Purkamisesta
kiertotalouteen
PUHEENVUOROT
8.30
8.45

8.55

9.10
9.40
Purkaminen – niin korjausrakentamiseen
liittyvä kuin rakennuksen koko purkukin –
on kasvava markkina ja tarjoaa paljon uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Purkamiseen
kohdistuu paljon muutospaineita tiukentuneiden kiertotaloustavoitteiden takia.
Fiksusti toteutettu purkaminen ja rakentaminen vie kiertotaloutta uudelle tasolle.
Rakennukset tulisi nähdä myös materiaalivarastona, ei vain purkujätteenä.

Webinaari
9.12.2020
klo 8.30_12.30

9.55
10.05
10.25

10.45

11.05

11.25

Ilmoittaudu
tästä 4.12.
mennessä

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

10 minuutin tauko
Rakennus- ja purkujätteen kiertoprosessi Mikkelissä
toimitusjohtaja Ville Kakkonen, Metsäsairila Oy
Mikkelin kaupungin käytännöt purkamisessa ja
mitä uutta demonstrointikohteissa
rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Mikkelin kaupunki
Liiketoimintamahdollisuuksia meillä ja muualla
kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja,
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Rakennusosien uudelleenkäytön kokeilut Kouvolassa
rakennustekniikan lehtori Katja Ahola,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
10 minuutin tauko

PANEELIKESKUSTELU
11.35

Rakennusosien uudelleenkäytön ja
kierrätyksen tulevaisuus
Vetäjänä: yrittäjä Katja Lehtonen, Ytekki Oy
• kehityspäällikkö Laura Majoinen, Ramboll Oy
• tj Ville Kakkonen, Metsäsairila Oy
• tj Harri Lankinen, Toimintakeskus Uutta Elämää
• yrittäjä Riikka Kinnunen, Winto Better World Oy
• rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, Mikkelin kaupunki
• projektipäällikkö Esa Kohvakka, Etelä-Savon ammattiopisto
• yliarkkitehti Harri Hakaste, Ympäristöministeriö

12.15
12.30

YHTEENVETO JA AJATUKSIA JATKOSTA

Tule kuulemaan, miten toteutat kiertotaloutta edistävän purkamisen hankesuunnittelusta toteutukseen ja jätehuoltoon.
Seminaari antaa sinulle tietoa ja työkaluja
purkamisen tilaamiseen, suunnitteluun ja
toteuttamiseen sekä purkumateriaalien
hyödyntämiseen.
Tilaisuus on tarkoitettu purkuhankkeisiin
ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnitteluja konsultointiyrityksille, valvojille, kierrätyssektorin toimijoille, paikallisille oppilaitoksille ja opiskelijoille, sekä viranomaisille.

Ilmoittautuminen ja yhteyksien testaaminen
Tervetuloa webinaariin
kehityspäällikkö Kimmo Haapea,
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Purkumateriaalien hyödyntäminen
rakentamisen ohjauksessa
yliarkkitehti Harri Hakaste, Ympäristöministeriö
Purkukartoitus
yrittäjä Katja Lehtonen, Ytekki Oy
Käytännön kokemukset purkukartoituksesta 		
kehityspäällikkö, kestävä kehitys Laura Majoinen ja
projektipäällikkö Ville Mäntylä, Ramboll Oy

Tilaisuus päättyy
Lisätietoja: kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi
Mikäli linkkipainike ei toimi esimerkiksi älypuhelimellasi, kopioi osoite
selaimeen tästä: mikseimikkeli.tapahtumakalenterit.fi/?q=VTJGb1RHVlsYMTkTckc4UiRrc1NpMHjyRHB0a1Vga0Z0MTFDSmFJLz4TVTkMMU0YQzsPNW8tRDA3Qz8SNVZsTEVvZENFMGRy5050

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-Suomen
Ammattikorkeakoulu Oy sekä Mikkelin Toimintakeskus ry. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto. EU-rahoituksen
myöntävä viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto.
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 821033. The sole responsibility for any error or omissions lies with
the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European
Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained herein.

Rapurc-hankkeessa (2020-2023) edistetään purkamisen ja rakentamisen kiertotaloutta ja liiketoimintamahdollisuuksien
kehittämistä. 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.

