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Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys



Rapurc työpaketit

TP 1. Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen 

TP 2. Kiertotalousalustojen rajapintaohjelmointi muihin alustoihin 

TP 3. Kiertotalouden showroom

TP 4. Uudet liiketoiminta-avaukset 

TP 5. Rakennus- ja purkujätteen materiaali- ja ympäristöturvallisuutta 
koskevat tiedot



TP 1. Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen

1. Työpajat ja muu tiedon jakaminen (asiantuntijapalvelut): vastuullinen 
toteuttaja Miksei, osallistuu Xamk

2 a. Tietokannan suunnittelu ja mallinnus: vastuullinen toteuttaja 
Xamk, osallistuu Miksei

2 b. Tietokannan ja markkinapaikan ylläpito: vastuullinen toteuttaja 
Miksei

3. Purkukartoituksesta datapankkiin, datapankista digitaalisiin 
kauppapaikkoihin: vastuullinen toteuttaja Miksei, Xamk osallistuu

TP 1. Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen



• Työpajat sidosryhmille
• Etsitään ja esitellään toimijoille meneillään olevia kehityskulkuja muualla 

Suomessa ja Euroopassa
• Etsitään yhdessä ratkaisuja rakentamisen ja purkamisen kiertotalouden 

kehittämiseksi Mikkelin seudulle
• Metsäsairila, Toimintakeskus, rakennusten omistajat, arkkitehdit, suunnittelijat, 

koulutus, urakoitsijat, konsultit, viranomaiset, logistiikkayritykset…
• Tavoite: n. 2 kertaa vuodessa

• Ohjelmointityöt
• Tietokannan suunnittelu ja mallinnus (Xamk, Miksei)
• Purkukartoituksen/Purkujäteselvityksen ohjelmointi ja testaus, kytkökset 

markkinapaikan tietokantaan
• Yhteistyössä ympäristöministeriön ja Motivan kanssa

TP 1. Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen



• Integrointi muihin alustoihin (Motivan ekosysteemin osana)
• ”CityLoops”, Materiaalitori, Manufaturing Synergies (mansyns), muut
• Ongelmana tietoisuus markkinapaikkojen olemassaolosta
• Pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja parempaan näkyvyyteen
• Tavoitteena materiaalien kierron parantaminen
• Toteutetaan ostopalveluna

Toteuttaja Miksei

TP 2. Kiertotalousalustojen rajapintaohjelmointi muihin alustoihin  



• Metsäsairilaan (Ecosairilaan) fyysisesti sijoittuva esittelytila
• Esitellään rakentamisen ja purkamisen kiertotaloutta 
• Osana isompaa kokonaisuutta
• Myös virtuaalinen showroom
• Tavoitteena tietoisuuden parantaminen kierrätys- ja uudelleenkäyttönäkökulmasta
• Simulointia, visualisointia
• Alihankintana, budjetti 15.000 €
• Vastuullinen toteuttaja Miksei, Xamk osallistuu

TP 3. Kiertotalouden showroom



• Päävastuu Miksei, Xamk osallistuu
• Rakennusosien uudelleenkäyttö

• Rakennusmateriaalien kierrätys

• Logistiikka 

• Purkukartoitukset

• Digitalisaation mahdollistamat avaukset

TP 4. Uudet liiketoiminta-avaukset

• Työpajat, tietoiskut, seminaarit

• Yhteys Ecosairilan kehitykseen



• Toimenpiteessä etsitään parhaita käytäntöjä kierrätettävien rakennus- ja 
purkumateriaalien materiaali- ja ympäristöturvallisuustietojen keräämiseksi 
ja tallentamiseksi. 

• Tietoa kerätään myös olemassa olevista ja kehitteillä olevista, rakennus- ja 
purkujätteelle soveltuvista laatujärjestelmistä (esim. vapaaehtoiset CE-
merkinnät ja ympäristömerkit). 

• Suositeltavista kemiallisista analyyseistä etsitään tietoa. Materiaaleista 
otetaan näytteitä ja analyysejä testataan Xamkin ympäristölaboratoriossa 
tai ulkopuolisessa laboratoriossa. 

• Tiedot liitetään osaksi hankkeessa tuotettavaa datapankkia. 
• Osaaminen tuodaan Mikkelin kiertotalouden yrityksille.
• Vastuullinen toteuttaja Xamk.

TP 5. Rakennus- ja purkujätteen materiaali- ja 
ympäristöturvallisuutta koskevat tiedot



https://youtu.be/Wq5la5YjTak

Budjetti 2020-2023

Miksei
Kustannukset:
Palkat 105.300
Ostopalvelut 65.000
Laitehankinnat 10.000
Flat rate (24 %) 19.471
_________________________
Yhteensä 199.771

Rahoitus:
EAKR (Maakuntaliitto) 159.816
Kuntaraha 5.000
Ympäristöministeriö 34.955
YHTEENSÄ 199.771

XAMK

Kustannukset:

Palkat 218.400

Ostopalvelut 6.200

Laitehankinnat 11.500

Flat rate (24 %) 52.418

_________________________

Yhteensä 288.518

Rahoitus:

EAKR (Maakuntaliitto) 230.813

XAMK 57.705

YHTEENSÄ 288.518
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