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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 kierto-
talousperiaatteiden jalkautumista yhteiskuntaan. Hankkeen toimijoina ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
Oy sekä Mikkelin Toimintakeskus ry. UTK-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 ai-
kaan vähentää kasvihuone päästöjä ja luon-
nonvarojen käyttöä. Purkamiseen kohdistuu 
paljon muutospaineita tiukentuneiden 
kiertotaloustavoitteiden ja lainsäädännön 
takia. Purkamisen ja rakentamisen yhdistä-
minen vie kiertotaloutta uudelle tasolle, ja 
purettavat rakennukset tulisi nähdä myös 
materiaalivarastona, ei vain purkujätteenä.

Kiertotalouden tavoitteiden toteutuminen 
vaatii myös rakennussuunnittelun ja han-
kintojen yhteensovittamista purkamisen ja 
rakentamisen prosesseihin.

Osallistu työpajaan ja tule mukaan kehittä-
mään ajatuksia rakentamisen ja purkamisen 
kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintamah-
dollisuuksista ja niihin liittyvien esteiden 
ratkaisuista. Työ pajassa kuullaan esimerk-
kejä toteutuneista projekteista mm. ideoita 
betonielementtien uudelleenkäytölle.

Tilaisuus on tarkoitettu purkuhankkeisiin 
ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnittelu- ja 
konsultointiyrityksille, valvojille, kierrätys-
sektorin toimijoille, paikallisille oppilaitoksil-
le ja opiskelijoille sekä viranomaisille.

Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä City-
Loops-, UTK- ja Rapurc-hankkeet.
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8.20 Ilmoittautuminen

8.30 Työpajan avaus
 Naistinki Oy, Kari Ahonen, kiinteistöpäällikkö

8.35 Kestävä kehitys ja kiertotalous suunnittelussa  
 Arkkitehdit NRT Oy, Teemu Tuomi, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja

• Kommentti: Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu,  
  Raimo Tikka, korjausarkkitehti - case AsOy Toppilan  
  Punainen Mylly, tiilirakenteiden uudelleenkäyttö 
• Kommentti: Meark Oy, Henna Ehramaa, arkkitehti SAFA
• Mahdollisuus esittää kysymyksiä alustajalle tai kommentoijalle

9.30 Purkukartoituksen ja purku-urakan hankinta 
 kiertotalouden näkökulmasta 
 Ytekki Oy, Katja Lehtonen, yrittäjä

• Kommentti: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy,  
  Ilkka Liljander, hankinta-asiantuntija. 
• Mahdollisuus esittää kysymyksiä alustajalle tai kommentoijalle

10.10 Rakenteellisten osien uudelleenkäyttö  
 Hämeen ammattikorkeakoulu, Markku Raimovaara,  
 lehtori, projektipäällikkö

• Betonielementtihackathonin tulokset
• Kommentti: Petri Salmi, Co-founder, Spolia Design Oy 
• Mahdollisuus esittää kysymyksiä alustajalle tai kommentoijalle

10.50 Tauko ja siirtyminen ryhmiin

11.00 Työpajatyöskentely ryhmissä Miro-alustalla
 ryhmät: 1. suunnittelu, 2. hankinnat, 3. uudelleenkäyttö.

 Valitse sopivin ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä.

11.30 Ryhmätöiden purku, keskustelu ja tilaisuuden yhteenveto 

12.00 Tilaisuus päättyy 
 

suunnittelu  
ja hankinnat

Purkamisesta  
kiertotalouteen

https://mikseimikkeli.tapahtumakalenterit.fi/?q=VTJGb1RHVlsYMSsjVjoqcx81MzgIQmgtU0ZWNlJubXEzbUcRK2o_TFNvU1gxMUshal0XRjRUK1RTb2VtdlgHVXg1VDJTbHFq5052
https://mikseimikkeli.tapahtumakalenterit.fi/?q=VTJGb1RHVlsYMSsjVjoqcx81MzgIQmgtU0ZWNlJubXEzbUcRK2o_TFNvU1gxMUshal0XRjRUK1RTb2VtdlgHVXg1VDJTbHFq5052

