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Markkinapaikkojen hyödyntäminen purkumateriaalien kierrätyksessä (Riikka 

Kinnunen) 
 

Mihin eri alustoihin olet tutustunut? Mikä on herättänyt kiinnostuksen? 

 

Materiaalitori yleisenä alustana ja mahdollistajana on herättänyt eniten 

kiinnostusta. Tutustunut myös Maapörssi, Mansyns, kiertonet, 

synergie, huutokaupat.com ja purkutori. 

Materiaalitori, purkutori, kiertoon.fi 

Materiaalitori ja sen lakisääteinen rooli. 

huutokauppa.com 

Materiaalitori, työn puolesta on kiinnostusta. 

Materiaalitori 

Materiaalitori, KELO, Korjaus RYL, Haitta-aineiden RT-kortti, 

Savonlinnan purkuopas. 

 

Mitkä ovat tyypilliset esteet markkinapaikkojen hyödyntämiseen purkukohteissa? 

 

Nykyiset käytännöt materiaalien hyödyntämisessä. 

Kiire, asenteet, osaaminen, lainsäädäntö, kustannukset. 

Toteutuneet käytännöt ja työtavat, kiire? Tiedon puute? 

Henkilöresurssit puutuvat markkinapaikkojen käyttämiseen. 

Kriittinen käyttäjämassa puuttuu markkinapaikasta. 

Ei riittävästi hyviä esimerkkejä. 

Aikataulut 

Osaamisen puute. 

Julkinen sektori vs. resurssit ja osaaminen. 

Jätteen ja ei-jätteen rajapinnan epäselvyys. 

Etäisyys 

Viitseliäisyyttä opetella uuttaa puuttuu. 

Velvoite puuttuu. 

Purkumateriaalien haitta-aineet, jotka estävät uudelleenkäytön. 

Tilaaja ei velvoita uusien hyödyntämistapojen etsintään. 
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Tekniset taidot riittämättömät. 

 

Miten voitaisiin edistää purkukartoituksen ja purkumateriaaliselvityksen digitaalista kytkentää 

Materiaalitoriin? 

 

Linkitys eri järjestelmien välillä. Tiedot automaattisesti Materiaalitoriin. 

Tulisi olla sellainen sovellus, jota voi käyttää helposti eri laitteilla. 

Tiedon syötön helppous → käyttöliittymä. Esim. syöttö suoraan 

purkukohteesta (tabletti, kannettava tai muu päätelaite). Ja tiedot 

syötetään vain kerran. Pilvipalvelu. 

Yksi sovellus/alusta mikä kommunikoisi järjestelmien kanssa. 

Näytettäisiin myös vanhentuneet ilmoitukset eli koko materiaalivirta. 

Purkukartoittajien pätevyys materiaaliselvitysten tekemiseen. 

Selkeä toimintamalli koko prosessiin. Purkukartoituksesta 

uudelleenkäyttöön. 

Käyttäjän sovelluksen olisi oltava selkeä ja käyttäjäystävällinen 

riippumatta siitä, mitä kytkentöjä taustalla on. 

Sijaintitieto mukaan / kartalle näkyville tarjonta. 

Eri järjestelmissä käytetään samaa terminologiaa. 

Ehdottomasti yksi helposti löydettävä pääportaali, jonka alle on 

ryhmitetty eri toimijoita. Jos käyttö on vaikeaa, siihen ei ryhdytä. 

 

Mitä eri tarpeita on uudelleenkäytettävien rakennusosien ja kierrätettävien purkumateriaalien 

ilmoittamiseen eri alustoihin? 

 

Kuljettamisen kannalta koko ja paino, mutta nämä yleensä ovatkin. 

Materiaalin mukaan järkevä yksikkö. 

Soveltuvuus ei käyttötarkoituksiin selkeästi mainittu. 
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Toimitus: mistä voi noutaa, voidaanko toimittaa jne. 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mihin käyttöön sopiva, mihin 

ei! Koko, palovaatimukset ja toimiiko vai ei! 

Helppous järjestelmän käytössä. 

Mahdollinen CE-merkintä tai muu sertifiointi. 

Vastuut: jos on tulevaa purkumateriaalia, kenen vastuulla purku ja 

siihen liittyvät toimet. 


