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Huutokauppaa purkutyömaalla – Kokemuksia 
Kaurialan koulun jäämistön huutokaupasta

Markku Raimovaara, Hämeen ammattikorkeakoulu
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Millainen kohde Kaurialan koulu oli?
• Sijainti Hämeenlinnan kantakaupungissa.

• Kohteessa kolme rakennusta, yhteensä 
noin 7500 k-m2.

• Koulu suljettiin sisäilmaongelmien takia 
keväällä 2015.

• Purkamisen valmistelu käynnistyi 2017.

• Rakennuksissa oli runsaasti kalusteita, 
työkoneita, rakennusosia ja muita 
materiaaleja.
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Mitä tehdä kohteen jäämistölle?
• Perinteisesti: jäämistön poisvienti 

sisällytetään purku-urakkaan.

• Haluaako tilaaja (kunta) vaikuttaa 
aktiivisesti materiaalien uudelleen-
käyttöön?

• Tässä kohteessa päätettiin kokeilla 
saataisiinko osa jäämistöstä uudelleen-
käyttöön.

• Miten?
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Millä menettelyllä jäämistöä 
uudelleenkäyttöön?
• Mitä vaihtoehtoja:

• Kaupungin omat toimialat hakevat käyttöönsä.

• Annetaan ulkopuolisille ilmaiseksi.

• Myydään ulkopuolisille: onnistuuko myyminen käytännössä, onko kysyntää?

• Jos myydään, mitä myyntimenettelyä käytetään?

• Mitä tietoja jäämistöstä tarvitaan myyntiä varten? Miten/kenen toimesta tarvittavat tiedot kasataan?

• Lopputulos: päätettiin kokeilla nettipohjaista huutokauppaa, operaattoriksi valittiin 
huutokaupat.com

• Piti ratkaista: mikä taho voi päättää, että kaupungin omaisuutta myydään?
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Miten tiedot huutokauppaa varten?
• Neuvottelut operaattorin kanssa mitä tietoja myyntiin tulevista artikkeleista esitetään.

• Miten myytävät artikkelit kannattaa kuvata myynti-ilmoituksessa?

• Millaisia myytäviä kokonaisuuksia kannattaa muodostaa?

• Myytävät artikkelit: inventointi, numerointi, valokuvaus, tekniset tiedot

• RANTA-hanke/HAMK + Hämeenlinnan kaupunki tekivät myyntiluettelon pohjatyön



Millaista jäämistöä myyntiin?
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Miten huutokauppa toteutettiin?
• Myytävät artikkelit esille huutokaupat.com .

• Tarjousaika 2 viikkoa, lähtöhinta 0 €, myyntiin 140 
artikkelia.

• Tietona, että kyseessä on sisäilmakohde.

• Mahdollisuus käydä katsomassa huutokaupan aikana.

• Ostetut artikkelit piti itse hakea kohteesta, 
tarvittaessa myös irrottaa.

• Hakua varten kaksi ilmoitettua päivää.
Hämeen Sanomat 1.6.2018
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Miten myynti onnistui?
• Kaikki myynnissä olleet artikkelit myytiin.

• Myyntihinnat vaihtelivat 10 – 2375 €. Myynti kaikkiaan 21 000 €.

• Neljän artikkelin osalta reklamaatioita, joista sovittiin ostajien 
kanssa.

• Ostettujen artikkeleiden noudossa ja irrotuksessa ei suuria 
ongelmia.

• Kyselyt huutokaupan aina sekä paikallaolo noutopäivinä 
työllistivät tilapalvelun henkilöitä.
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Mitä kokemuksia saatiin?
• Jos purettavasta kohteesta halutaan ohjata 

jäämistöä uudelleenkäyttöön, kannattaa kohteesta 
riippuen harkita mikä menettely on sopiva:
• Annetaan kiinnostuneille ilmaiseksi

• Myydään jollakin menettelyllä, jos on riittävän kiinnostavia 
artikkeleita

• Pelkkiä kalusteita ei kannata myydä?

• Jos myydään, harkittava resursseja:
• Kuka inventoi, valokuvaa ja luetteloi myytävät artikkelit?

• Mitä myyntikanavaa kannattaa käyttää ja millä ehdoilla?
Hämeen Sanomat 21.9.2018
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RANTA-hanke: Mitä muuta liittyen Kaurialan
kouluun?

• Purku-urakan tarjouspyynnön valmistelu 
yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

• Purku-urakka alkoi syyskuussa 2018, valmis 
vuoden loppuun mennessä.

• Purkamisen materiaalivirta-analyysi.

• Erityishuomiossa betoni, murskaus 
purkukohteessa, murske suoraan 
hyödynnettäväksi yksityiseen hankkeeseen.
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Suuret kiitokset mielenkiinnostanne!


