

ja rakentamiseen liittyville toimijoille, joilla 

voidaan edistää toimijoiden ja kaupungin 

kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyviä 

tavoitteita ja tunnistaa digitaalisten ratkaisujen 

ja datan tuoma lisäarvo näihin tavoitteisiin 

pääsemisessä. 

Hankkeessa kehitetään purkumateriaalien ja 

rakennusosien kierrätykseen datan 

hyödyntämiseen perustuvaa toimintamallia, 

edesautetaan pilottikohteiden materiaalikierrätystä 

sekä määritellään toimintamallia vastaavat 

vaatimukset Motiva Servicen alustakonseptille. 
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Materiaalikiertojen ratkaistava ongelma: 

Materiaalilähteet ja niiden hyödyntäjät eivät kohtaa tehokkaasti.
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Yritysten ja kuntien 

jäte-, ylijäämä- & 

sivuvirtamateriaalit

Hyödyntäjät



EU:n jätedirektiivin mukainen 

materiaalien hyödyntämisen 

tavoite vuodelle 2020 oli 70% -

arvioitu toteuma noin 50%
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Vanhoista rakennuksista 

puretaan arviolta 

30% vuoteen 2050 mennessä



Validoituja mahdollisuuksia 

rakennus- ja purkualalla

NEST, Dübendorf, Sveitsi

• Kiertotalouden kysyntä on heräämässä, mutta 

hajautuneet materiaalivirrat eivät ohjaudu 

optimaalisesti korkean arvon käyttöön.

• Raaka-aineiden hinta ja saatavuus ovat 

muutoksessa mm. ympäristönormien 

tiukentuessa, jolloin kierrätysmateriaalien 

hyödyntäminen tulee kannattavammaksi.

• Kiertotalous on nousemassa alan toimijoiden 

strategiseksi prioriteetiksi ja neitseellisen 

materiaalin käytön rinnalle haetaan uusia 

innovatiivisia toimintamalleja, joiden 

kehittymistä alustaekosysteemi tukee.



Kohteen kuvaus

Tarkasteltava kohde: Vattuniemen 

Itälahdenkatu/ Heikkiläntie –kortteli

• Alueella 16 kiinteistöä, jotka tullaan 

purkamaan, kokonaan tai osittain. Kohteet 

eri omistuksissa.

• Kohteista tehdään purkukartoitus

• 120 000 m2 asumispinta-alaa rakennetaan 

tilalle

• Kaavan tavoiteaikataulu on saada 

hyväksytyksi 2022 ja purkutyöt voisi aloittaa 

2022-2023.
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Miten liikkeelle?

• Selvitetään alueen kiinteistönomistajien

tavoitteet ja tarpeet

• Suunnitellaan toimijoiden välisen yhteistyön

ja tiedonvaihdon toteutusta

• Koostetaan ja analysoidaan

purkukartoitustiedot

• Tarjotaan sparrausta toimijoille

materiaalikierron suunnitteluun ja 

hyötykäyttökohteiden löytämiseen

• Kehitetään ja testataan dataa hyödyntävää

toimintamallia tukemaan toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja materiaalikiertojen toteutusta
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Kiertotalouden alustaekosysteemin tavoitteena on edistää materiaalikiertoja monella 
eri tasolla
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DATA-PROSESSIT

LIIKETOIMINTA-
PROSESSIT

Materiaalilähteet Hyödyntäjät

Data-alustat ja lähteet

Ekosysteemin hallinnointi

YHTEISTYÖ –
PROSESSIT

Materiaalikanta
Tuotanto ja 
uusiokäyttö

Hävitys/jätteestä 
energiaa

Virran luonti Jalostus

Materiaalivirran luonti 
(purku, poltto)

Käsittely ja jatkojalostus

Korjaus / restaurointi

Hallinta

Varastointi

Logistiikka
Käsittely (murskaus, 

erottelu)

Datapohjainen alustaekosysteemi
- Luo polun kysynnän ja tarjonnan välille ja 

yhdistää palvelut kiertojen tueksi
- Tarjoaa, yhdistelee, jalostaa ja rikastaa tietoa
- Rakentaa yhteistä mallia tiedolle
- Kytkee yhteen eri tietojärjestelmät, vaihdanta-alustat ja 

markkinapaikat
- Ohjaa tarvittaessa materiaalien kauppaa



Materiaalikiertoalusta ja –ekosysteemi – pilotoinnin fokus
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DATA-

PROSESSIT

LIIKETOIMINTA-

PROSESSIT

Materiaalilähteet Hyödyntäjät

Data-alustat ja lähteet

Ekosysteemin hallinnointi

OHJAUS- JA 

YHTEISTYÖ 

PROSESSIT

Virran luonti JalostusHallinta

Datapohjainen alustaekosysteemi

Vuoden 2021 

fokus

Tuo julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhteen alueen yhteisen 

kiertotaloussuunnittelun kautta.

Parantaa arvoketjun toimijoiden tietoisuutta ja osaamista.

Kriteerien ja datan 

tarpeen 

määrittely, jotta 

uusiomateriaalin/-

osien käyttö 

onnistuisi

Kysynnän vahvistaminen

Kysynnän ja tarjonnan 

yhteensovittaminen.

Materiaalikierto-

alustakonseptin ja 

datan lisäarvo

Purkukartoitustietojen koostaminen ja 

yhteinen kiertotaloussuunnittelu.

Kiertotaloustavoitteet ja ennakoiva 

toimintamalli.

Mukaan 

myöhemmässä 

vaiheessa



Purkumateriaalin hyödyntämisen prosessi ja

poimintoja mahdollisista alustatoiminnallisuuksista

Purun 
suunnittelu

Purku-urakan 
kilpailutus ja 

luvan hakeminen

Materiaalien 
hyödyntämis-
vaihtoehtojen 

kartoitus

Purku ja 
toteuman 
raportointi

Logistiikka
/väli-

varastointi

Materiaalin 
jalostus

Materiaalin 
toimitus 
ostajalle 

Purku-
prosessi



Purkumateriaalin hyödyntämisen prosessi ja

poimintoja mahdollisista alustatoiminnallisuuksista

Purun 
suunnittelu

Purku-urakan 
kilpailutus ja 

luvan hakeminen

Materiaalien 
hyödyntämis-
vaihtoehtojen 

kartoitus

Purkukartoituksen
tiedot alustalle

(sähköinen lomake)

Materiaalien
hyötykäyttö-

vaihtoehtojen ja 
palvelupolun selailu

Materiaalien
myynti-

ilmoitusten teko

Tutki
lupavaatimuksia ja 
täytä purkulupaan
tarvittavat tiedot

(Lupapiste)

Purku ja 
toteuman 
raportointi

Purkutoteuman
tiedot (sähköinen

siirtoasiakirja)

Logistiikka
/väli-

varastointi

Logistiikka-
toimijan 

kilpailutus

Materiaalin 
jalostus

Jalostusprosessin 
tietojen (mm. 

laatu ja määrä) 
päivitys ostajalle

Materiaalin 
toimitus 
ostajalle 

Hyödyntämättömän
materiaalin tietojen 

raportointi

Toteuman 
tilastointi

Välivarasto-
paikan haku

Purku-
prosessi

Alustan 
toiminnal
-lisuuksia

Materiaalien hakutoiminto
(tietoa materiaalien

ominaisuuksista, 
soveltuvuudesta, 

referenssit)

Materiaalien
ostoilmoitusten

selailu

Hiilijalanjälki-
laskenta



Toteutus
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Etenemissuunnitelma

Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Purun ja 
hyötykäytön 
suunnittelu

Toimijoiden
yhteistyö

Alustaratkaisun ja 
toimintamallin 
konseptointi & 
kehitys

Konseptin ja toimintamallin 

kehitys

Toimijoiden yhteistyön fasilitointi

Toimintamallin optimointi ja 

alustakonseptin räätälöinti Vattuniemen 

tarpeiden mukaisesti

Yhteistyön suunnittelu  ja käynnistäminen 

(alueen toimijoiden välinen ja laajempi 

alueellinen yhteistyö)

Toteutuksen 

ja testauksen 

suunnitelma

Toimintamallin ja alustan 

toiminnallisuuksen

iteratiivinen kehitys ja 

testaus

Purkukartoitustiedon 

koostaminen ja 

analysointi

Purun ja hyötykäytön suunnittelu

Tilannekuva

• Toimijoiden 

tavoitteet, 

tarpeet ja 

haasteet

• Ekosysteemin 

odotukset ja 

tarpeet

Toimintamallin iteratiivinen kehitys ja 

testaus

Purun ja hyötykäytön valmistelu

Alustavan toimintamallin ja 

konseptin määrittely

Materiaalikiertojen suunnittelu

• Rakennuttajien ja suunnittelijoiden sparraus

• Hyötykäyttömahdollisuudet

Yhteistyön koordinointi, toimintamallin jatkokehitys 

ja testaus

Purkutyön ja hyötykäytön suunnittelu ja 

valmistelu

Materiaalikiertoalustakonseptin ja 

datan lisäarvo Vattuniemen pilotissa



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!

Paula Eskola

paula.eskola@motiva.fi

puh. 040 555 2961
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
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Tarkempi etenemissuunnitelma (ei tule esitykseen)

Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Alustaratkaisun 
ja timintamallin
konseptointi & 
kehitys

Purun ja 
hyötykäytön 
suunnittelu

Arvoketjun ja 
ekosysteemin
yhteistyö

Konseptin ja toimintamallin 

kehitys

Ekosysteemin yhteistyön fasilitointi

Toimintamallin optimointi ja 

alustakonseptin räätälöinti Vattuniemen 

tarpeiden mukaisesti

Yhteistyön suunnittelu  ja käynnistäminen (alueen

toimijoiden välinen ja laajempi alueellinen yhteistyö)

• Osapuolten tietotarpeiden kuvaus

• Alustakonseptin tarpeiden tunnistaminen

• Materiaalikiertojen yhteistoimintamallin kehittäminen

Toteutuksen ja 

testauksen 

suunnitelma

• Testattavien 

tarpeiden ja 

toiminnallisuu

ksien valinta

Toimintamallin iteratiivinen 

kehitys ja testaus

• Toiminnallisuuksien testaus ja 

simulointi

• Toiminnallisuuksien tuoman 

lisäarvon tunnistaminen ja 

arviointi

Purkukartoitustiedon 

koostaminen ja analysointi

• Purkumateriaalit ja 

rakennusosat

• Alustavat arviot 

hyödynnettävyydestä

Purun ja hyötykäytön suunnittelu

Tilannekuva

• Toimijoiden 

tavoitteet, 

tarpeet ja 

haasteet

• Ekosysteemin 

odotukset ja 

tarpeet

Toimintamallin iteratiivinen kehitys ja testaus

Purun ja hyötykäytön valmistelu

Alustavan toimintamallin ja 

konseptin määrittely

• Data-alustan konseptikuvaus

• Toiminnallisuudet ja 

arkkitehtuuri

• Käyttöliittymän prototyppi 

Materiaalikiertojen suunnittelu

• Materiaalikierron suunnittelun ja hyötykäyttökohteiden 

löytämisen sparraus

• Rakennuttajien ja suunnittelijoiden sparraus 

• ”Materiaalireseptien” luonti, hyötykäyttökohteiden kriteerit & 

määrittely

• Purun suunnittelu hyötykäytön näkökulmasta

Yhteistyön koordinointi, toimintamallin jatkokehitys ja testaus

• Osapuolten yhteistoiminnan fasiltointi

• Yhteistoimintamallin testaus ja kehitys

Purkutyön ja hyötykäytön suunnittelu ja valmistelu

• Purkutyön kriteerien määrittely materiaalikiertojen osalta

• Purkamisen toimintamallin testaaminen

• Materialaireseptien testaaminen

Materiaalikiertoalustakonseptin ja datan lisäarvo 

Vattuniemen pilotissa

• Alustakonseptin kehitys tukemaan purku- ja 

kiertosuunnittelua sekä toimijoiden 

kommunikointia


