
Purkamisesta  
kiertotalouteen

Lisätietoja: kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi 
Mikäli linkkipainike ei toimi esimerkiksi älypuhelimellasi, kopioi osoite  
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OHJELMA
8.30  Työpajan avaus
 Mikkelin kaupunki, Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

8.40         Liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelua 

 Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy,  

 Raimo Lilja, kiertotalusasiantuntija, TkT

9.00  Purkumateriaalien uudelleenkäytön edistäminen 

 Ramboll Oy, Ying Zhu, kiertotalouden liiketoimintajohtaja, FT

9.30         Purkutiilien hyödyntäminen 
 ESEDU, Esa Kohvakka, projektipäällikkö

9.50  Markkinapaikkojen hyödyntäminen purkujätteiden 
 kierrätyksessä, havaintoja tehdyistä kokeiluista
 Winto Better World Oy, Riikka Kinnunen, yrittäjä

10.20  10 minuutin tauko

10.30  Työpajatyöskentelyä alustusten teemojen mukaisesti

11.15 Työskentelyn tulokset ja keskustelu
12.15  Tilaisuus päättyy
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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 Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, Xamk ja Ympäristöministeriö. EU-rahoituksen myöntävä viranomainen 
on Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) -hanke (2019-2021) kehittää Etelä-Savon alueen kiertotalousosaamista sekä 
edistää kiertotalousperiaatteiden jalkautumista yhteiskuntaan. Hankkeen toimijoina ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois-Suo-
men Ammattikorkeakoulu Oy sekä Mikkelin Toimintakeskus ry. UTK-hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). 
Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Purkaminen – niin korjausrakentamiseen 
liittyvä kuin rakennuksen koko purkukin – 
on kasvava markkina ja tarjoaa paljon uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Purkamiseen 
kohdistuu paljon muutospaineita tiuken-
tuneiden kiertotaloustavoitteiden takia. 
Fiksusti toteutettu purkaminen ja raken-
taminen vie kiertotaloutta uudelle tasolle. 
Rakennukset tulisi nähdä myös materiaali-
varastona, ei vain purkujätteenä.

Osallistu työpajaan ja tule mukaan kehit-
tämään ajatuksia rakentamisen ja purka-
misen kiertotalouteen liittyvistä liiketoi-
mintamahdollisuuksista ja niihin liittyvien 
esteiden ratkaisuista. Työpajassa kuullaan 
esimerkkejä toteutuneista projekteista ja 
käynnissä olevasta liiketoiminnasta.

Tilaisuus on tarkoitettu purkuhankkeisiin 
ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnittelu- 
ja konsultointiyrityksille, valvojille, kierrä-
tyssektorin toimijoille, paikallisille oppilai-
toksille ja opiskelijoille, sekä viranomaisille.

Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä  
CityLoops-, UTK- ja Rapurc-hankkeet.

Ilmoittaudu  
tästä

- rakennusosien 
  uudelleenkäyttö11.3.2021

tai  
kuvaa 
QR-koodi

Ilmoittaudu 4.3. mennessä ja ilmoita lisätietokentässä  
mihin seuraavista työryhmäkeskusteluista haluat osallistua:
1. Liiketoimintamahdollisuudet
2. Tiilien uudelleenkäyttö
3. Purkumateriaalien uudelleenkäytön edistäminen
4. Markkinapaikkojen hyödyntäminen purkumateriaalien  
 kierrätyksessä.

1.
TYÖPAJA 
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