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Rapurc-hankkeessa (2020-2023) edistetään purkamisen ja rakentamisen  kiertotaloutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.  
Hankkeen toimijoina ovat Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Ympäristöministeriö. Hanketta rahoittavat Euroo-
pan Unionin Aluekehitysrahasto, Xamk ja Ympäristöministeriö. EU-rahoituksen myöntävä viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Arjen kiertotalous (ARKI) -hanke (2021-2023) edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla. Hankkeessa vahvistetaan kiertota-
lous-yritystoiminnan edellytyksiä huolto- ja korjauspalveluissa sekä edistetään ammatillisen koulutuksen kiertotalousosaamista.Hankkeen toimijoina ovat 
Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy. ARKI-hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Rahoittava viranomainen 
on Etelä-Savon ELY-keskus.

Rakennusten purkaminen on kasvava  
markkina ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
kehittää uutta liiketoimintaa ja samaan 
aikaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja 
luonnon varojen käyttöä. Purkamiseen 
kohdistuu paljon muutospaineita tiuken
tuneiden kiertotaloustavoitteiden ja  
lainsäädännön takia. 

Purkamisen ja rakentamisen yhdistäminen 
vie kiertotaloutta uudelle tasolle, ja puretta
vat rakennukset tulisi nähdä myös materiaa
livarastona, ei vain purkujätteenä. 

Kiertotalouden tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää myös soveltuvan osaamisen 
kehittämistä ja tulevaisuuden ammattilais
ten koulutusta. Osallistu työpajaan ja tule 
mukaan kehittämään ajatuksia rakentami
sen ja purkamisen kiertotalouteen liittyvistä 
liiketoimintamahdollisuuksista ja niihin 
liittyvien esteiden ratkaisuista. 

Työpajassa kuullaan esimerkkejä rakenne
tun ympäristön ammatillisen ja korkeakoulu
tuksen kehittämisestä. Tilaisuus on tarkoi
tettu purkuhankkeisiin ryhtyville, rakennus, 
purku, suunnittelu ja konsultointiyri
tyksille, valvojille, kierrätyssektorin 
toimi joille, paikallisille oppilaitoksille ja 
opiskelijoille sekä viranomaisille. Tilaisuu
den toteuttavat yhteistyössä CityLoops, 
Rapurc, ja ARKIhankkeet.
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3.
TYÖPAJA 

OHJELMA
8.20 Ilmoittautuminen
8.30 Työpajan avaus 
 Koulutusjohtaja Arja Sinkko, XAMK,  
 Rakennus ja energiatekniikan koulutusyksikkö
8.35 Purkukartoitusosaaminen  

 yrittäjä Katja Lehtonen, Ytekki Oy

 Kommenttipuheenvuoro:  
 projektiinsinööri OlliPekka Pajala, RAKLI Ry

9.15 Purkutyöosaajan koulutus, Forssan esimerkki 

 yrittäjä Riikka Kinnunen, Kierivä Oy 
 Kommenttipuheenvuorot: yrittäjä Janne Salonen, CedCon Oy, 
 projektipäällikkö EijaRiitta Ikonen, EteläSavon Ammattiopisto
9.40 Haitalliset aineet ja työsuojelu  
 yrittäjä Kai Salmi, Salmico Oy  
 Kommenttipuheenvuorot: tarkastaja Arto Liukkonen,  
 ItäSuomen AVI
10.05 Purkutyön suunnittelijan osaaminen 
 lehtori Markku Raimovaara, HAMK 
 Kommenttipuheenvuoro: kehitysjohtaja  
 Kati Tuominen, Purkupiha Oy
10.25  Tauko
10.35  Keskustelua ryhmissä 
 1. Purkukartoitusosaaminen 
 2. Purkamisen osaaminen 
 3. Kiertotalouden suunnittelu ja rakentamisosaaminen

 Valitse sopivin ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä.
11.30 Ryhmien keskustelujen purku ja loppukeskustelu 

12.00 Tilaisuus päättyy

Osaamisen  
tarpeet ja haasteet

Purkamisesta  
kiertotalouteen
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