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”Tavoitteenamme on rakentaa 

kansainvälisesti skaalautuva 

kiertotalouden ekosysteemi ja 

digitaalinen alusta, joka kokoaa 

materiaalikiertoihin liittyvät toimijat ja 

nykyiset tietoalustat yhteen.”

Tällä hetkellä olemme 

konseptointivaiheessa.
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Materiaalikiertojen ratkaistava ongelma: 

Materiaalilähteet ja niiden hyödyntäjät eivät kohtaa tehokkaasti.
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Yritysten ja kuntien 

jäte-, ylijäämä- & 

sivuvirtamateriaalit

Hyödyntäjät



EU:n jätedirektiivin mukainen 

materiaalien hyödyntämisen 

tavoite vuodelle 2020 oli 70% -

arvioitu toteuma noin 50%

24.3.20215

Vanhoista rakennuksista 

puretaan arviolta 

30% vuoteen 2050 mennessä



Validoituja mahdollisuuksia 

rakennus- ja purkualalla

NEST, Dübendorf, Sveitsi

• Kiertotalouden kysyntä on heräämässä, mutta 

hajautuneet materiaalivirrat eivät ohjaudu 

optimaalisesti korkean arvon käyttöön.

• Raaka-aineiden hinta ja saatavuus ovat 

muutoksessa mm. ympäristönormien 

tiukentuessa, jolloin kierrätysmateriaalien 

hyödyntäminen tulee kannattavammaksi.

• Kiertotalous on nousemassa alan toimijoiden 

strategiseksi prioriteetiksi ja neitseellisen 

materiaalin käytön rinnalle haetaan uusia 

innovatiivisia toimintamalleja, joiden 

kehittymistä alustaekosysteemi tukee.



Rakennusmateriaalien kiertotalouden haasteita

Yleisesti

Tarjonnan (purkumateriaalit) ja kysynnän (hyödyntäjät) 

kohtauttaminen

Kysynnän/ hyödyntäjien puute

Puutteellinen tieto rakennuskannan materiaaleista, 

niiden ominaisuuksista, hyötykäyttökelpoisuudesta ja 

kierrätyspotentiaalista

Hyötykäyttökohteiden/ uusien käyttötarkoitusten 

löytäminen

Osien ja materiaalien käsittely hankalaa/ kallista

Vastuu-kysymykset ja ”sertifioimattomuus” vaikuttavat 

rakentajien halukkuuteen käyttää uusiotuotteita ja 

materiaaleja.

Teollisen mittakaavan uusiomateriaalin tuottaminen 

vaatii kierrätysraaka-aineelta tasalaatuisuutta, 

puhtautta ja volyymejä.

Rakennuskohteissa

Kierrätettävyyden ja uudelleenkäytön 

huomioiminen uudisrakentamisessa

Purettavuus

Logistiset haasteet (tilanpuute työmaalla 

ja kuljetukset)

Välivarastointi

Ajoitus

Kierrätysmateriaalien tekninen 

kelpoisuus, turvallisuus, terveellisyys, 

energiatehokkuus

Kuluttajan hyväksyntä
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Kiertotalouden alustaekosysteemin tavoitteena on ratkaista 

materiaalikierron kohtaanto-ongelmaa monella eri tasolla
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Makrotason ohjaus, mahdollistaminen ja regulaatio

DATA-

PROSESSIT

LIIKETOIMINTA-

PROSESSIT

Materiaalilähteet Hyödyntäjät

Data-alustat ja lähteet

Ekosysteemin hallinnointi

OHJAUS- JA 

YHTEISTYÖ 

PROSESSIT

Materiaalikanta
Tuotanto ja 

uusiokäyttö

Hävitys/jätteestä 

energiaa

Virran luonti Jalostus

Materiaalivirran 

luonti (purku)

Käsittely ja 

jatkojalostus

Korjaus / 

restaurointi

Hallinta

Varastointi

Logistiikka
Käsittely (murskaus, 

erottelu)

Datapohjainen alustaekosysteemi
•Luo polun kysynnän ja tarjonnan välille ja yhdistää palvelut 
kiertojen tueksi
•Tarjoaa, yhdistelee, jalostaa ja rikastaa tietoa
•Rakentaa yhteistä mallia tiedolle
•Kytkee yhteen eri tietoalustat ja markkinapaikat
•Ohjaa tarvittaessa materiaalien kauppaa



Toimijoita ja rooleja Kiertotalouden alustaekosysteemissä

Kiertotalouden 

alusta-

ekosysteemi

Palveluiden tuottajat

Materiaalituottajat

Kehittäjä-kumppanit

Jatkojalostajat

Materiaalihyödyntäjät

Alustatoimijat

Suunnittelijat, konsultit, logistiikkayritykset

✓ Palveluiden myynti- ja kehitysalusta 

✓ Asiakastarpeiden tunnistaminen

Kunnostajat, uusioraaka-aine valmistajat

✓ Näkymä kierrätysmateriaalin 

saatavuuteen ja laatuun

✓ Uusien partnereiden löytäminen

Rakennusliikkeet, prosessiteollisuus, pienyritykset 

✓ Näkymä rakennusosien, uusioraaka-aineen ja 

laitteiden saatavuuteen ja laatuun 

✓ Uusien partnereiden löytäminen
Markkinapaikat

✓ Liiketoiminnan kasvu suuremman

markkinan kautta. 

✓ Parempi näkyvyys asiakastarpeisiin

Digipalveluiden tuottajat

✓ Uutta liiketoimintaa 

✓ Mahdollisuus kehittää skaalautuvia 

ratkaisuja, joilla on globaali kysyntä

Rakennus- ja purku-urakoitsijat, kiinteistönomistajat

✓ Myyntikanava purkumateriaaleille ja osille 

ja niiden laadun kuvaamiselle 

✓ Palveluntarjoajien löytäminen

JULKISET TOIMIJAT

✓ Kiertotalouden edelläkävijyys

✓ Mahdollistava sääntely

✓ Kestävä elvytys

✓ Ohjaa ja tehostaa materiaalikiertoja



Materiaalikiertoalustan rooli ekosysteemissä

Kunnalliset palvelut 

Yksityiset palvelut

Materiaalien tarjoajat ja 

hyödyntäjät

Muut alustat/ 

markkinapaikat

Tieto myytävästä 

jätteestä/ 

materiaalista

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

Julkiset toimijat ja 

data

Yksityiset toimijat ja 

data

Järjestelmä-rajapinta (API) 

ja/tai käyttöliittymä

Lakisääteinen

raportointi

Muut julkiset tai yksityiset 

datapalvelut

Rakennetun ympäristön

tietojärjestelmä (RYHTI)

Kunnalliset ja muut julkiset

tietojärjestelmät

Data-alusta

Kiertomateriaalidatan ja 

–tarpeiden mallit, 

tallennus ja hallinta

Palvelukohdistus

Kiertomateriaalien 

kysynnän ja tarjonnan 

mallintaminen ja 

kohdistaminen

Kohtaamispaikka

Yleinen 

kiertotalousviestintä, 

lainsäädäntö ja 

innovaatiot

Lainsäädäntö ja julkishallinnon

informaatio

Nykyinen lakisääteinen jätteiden ja 

sivuvirtojen vaihdanta-alusta.

Markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen 

etsintä. Palvelun puuttuessa haetaan 

kunnallista TSV-palvelua Materiaalitorilla.

Kiertotalouden

lainsäädäntö ja 

uutiset, muut

viestintätarpeet, 

seuranta

Kiertotalouden 

ekosysteemi

Kiertotalouden

konsolidoitu

viestintä ja 

seuranta

Ostaa/ 

tarjoaa

materaalia

Tarjoaa

kiertotalous-

palveluja

Tarpeiden ja 

palveluiden

operatiivinen

data

Julkisten 

rekistereiden 

data

Julkiset 

materiaali/-

palvelutarpeet

Materiaalikiertoalusta

Rakennus- ja purkujäterekisteri



Data-alusta

Kunnalliset palvelut 

Yksityiset palvelut

Materiaalien tarjoajat ja 

hyödyntäjät

Muut alustat/ 

markkinapaikat

Tieto myytävästä 

jätteestä/ 

materiaalista

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

Julkiset toimijat Yksityiset toimijat

Järjestelmä-rajapinta (API) 

ja/tai käyttöliittymä

Lakisääteinen

raportointi

Muut julkiset tai yksityiset 

datapalvelut

Rakennetun ympäristön

tietojärjestelmä (RYHTI)

Kunnalliset ja muut julkiset

tietojärjestelmät

Palvelukohdistus

Kiertomateriaalien 

kysynnän ja tarjonnan 

mallintaminen ja 

kohdistaminen

Kohtaamispaikka

Yleinen 

kiertotalousviestintä, 

lainsäädäntö ja 

innovaatiot

Materiaalikiertoalusta

Lainsäädäntö ja julkishallinnon

informaatio

Nykyinen lakisääteinen jätteiden ja 

sivuvirtojen vaihdanta-alusta.

Markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen 

etsintä. Palvelun puuttuessa haetaan 

kunnallista TSV-palvelua Materiaalitorilla.

Kiertotalouden

lainsäädäntö ja 

uutiset, muut

viestintätarpeet, 

seuranta

Kiertotalouden 

ekosysteemi

Kiertotalouden

konsolidoitu

viestintä ja 

seuranta

Ostaa/ 

tarjoaa

materaalia

Tarjoaa

kiertotalous-

palveluja

Tarpeiden ja 

palveluiden

operatiivinen

data

Julkisten 

rekistereiden 

data

Julkiset 

materiaali/-

palvelutarpeet

Data-alusta

Kiertomateriaalidatan ja 

–tarpeiden mallit, 

tallennus ja hallinta

• Kerää, harmonisoi, yhdistää ja jalostaa dataa 
eri osapuolten ja palveluiden käyttöön. 

• Rakentaa yhteistä mallia tiedolle

• Kokoaa tilastotietoa alustalta (esim. 
kierrätysmäärät, toteutuneet hinnat, CO2-
vaikutus)

• Muut toimijat voivat viedä täältä tietoa omille 
alustoilleen

• Materiaalien tiedot tallennetaan 
”digitaaliseen kaksoseen”, joka päivittyy kun 
materiaali siirtyy eteenpäin arvoketjussa



Data-alusta

Kiertomateriaalidatan ja 

–tarpeiden mallit, 

tallennus ja hallinta

Palvelukohdistus

Kunnalliset palvelut 

Yksityiset palvelut

Materiaalien tarjoajat ja 

hyödyntäjät

Muut alustat/ 

markkinapaikat

Tieto myytävästä 

jätteestä/ 

materiaalista

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

Julkiset toimijat Yksityiset toimijat

Järjestelmä-rajapinta (API) 

ja/tai käyttöliittymä

Lakisääteinen

raportointi

Muut julkiset tai yksityiset 

datapalvelut

Rakennetun ympäristön

tietojärjestelmä (RYHTI)

Kunnalliset ja muut julkiset

tietojärjestelmät

Kohtaamispaikka

Yleinen 

kiertotalousviestintä, 

lainsäädäntö ja 

innovaatiot

Lainsäädäntö ja julkishallinnon

informaatio

Nykyinen lakisääteinen jätteiden ja 

sivuvirtojen vaihdanta-alusta.

Markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen 

etsintä. Palvelun puuttuessa haetaan 

kunnallista TSV-palvelua Materiaalitorilla.

Kiertotalouden

lainsäädäntö ja 

uutiset, muut

viestintätarpeet, 

seuranta

Kiertotalouden 

ekosysteemi

Kiertotalouden

konsolidoitu

viestintä ja 

seuranta

Ostaa/ 

tarjoaa

materaalia

Tarjoaa

kiertotalous-

palveluja

Tarpeiden ja 

palveluiden

operatiivinen

data

Julkisten 

rekistereiden 

data

Julkiset 

materiaali/-

palvelutarpeet

Palvelukohdistus

Kiertomateriaalien 

kysynnän ja tarjonnan 

mallintaminen ja 

kohdistaminen

• Yhdistää kysynnän ja tarjonnan tueksi 
tarvitut palvelut sekä tuo yhteen tiettyjä 
tarpeita palvelevat toimijat sekä alustat. 

• ”Kiertomateriaalien reseptiikka” –
standardoitu tapa kuvata lähtötilanne 
(kierrätettävä materiaali, jäte) ja haluttu 
lopputulos (uusioraaka-aine / rakenneosa), 
sekä näitä yhdistävät toimenpideketjut

• Syöttää tietoa kohtaamispaikalle 
toteutumista

Materiaalikiertoalusta



Esimerkki reseptiketjuista - betonimurske

24.3.202113

Lähtötila
Toimen-
piteet

Tulokset

Betonimurskeen valmistus paikallisesti

• Purettu betoni
• Meluilmoitus
• Tarvittava 

kalusto

• Betonin 
esikäsittely 
murskaus

• Raaka 
betonimurske

Lähtötila
Toimen-
piteet

Tulokset

Betonimurskeen puhdistus ja analyysi

• Raaka betoni-
murske

• Murskaus ja 
puhdistus (esim. 
raudoitus pois)

• Hyötykäyttö-
kelpoisuus

• Tasalaatuinen 
ja puhdistettu 
betonimurske

• Laatuluokka I-IV
• CE-merkintä

Lähtötila
Toimen-
piteet

Tulokset

Murskeen varastointi ja logistiikka

• Betonimurske 
toimitetta-
vissa

• Varastointi ja 
logistiikka

• Laadunvalvonta

• Betonimurske
käyttöpaikalla

Lähtötila
Toimen-
piteet

Tulokset

Betonimurskeen valmistus kumppanilla

• Purettu betoni
• Logistiikka-

ratkaisu
• Ympäristölupa

• Kuljetus 
• Esikäsittely ja 

murskaus
• Kuljetus 

varastointiin

• Raaka 
betonimurske

Tarve

Maarakennus

• 3-6 mm betonimurske
• Määrä, paikka, aika, hinta
• Ympäristölupa tai MARA-

rekisteröinti-ilmoitus

Tarve

Rakennustuote (betoni-
elementti tai uusio-
betonin raaka-aine)

• Tasalaatuinen ja puhdistettu 
betonimurske

• Laatusertifikaatti (CE-merkintä)
• Liukoisuus ja muut ominaisuudet
• Määrä, paikka, aika, hinta

KysyntäTarjonta



Data-alusta

Kiertomateriaalidatan ja 

–tarpeiden mallit, 

tallennus ja hallinta

Kohtaamispaikka

Kunnalliset palvelut 

Yksityiset palvelut

Materiaalien tarjoajat ja 

hyödyntäjät

Muut alustat/ 

markkinapaikat

Tieto myytävästä 

jätteestä/ 

materiaalista

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

Julkiset toimijat Yksityiset toimijat

Järjestelmä-rajapinta (API) 

ja/tai käyttöliittymä

Lakisääteinen

raportointi

Muut julkiset tai yksityiset 

datapalvelut

Rakennetun ympäristön

tietojärjestelmä (RYHTI)

Kunnalliset ja muut julkiset

tietojärjestelmät

Lainsäädäntö ja julkishallinnon

informaatio

Nykyinen lakisääteinen jätteiden ja 

sivuvirtojen vaihdanta-alusta.

Markkinaehtoisten jätehuoltopalvelujen 

etsintä. Palvelun puuttuessa haetaan 

kunnallista TSV-palvelua Materiaalitorilla.

Kiertotalouden

lainsäädäntö ja 

uutiset, muut

viestintätarpeet, 

seuranta

Kiertotalouden 

ekosysteemi

Kiertotalouden

konsolidoitu

viestintä ja 

seuranta

Ostaa/ 

tarjoaa

materaalia

Tarjoaa

kiertotalous-

palveluja

Tarpeiden ja 

palveluiden

operatiivinen

data

Julkisten 

rekistereiden 

data

Julkiset 

materiaali/-

palvelutarpeet

Palvelukohdistus

Kiertomateriaalien 

kysynnän ja tarjonnan 

mallintaminen ja 

kohdistaminen

Kohtaamispaikka

Yleinen 

kiertotalousviestintä, 

lainsäädäntö ja 

innovaatiot

• Palvelu yhdistää kiertotalouden 
ekosysteemin eri osapuolet ja tarjoaa 
kanavan eri lähteiden yli tapahtuvalle 
viestinnälle ja kiertotalouden 
toteutumiseen liittyvälle informaatiolle
esim.

• Uutisia ja keskustelua

• Koottua tietoa lainsäädännöstä, lupa-
asioista, standardeista, ohjeista ym.

• Analytiikkaa materiaalikiertojen 
toteutumisesta.

• Innovaatiotoiminnan ja parhaiden 
käytäntöjen tukeminen. 

Materiaalikiertoalusta



Purkumateriaalin hyödyntämisen prosessi ja

poimintoja mahdollisista alustatoiminnallisuuksista

Kiinteistön omistaja tunnistaa
purkutarpeen, aloittaa purun
suunnittelun sekä asettaa sille tavoitteet

Purun 
suunnittelu

Palveluista
ilmoittaminen

Purku-urakan 
kilpailutus ja 

luvan hakeminen

Materiaalien 
hyödyntämis-
vaihtoehtojen 

kartoitus

Purkukartoituksen
tiedot alustalle

(sähköinen lomake)
Purku-

urakoitsijoiden
vertailu

(referenssit)

Materiaalien reseptien
(palvelupolun) ja

ostoilmoitusten selailu

Myynti-ilmoitusten
teko

Tutki lupavaatimuksia
ja täytä purkulupaan

tarvittavat tiedot
(Lupapiste)

Purku ja 
toteuman 
raportointi

Purkutoteuman
tiedot (sähköinen

siirtoasiakirja)

Ehdollisen kaupan
teko ostajan kanssa

Kaupan 
vahvistaminen ja 
materiaalierän 

tarkemmat tiedot 
eri osapuolille

Logistiikka

Purkumateriaalin 
mahdollinen 

kuljetus ja 
välivarastointi

Materiaalin 
jalostus

Jalostusprosessin 
tietojen (m.m. 
laatu ja määrä) 

päivitys ostajalle

Materiaalin 
toimitus 
ostajalle 

Hyödyntämättömän 
materiaalin tietojen 

raportointi

Uusiomateriaalien 
hyödyntäjä määrittelee 
kriteerit tarvitsemalleen 
materiaalille

Toteutuman 
heijastus 

kysyntään sekä  
tilastointi

Reseptit

Palvelut ja 
integraatiot 
resepteihin

Tilapäivitykset ja 
palveluseuranta

Datakyselyt ja -
päivitykset

Tarvekuvaukset

Palvelupyynnöt 

Reseptien seuranta ja päivitys
Toteutumat ja 

tilastointi, 
palaute

Kysynnän ja tarjonnan kerääminen
Reseptien 
kohdistus

Palvelu

Data-alusta



www.motiva.fi

Case: Data-alustakonseptin 

kehittäminen ja pilotointi 

Pirkanmaalla

24.3.2021
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Data-alustakonseptin kehittäminen ja pilotointi 

Pirkanmaalla– suunnitelma

Hankkeessa tunnistetaan, suunnitellaan ja testataan keskeisiä tarpeita ja toiminnallisuuksia

kiertotalouden ekosysteemin tukemiseksi. Pilottityö jakaantuu seuraavasti:

24.3.202117

VAIHE 1: 1-2/2021

2) Alustan konseptin määrittely 3) Konseptin kehitys ja 

toimintamallin testaus

4) Pilotin rajaus, toimijoiden 

määrittely ja sitouttaminen

VAIHE 2: 3-6/2021 VAIHE 3: 8-10/2021

5) Pilotin toteutus

6) Pilotin oppien kokoaminen

• Pilotin tavoitteena on ymmärtää avaintarpeita ja tarvittavia prosesseja sekä tarjota riittävä tekninen tuki 
pilotin toteuttamiseksi.

• Testattavat toiminnallisuudet (alustava): Kohtaamispaikan käyttöliittymä sekä palvelukohdistus 
(reseptiikka)

1) Pirkanmaan seudun verkoston orkestrointi



Alustava aikataulu ja milestonet

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ekosysteemi & 
viestintä

Alustaratkaisun 
konseptointi & 
kehitys

Pilotti

Konseptin 

määrittely

Pirkanmaan seudun verkoston orkestrointi

Milestone: Pilotti 

viety loppuun ja 

opit kerätty 

Milestone:

Pirkanmaan pilotti 

käynnistyy

Konseptin kehitys  ja toimintamallin testaus 

Pirkanmaan pilottialueella

Motiva vastuussa*

Business Tampere vastuussa*

Yhteistyössä/Rooleja tarkennettava

Pilotin toteutus 

(kesto riippuen 

scopesta/suunnitelmasta)

Pilotin oppien 

kokoaminen

Milestone: 

Pilottiasiakkaat 

valikoituneet ja 

sitoutuneet

Milestone: Konsepti 

-määrittely valmis

Jatkokehitys ja korjaukset

Milestone: 

Konsepti valmis 

pilottiasiakkaille

Milestone: 

Projektin aloitus 

kick-off

*Tarkoittaa päävastuuta. Työnjakoa
kuvattu tarkemmin erillisillä kalvoilla. 

Pilotin 

toteu-

tuksen

valmistelu

Toteutuksen ja 

testauksen 

suunnitelma

Toimintamallin 

iteratiivinen 

kehitys ja 

testaus



Materiaalikiertoalusta ja -ekosysteemi
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Makrotason ohjaus, mahdollistaminen ja regulaatio

DATA-

PROSESSIT

LIIKETOIMINTA-

PROSESSIT

Materiaalilähteet Hyödyntäjät

Data-alustat ja lähteet

Ekosysteemin hallinnointi

OHJAUS- JA 

YHTEISTYÖ 

PROSESSIT

Virran luonti JalostusHallinta

Datapohjainen alustaekosysteemi

Tuo arvoketjun toimijat yhteen

Parantaa arvoketjun toimijoiden 

tietoisuutta ja osaamista

Yhdistää toimijat 

toisiinsa

Tarjoaa, yhdistelee, 

jalostaa ja rikastaa 

tietoa

Tunnistettu ongelma tuhkan 

hyötykäytössä Pirkanmaalla 

sekä ehdotetut toimenpiteet 

ongelman ratkaisemiseksi

Kysynnän vahvistaminen

Kysynnän ja tarjonnan 

yhteensovittaminen

Tarkastelussa tuhkarakeen hyödyntämisen problematiikkaa



Case: Tuhkarakeen hyödyntämisen prosessi 

(case ei vielä lopullisesti vahvistettu)

Tilaaja tunnistaa maanrakennustarpeen, 
aloittaa hankesuunnittelun sekä asettaa 
hankkeelle tavoitteet.

Geo-
suunnittelu

Maanrakennus-
urakan 

kilpailutus ja 
luvan hakeminen

Maanrakennus-
urakan 

käynnistäminen

Rakennus-
materiaalien 

tilaus
Logistiikka

Maan-
rakennus

Urakan 
luovutus 
tilaajalle

Kiertotalouden data-alusta kokoaa yhteen dataa ja toimintoja eri järjestelmistä ja kauppapaikoista

• Geosuunnittelija
• Suunnittelee väylä, 

kenttä tai teollisuus-
ja varastorakennuk-
sen pohjarakenteen

• Määritellään 
rakennusmateriaalit

• Tilaaja (rakennuttaja)
• Hae urakan toteuttava 

yritys
• Rakennusmateriaalit 

sisällytetään tavallisesti 
urakkakilpailutukseen

• Tilaaja 
(rakennuttaja) ja 
urakoitsija

• Täsmentää 
hankkeen tavoitteet

• Urakoitsija
• Hae ja mahdollisuuksien 

mukaan kilpailuta 
valitsemistasi 
materiaalit

• Sovi kaupasta tarjoajan 
kanssa

• Huom. MARA-ilmoitus

• Urakoitsija
• Päivitä tiedot

hyödynnetyistä
kiertotalous-
materiaaleista
alustalle (sähköinen
siirtoasiakirja)

• Kuljetusyritys
• Kuormakirjanpito 

(sähköinen 
siirtoasiakirja)

• Urakoitsija ja tilaaja
(rakennuttaja)

• Tee toteuma-
raportti tilaajalle

• Hyväksy
toteumaraportti

MARA-ilmoitusTuhkarae-tuote

MARA-ilmoitusBetonimurske-tuote (esim. Betoroc) Hanke valmistunut. 
Tavoitteiden toteumasta 
analyysi ja mahdollinen 
kytkentä laajempiin 
tavoitteisiin.
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