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EKORAKSA

 EkoRaksa-hanke toimi vuosien 2009-2013

 Hankkeessa työttömät henkilöt yhdessä työvalmentajan kanssa 

kartoittivat erilaisia purkukohteita ja kartutti osallistujien osaamista 

kierrätettävien rakennusmateriaalien tunnistamiseen ja kartoitti 

niiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena oli ohjata 

osallistujia rakennusalalle. 

 Pääyhteistyökumppanina oli Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta

 EkoRaksa-hanke teki myös pienimuotoisia rakennustöitä yksityisille 

henkilöille ja keräsi aktiivisesti käytöstä poistettuja 

rakennustarvikkeita.

 EkoRaksa teki myös yhteistyötä purkufirmojen kanssa 



HYPPYHANKE

◦Mitä: Purkujätteiden rakennusosien ja –materiaalien 

kiertotalouden edistäminen

◦Missä: Helsingissä ja Kanta-Hämeen kunnissa

◦Milloin: 1.9.2019-31.3.2022

◦Miksi: Parempi hyödyntämisaste, uutta kiertotaloustoimintaa

◦Miten: Konkreettisin kokeiluin ja monialaisesti 



Käytännön kokeiluja: 

◦ Irtaimiston hyödyntämisen näkökulmasta 

◦ Rakennusmateriaalien uudelleenkäytön näkökulmasta

◦ Rakennusosien esipurku ja myynti 

◦ Vihreän rahoituksen soveltaminen

◦ Kartoitettu toimijoiden näkemyksiä 

◦ Järjestetty työpajoja

◦ Koottu kansainvälisiä esimerkkejä - Rakennettu käytännön kokeilujen 

pohjalta toimintamalleja



KOHDE, SINIKELLON 
PÄIVÄKOTI

◦ Yhteistyössä Kuopion kaupungin tilakeskuksen 
kanssa

◦ Kohdekäynti tehty yhdessä tilakeskukssen 
työntekijöiden ja meidän käytännön työntekijän 
kanssa

◦ Suunnitelma projektin aikataulutuksesta 
hahmoteltu

◦ Kartoitettu mahdolliset hyödynnettävät materiaalit

◦ Kuvattu kohde ja suunniteltu 
etukäteismarkkinointia



Kuvia kohteesta



TYÖPAJA TYÖSKENTELYÄ

◦ Mitä rakennusmateriaaleja näkisitte hyödynnettävän kierrätyksessä?

◦ Mitä taloudellista hyötyä näkisitte rakennusmateriaalikierrätyksestä? 

Kunnat/kiertotalostoimijat

◦ Mitä hyötyä/arvoa rakennusmateriaalien kierrätyksestä näkisitte 

olevan ympäristönäkökulmasta (ympäristölaskenta)?

◦ Rakennusmateriaalikierrätyksen haasteet?

◦ Ideoita ja ajatuksia siitä, miten haasteet selätetään?

◦ Ideoita ja ajatuksia materiaalien myyntiin ja markkinointiin?

◦ Muita huomioita ja ajatuksia



Mitä rakennusmateriaaleja näkisitte 
hyödynnettävän kierrätyksessä?

◦ Kalusteet

◦ Kovat materiaalit

◦ Rosteri altaat

◦ Ikkunat

◦ Ovet

◦ Rännejä

◦ Leikkikalusteet

◦ Astioita

◦ Valokylttejä

◦ Koneet

◦ Pihakasvit

◦ Pihalaatat



Mitä taloudellista hyötyä näkisitte 
rakennusmateriaalikierrätyksestä? 
Kunnat/kiertotalostoimijat

◦ Kunnilla ei osaamista, eikä kykyä käyttää tavaraa uudelleen



Mitä hyötyä rakennusmateriaalien kierrätyksestä 
näkisitte olevan ympäristönäkökulmasta 
(ympäristölaskenta)?



Rakennusmateriaalikierrätyksen 
haasteet?

◦ Varastointi, tila ja kustannukset

◦ Kaupungit eivät anna varastointitilaa

◦ Ei ole kannattavaa pitää rakennustarvikekierrätystä



Ideoita ja ajatuksia siitä, 
miten haasteet selätetään?

◦ Tila kunnalta käyttöön

◦ Nouto vain maksusta



Ideoita ja ajatuksia materiaalien 
myyntiin ja markkinointiin?

◦ Tapahtuman järjestäminen

◦ Nettikauppa



Muita huomioita ja 
ajatuksia

◦ On ollut haasteellista Saada kannattavaksi

◦ Kartoitus kaupungin toimesta

◦ Ajan käyttö ja kannattavuus?

◦ Konsulttifirma organisoi urakan, toimittaa listan ja kysyy mitä haluatte 

hyödyntää ja toimittaa Nihtisiltaan

◦ www.purkukartoitus.fi

◦ Ulkovarasto (läpajovarasto), voi olla kylmä

http://www.purkukartoitus.fi/

