
RANTA-hankkeen loppuseminaari: Purkutöiden 
suunnittelu, toteutus ja hankinta

1. Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) –hanke, Suvi Häkämies, 
GNF

2. Purkamisen kiertotalouden toteutuminen eri toimijoiden näkökulmasta 
– havaintoja toimijakentän haastatteluista, Taru Uotila, Sykli

3. Kiertotalous purkutyön toteutuksessa – havaintoja Hernematalan 
purkutöistä, Pentti Viluksela, Metropolia

4. Huutokauppaa purkutyömaalla - Kokemuksia Kaurialan koulun 
irtaimiston huutokaupasta, Markku Raimovaara, HAMK

5. Opas purkutöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, Katja Lehtonen, 
Ytekki

6. Paneelikeskustelu parhaista käytännöistä ja pullonkauloista





RANTA – Rakentamisen kiertotalous kunnissa 
-hanke
RANTA-hankkeen päätavoitteena on edistää rakennusten 
purkutilanteisiin ja maamassojen hallintaan liittyviä 
kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa:
• Kartoitetaan nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä 

(toimijakenttähaastattelut kattaen koko ketjun)
• Havainnoidaan purkutöiden hankintojen ja toteutuksen 

nykytilaa ja tuotetaan suosituksia kiertotalouden 
huomioimiseen hankinnoissa

• Tehdään kuntien kanssa sovittuihin todellisiin 
tarkastelukohteisiin liittyviä erillisselvityksiä ja 
havainnoidaan kehitystarpeita ja tehdään niihin 
suosituksia.

• Tutkitaan purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien 
kierrättämisen toimijakenttää, uusia toimintamalleja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Edistetään maaperän puhdistamiseen ja infran 
rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa
kiertotalousperiaatteen mukaisesti.



RANTA-hankkeen toteutuksesta

• Hanke toteutettiin Green Net Finland, Suomen ympäristöopisto Syklin, 
Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun 
kanssa.

• Tiivistä yhteistyötä tehtiin Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien 
(purkutöiden hankinnasta ja kiertotaloudesta vastaavien asiantuntijoiden) 
kanssa. Myös purku-urakoitsijoiden ja YM:n kanssa.

• RANTA-hanke sai rahoituksen Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta, Helsingin 
kaupungilta ja Vantaan kaupungilta.

• Toteutusaika 11/2016 – 01/2019.

• Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 euroa.



RANTA-hankkeen tarkastelukohteet

HELSINKI: Hernematalankadun huoltamo- ja varastorakennuksen 
purku-urakka

HÄMEENLINNA: Engelinrannan maaperän kunnostusprojekti

HÄMEENLINNA: Kaurialan koulun purku-urakka

+ 14 satunnaisesti 
valittua 
hankintailmoitusta v. 
2017



Hankkeen tulosjulkaisu ”Rakennusten 
purku-urakoiden ja maamassojen hallinnan 
kiertotalous - nykytila, mahdollisuudet ja 
haasteet kunnissa” on ilmestynyt tänään!



Mitä raportista löytyy?
• Purkutoimintojen nykytila ja havaintoja 

pohjautuen:
• Kuntien purku-urakoiden hankintavastaavien 

haastatteluihin
• Purku-urakoitsijoiden haastatteluihin

• Hankkeen tarkastelukohteiden havaintoja ja 
erillisselvityksiä, mm:
• Hankkeessa toteutetut akustisen kameran mittaukset 

eri työmenetelmien melusta
• Eri jakeiden hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelut 

(lasi ja puu)
• Kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia

• Suosituksia kiertotalouden huomioimiseen 
hankinnoissa (päähavainnot – tarkat suositukset 
tulossa YM:n oppaassa alkuvuonna 2019)

• Havaintojen yhteenvedot, kehitysehdotukset ja 
suositukset



RANTA-hankkeessa tulossa vielä…
• Tarkastelukohteissa jatkuu työ 

vielä vuoden loppuun asti –
loput erillisselvitykset kootaan ja 
julkaistaan alkuvuonna GNF:n
nettisivujen materiaalipankkiin 
(www.gnf.fi)
• Tulosten tiedottamisen ja 

jalkauttamisen toimenpiteitä 
(erit. mukana olleissa kunnissa)

http://www.gnf.fi/


Kiitos!

suvi.hakamies@gnf.fi
Green Net Finland

p. 050 3311 495

Suvi Häkämies


