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Kiertotalous kuntien 
purkurakentamisessa
– kokemuksia kehityshankkeista ja 
kokeiluista



• Green Net Finland

• RANTA-hanke ja siitä saatuja kokemuksia

• HYPPY hanke

Sisällys



• Luomme uutta merkittävää kehitystoimintaa, joka 
johtaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen 
kaupunkiympäristön syntymiseen. Toimimme kehityshankkeiden 
valmistelijana ja toteuttajana, sekä verkostojen rakentajana.

• Voitamme korkeasti kilpailtua EU-rahoitusta Suomeen ja olemme 
kehityshankerahoituksen asiantuntijoita.

• Jäsenverkostomme yhdistää cleantech-alan ratkaisuntarjoajat, 
kunnat ja muut julkiset organisaatiot, sekä yliopistot, 
ammattikorkeakoulut ja muut tutkimus- ja kehitysorganisaatiot.

• Toimimme vähähiilisen kaupunkiympäristön edistämisen 
aktiivisena yhteiskunnallisena vuoropuhelijana.

Green Net Finland on cleantech-alan
kehitysverkosto



Toimintamme fokusalueet
Urbaani cleantech

Älykäs asuminen, 
rakentaminen ja 

kaupunkirakenne

Älykäs liikkuminen ja 
logistiikka

Älykäs kulutus, 
kiertotalous ja 
yhteistyötalous

Kehityshanketoiminta, liiketoiminnan kehitys, vienninedistäminen

Digitalisoituminen

Energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen , hiilijalanjäljen pienentäminen



Jäsenverkostomme



Hanketoiminta 2020



• Rakennus ja purkutoiminnan tuottama
jäte: 33 % EU:n kokonaisjätemäärästä
(Ref: EEA 2010)

• Materiaalien uudelleenkäyttö EUssa: 
11 % (Ref: EEA 2019)

• Strategisia tavoitteita: 
• Kiertotalouden lisääminen on tärkeää:  

Sustainable development goals (YK)
• Finland: Hiilineutraali Helsinki 2035, 
• Kiertotalous on osa Suomen

hallitusohjelmaa (2019)
• EU: (Agenda, future President of 

commission Ursula Von der Leyen, 
2019): Hiilineutraali EU ja “World 
Leader” kiertotaloudessa v. 2050

Miksi rakentamisen Kiertotaloutta tarvitaan?- Se vähentää
jätettä ja lisää materiaalien ja rakennusosien
uudelleenkäyttöä

Waste 



Rakentaminen ja 
purkaminen

• Kunnilla ja kaupungeilla on suuri 
kiinteistöomaisuus. Ne rakentavat, 
kunnostavat ja purkavat paljon. 

• Nykyisin kuntien rakennusten 
purkamistoiminnassa sovelletaan 
usein lain minimi vaatimustasoa, 
koska aikataulu ja budjetti ovat 
kireitä. 

• Purkutoimija (esim. yritys) 
kierrättää taloudellisesti 
kannattavimmat jakeet ja muu 
menee usein jätteeksi. 

• Rakennusten osia ei yleensä 
hyödynnetä lainkaan uudelleen.



• Challenge: For resource efficiency and circular
economy – how could the re-usage of the
items and materials at constructions be
increased? – Where are the present
bottlenecks?

• Partners: Green Net Finland, HAMK Univ. Of 
Applied sciences, Metropolia U. of Applied
Sciences, SYKLI Environmental School of Finland

• Schedule: Start in 11/2016 and finished in 
1/2019

• Funding: EU Regional development fund, City of 
Helsinki, City of Vantaa and City of Hämeenlinna 
(Finland). Budget total 380 000 EUR. 

RANTA-hanke – Rakentamisen 
kiertotalous kunnissa

RANTA project locations

FINLAND

Helsinki

Hämeenlinna

Vantaa

http://www.gnf.fi/
http://www.hamk.fi/
http://www.metropolia.fi/
http://www.sykli.fi/


• REGIOSTARS on Euroopan Komission 
kilpailu EAKR ja ESR hankkeille, joka 
palkitsee erityisen innovatiivisia 
hankkeita, joissa on skaalattavia ja 
vaikuttavia tuloksia. 

• RANTA sai 4.7.2019 finalisti maininnan 
Brysselissä REGIOSTARS 2019 
kilpailun kategoriassa Building 
climate-resilient cities. 

RANTA: REGIOSTARS 2019 finalist
award

REGIOSTARS Awards seremony, Brussels 9.10.2019



Defining the present
status: 

• Circular economy
of construction and 
demolition works
of municipalities

• Interviews, 
literature research

Case-studies:

• Innovative hands-
on experiments
together with
municipalities and 
their demolition
operators

Collecting the
results:

• Report

• Disseminating the
results to 
municipalities, etc.

RANTA approach



1. Demolished school building (Hämeenlinna): 
inventing of the remaining items and 
selling them at a web-auction to partially
cover costs for the municipality

2. Transport of landmass (Hämeenlinna): 
crushed concrete was moved 4 km to fill
the foundations while excess soil was
transported back on the same vehicle

3. Reduction of demolition noise at a site
(Central Helsinki) by building a temporary
land wall from the demolition waste

Where we succeeded – examples of case 
studies



• Kunnat toteuttavat purkuhankkeita 
kilpailuttamalla. Kiertotalousnäkökulma on tärkeä 
ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan. 

• Purkamisessa tärkeitä vaiheita ovat purkukartoitus
(opas YM 2019:30): mm. materiaaliselvitys, asbesti 
ja haitta-aineet. Purkusuunnitelma. 

• Kilpailutus ja kilpailutuskriteerit

• Tiedottaminen: tärkeää, että kaikki hankkeen 
osapuolet saavat ajantasaista tietoa ja ymmärtävät 
sen 

• Jätelaki ja jätteiden etusijajärjestys (jätteiden 
vähentäminen, uudellenkäyttö, kierrättäminen, 
hyödyntäminen (esim. energiaksi), loppukäsittely)

• https://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uudet_oppaat_rakenn
usten_kestavaan_purka(52764)

Purkuhankkeen toteuttaminen kunnissa

Purkuprosessi (ref: Lehtonen, K., 2019, Purkutyöt, YM 2019:29) 

• Purkutyöt – opas ja tekijöille ja 
teettäjille (valtioneuvoston julkaisuarkisto)

• Purkukartoitus – opas laatijalle (valtioneuvoston 
julkaisuarkisto)

• Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin 
hankintoihin (valtioneuvoston julkaisuarkisto)

• Purkukartoituksen raportointilomake (xlsm)

Uudet YM:n julkaisut saatavilla: 

RANTA
input

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uudet_oppaat_rakennusten_kestavaan_purka(52764)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-036-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-037-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-038-5
https://www.ym.fi/download/noname/%7B7782AF37-7A1C-4C11-B6F8-C33A5AB1A31A%7D/152536


• Direct collaboration with actual target groups: 
cities and municipalities’ experts. Started at the
planning phase → Obtaining commitment

• Convincing the municipalities of the importance of 
circular economy and RANTA. 

• Real-life case studies were planned based on the
target group’s needs

• Positive and practical attitude: how we can help 
the municipalities and try out new solutions. 
Contacting the subcontractors.

• Collaboration with regulators: e.g. with workgroup
of procurement criteria for demolitions of 
municipal buildings (Ministry of Environment of 
Finland)

Particular features and success drivers of 
RANTA



• With a small investment, RANTA has given
a state-of-the-art view and useful
information to municipalities.

• We identified key bottlenecks and gave
recommendations to solve them (report in 
Finnish at ww.gnf.fi). 

• Input to the development of the
purchasing or procurement criteria. 
Applies to National level, also applicable in 
many cases to EU.

• Raised awareness of the Circular Economy
of constructions.

Added value to EU

Figure: Vantaa city hall, venue for a seminar
of the RANTA results to city experts (1/2019)

https://gnf.fi/wp-content/uploads/2016/04/GNF_RANTA-Loppuraportti_WEB.pdf


Comments of RANTA from collaborators
The RANTA- project gave us a lot of information 
about the current state of the circular economy 
on the demolition sector including challenges 
and ideas for the good practices. It was also 
valuable to have a dialogue with the 
demolition contractor, hear their perspectives 
and notice that they have also ambitious goals 
to promote the circular economy. The RANTA –
project gave us enthusiasm to promote the 
circular economy further: to test pre-
demolition audit –process, develop our 
demolition projects and demolition tenders. 
The project also raised the awareness of the 
circular economy among city construction 
sector.

- Annukka Eriksson, Environmental 
Specialist, City of Helsinki

Delete Finland Ltd was the 
demolition contractor of a 
secondary school in 
Hameenlinna, a case study 
of RANTA project. 
Reutilization rate of 
demolition waste on this 
project was over 97%. 
Concrete was the main 
material and it was crushed 
on site, to be used in 
another project nearby 
supported by the RANTA-
project. All dialogue during 
the project was 
professionally useful for 
everyone involved.

- Kimmo Palomäki, 
Business Area Director, 
Demolition Services, 
Delete Finland Ltd

Umacon was the contractor at the 
demolition site of an industrial 
hall in Helsinki, which was a case 
study of RANTA project. The project 
helped us demonstrate a faster 
crushing method that only 
slightly increased the noise levels. 
As a contractor we were given the 
circumstances to do the 
demolition work in the city centre 
as environmentally friendly as 
possible. Being able to have open 
dialogue with the municipality 
and project personnel was the key 
for bringing the needs and best 
methods together.

- Jani Haapalainen, CEO, 
Umacon Oy



RANTA hankkeen tulosten perusteella:

• Aika: Purkuhankkeen aikataulun kireys: hankkeen kestoajan pidentäminen 
keskimäärin 4:stä 6:een kk. → kiertotalouden toimintatavat mahdollistuvat

• Määräykset jotka hankaloittavat kiertotaloutta. Esim. CE-merkinnän vaatimus 
(puuttuu käytetyltä rakennuksen osalta). Voitaisiinko löytää vaihtoehtoisia tapoja? 
Irroitus, tarkastus, uudelleen sertifiointi? 

• Kannattavuus: Kiertotalouden ottaminen mukaan ei ehkä ole halvin tapa? Kuka 
hyötyy? Kuka investoi? 

• RANTA-loppuraportti ladattavissa täältä: https://gnf.fi/wp-
content/uploads/2016/04/GNF_RANTA-Loppuraportti_WEB.pdf

Haasteita ja tuloksia kuntien purkurakentamisessa 
kiertotalousnäkökulmasta:

https://gnf.fi/wp-content/uploads/2016/04/GNF_RANTA-Loppuraportti_WEB.pdf


Rakennusosat ja materiaalit kiertoon -
kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)



Mikä on HYPPY-hanke?
• Kehityshanke, jossa kehitetään mukana oleville kunnille konkreettisten 

kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien 
parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat 
uutta kiertotaloustoimintaa.

• Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama 2,5-vuotinen hanke 
(toteutus 9/2019-1/2022).

• Hanketoteuttajat: Green Net Finland (koordinaattori), Metropolia AMK, 
Hämeen AMK ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

• Mukana olevat kunnat: Helsinki, Forssa, Hämeenlinna ja Riihimäki

• Hankkeen kokonaisbudjetti on 376 560 euroa.
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HYPPY-hankkeen päätavoite

• Hankkeen päätavoitteena on kehittää mukana oleville 
kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purku- tai 
korjausrakentamiskohteiden rakennusosien ja 
purkumateriaalien parempaan kiertoon tähtääviä 
toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta 
kiertotaloustoimintaa.

• Kehitystyötä tehdään kuntien osoittamien 
tarkastelukohteiden pohjalta.

2015.11.2019Ilkka Aaltio



Hankkeessa toteutettavat kokeilut/tarkastelut Helsingissä

1. Toimintamalli purku-/korjausrakentamiskohteen irtaimiston 

uudelleenkäyttöön/kiertoon saamiseksi

2. Rakennusosien uudelleenkäyttöön tähtäävä kelpoisuustarkastelu (edellytysten 

tutkiminen, tapauskohtaisesta rakennusosakohtaiseen tarkasteluun ja suositukset). 

Otetaan muutama esimerkki tutkittavaksi käytännössä.

3. Purkumateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostaminen. 

Rakennusosat, joissa tunnistettu liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitetään 

materiaalijaekohtaisten tarkasteluiden kautta (liike)toimintamalleja. 

21 15.11.2019Ilkka Aaltio



Kanta-Hämeessä toteutettavat kokeilut/tarkastelut:

1. Monitoimikeskus (Forssa) ja purkukohde esim. koulu (Riihimäki): Vihreän 

rahoituksen saaminen uudisrakennuskohteeseen, johon sisältyy myös käytöstä pois 

jäävän rakennuksen purku. Purkuhankkeen valmistelu ja kilpailutus uusia YM:n

hankintaoppaita hyödyntäen.

2. Rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyys. Tunnistetaan 

rakennushankkeita, joissa purettavan rakennuksen osia on käytetty uudelleen 

toisessa kohteessa. Selvitetään rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyvät 

hyväksymismenettelyt.

3. Luotsi-säätiö (Hämeenlinna): Kehitetään säätiön liiketoimintaa esim. vahvistamalla 

sen kykyä ja osaamista toimia yhtenä lenkkinä rakennusmateriaalien 

hyödyntämisessä nykyistä monipuolisemmin.

2215.11.2019Ilkka Aaltio



HYPPY-hankkeen tulokset

1. Kokeiltu kiertotaloutta edistäviä uusia toimintamalleja kunnissa.

2. Selvitetty erityisesti kokeiluihin liittyen toimijakenttää, jota aktivoidaan 
mukaan esim. kokeilujen toteutukseen.

3. Edistetty rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyyttä markkinoilla

4. Edistetty purkujätteiden ja -materiaalien parempaa kiertoa.

• Tutkittu, miten vihreän rahoituksen rakennuskohteissa voidaan painottaa 
purkutöiden osuutta kokonaisuudessa. 

• YM:n uusien hankintaoppaiden soveltaminen kuntien purkutöiden hankinnoissa.

5. Kehitetty uusia (liike)toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien 
kiertoon saamiseksi (kauppapaikat, arvoketjut, jatkojalostus).

15.11.2019 Ilkka Aaltio 23



Lisätietoja HYPPY-

hankkeesta:

https://gnf.fi/fi/gnf/hyppy
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Green Net Finland ry

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

Ilkka Aaltio, toiminnanjohtaja

ilkka.aaltio@gnf.fi

p. 050 551 3633

Johanna Valio, HYPPY hankepäällikkö

johanna.valio@gnf.fi

p. 050 367 8889



Kiitos!

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

www.gnf.fi

Ilkka.aaltio@gnf.fi

+358-50-5513633

Ilkka Aaltio


