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Mietin, olisiko "Materiaalitori.fi työkaluna rakentamisen kiertotalouden vauhdittamisessa" tms. vähän enemmän vielä toimintaa
:)
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Materiaalitori.fi
•

Digitaalinen alusta, jossa voi
ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja
tarvittavia jätteitä ja sivuvirtoja sekä
näihin liittyviä palveluja

•

Kierrätysmateriaalien tuottajien ja
hyödyntäjien kohtaamispaikka

•

Ammattimaiseen käyttöön

•

Tavoitteet
• Kiertotalouden edistäminen
• Läpinäkyvyyden lisääminen
kunnan toissijaisen
jätehuoltopalvelun (TSVpalvelun) käyttöön

Materiaalit hyötykäyttöön
Materiaalitorilla

Purkaja Oy

Materiaalien tarjoajille
•

Ilmoitukset tarjolla olevista materiaaleista: mitä materiaaleja, missä ja
milloin, lisätietoja materiaaleista, liitteiksi kuvia ja muita tietoja
•

Tuotannon sivuvirrat, ylijäämät ja jätteet, purkumateriaalit ja –osat

Materiaalien tarvitsijoille
•

Haku ilmoituksista materiaalien ja sijainnin mukaan, hakuvahti ilmoittaa
sähköpostiin kun hakukriteerien mukaisia ilmoituksia tulee Materiaalitorille

•

Ilmoitukset halutuista materiaaleista

Palveluntarjoajille
•

Mahdollisuus tarjota jätehuolto- tai asiantuntijapalveluita
Purkaja Oy

Kaupat tehdään Materiaalitorin ulkopuolella

Valtionhallinto tukee purkumateriaalien hyötykäyttöä eri
keinoin – Materiaalitori työkaluna
Purkukartoitus

Kestävän purkamisen
Green Deal -sopimus

• YM ja Rakli solmivat helmikuussa 2020
Kestävän purkamisen green dealsopimuksen:
https://sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen#/
• Sopimuksen tavoitteena on edistää korjausja purkuhankkeissa syntyvien
purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta
ja siten lisätä purkumateriaalien
uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.
• Purkukartoitus on uusi, vapaaehtoinen
toimenpide purettavan rakennuksen materiaalien
ja haitallisten aineiden kartoitukseen.
• Tavoitteena on, että purkukartoitus
tulevaisuudessa kytkeytyisi saumattomasti
digitaalisiin järjestelmiin, jotka toimisivat rakennusja purkujätteiden määrän seurannan ja
purkumateriaalimarkkinoiden alustana.

• Green deal kannustaa myös käyttämään
entistä tehokkaammin verkkopohjaisia
maanlaajuisia vaihdanta-alustoja, kuten
esimerkiksi Materiaalitoria, joista materiaalit
voidaan löytää hyödynnettäviksi muiden
toimijoiden toiminnassa.

ARA-talojen purkuavustus

• ARA-vuokratalon purkamisesta
aiheutuvien kustannusten kattamiseen on
mahdollista saada avustusta valtion
varoista.
• ARA myöntää avustuksen hakemuksesta
ja hyväksyy hankkeen kustannukset.
Avustuksen suuruus on normaalisti
enintään 70 % purkamisesta aiheutuvista
kustannuksista.
• Avustusta voi 1.3.2020 alkaen saada
enintään 90 %, mikäli avustuksensaaja
toimittaa ARAlle selvityksen
purkumateriaalien hyödyntämisestä
purkukartoituksen raportointi lomakkeella. Selvitys on edellytyksenä
purkuavustuksen maksamiselle.
• ARA suosittelee Materiaalitorin käyttöä
purkujätteen hyötykäytön edistämisessä.

Esimerkki rakennetun ympäristön materiaalivirtojen
ekosysteemin toimijoista ja rooleista
Julkinen sektori mahdollistaa,
ohjaa, sääntelee ja valvoo
Ministeriöt

ARA

Tilasto
keskus

Viranomaistehtävät ja valvonta:
• Luvitus ja valvonta
• Raportointi
• Rikkomukset

Kiertotalouden vauhdittaminen:
• Digitaalinen infra ja tiedon
yhteentoimivuus
• Standardisointi ja sääntely
• Innovaatiorahoitus ja PPP
kehitys
• Testialustat, digitaaliset
kaksoset
• Julkiset kestävät hankinnat
Julkiset
toimijat

Jätteiden ja sivuvirtojen tuottajat
Rakennusliikkeet

Kiinteistöjen omistajat/ hallinnoijat

Materiaalivirtojen markkinat:
• Materiaalien ja tuotetiedon
jakaminen
• Kauppapaikat ja hinnan
muodostuminen
• Palvelumarkkina
materiaalikierron edistämiseksi
• Lainsäädännön noudattaminen

Kunnat/
kaupungit

Kauppa

Teollisuus

PALVELUEKOSYSTEEMI

Materiaalien hyödyntäjät
Purkuliikkeet

Kierrätyskeskukset

Yritykset

Kunnalliset palvelut
Jätteiden
käsittely

Purkumateriaalien
hyödyntäminen

Logistiikka

Yksityiset palvelut

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot:
• Liiketoimintainnovaatiot
• Kiertotalouden periaatteet
huomioitu prosesseissa,
materiaaleissa ja rakenteissa
• Korjaus, uudelleenkäyttö,
purettavuus
Yksityinen
alustaekosysteemi

Jätteiden
käsittely

Logistiikka

Purkumateriaalien
hyödyntäminen

Asiantuntijapalvelut

DATAEKOSYSTEEMI

Alustatoimijat (esim.)
CEP

Mansyns

Purkutori

MTK

Netlet

Muut julkiset tai yksityiset
Rakennustieto
datapalvelut
PoT
kannat

Kehitystarpeita
 Materiaalien ja markkinoiden

kohtaaminen, markkinoiden
toimivuus
 Kriittisen massan saavuttaminen
 Rakennus- ja purkualan tarpeet
huomioiva käyttöliittymä/ alusta
 Tarvitaan tietoa alustalla
käydystä vaihdannasta ja
transaktioista

Hypoteeseja
 Alustan tulee olla neutraali ja

houkutteleva kaikille
markkinaosapuolille
 Kokoava ”alustojen alusta” joka
yhdistää erillisiä alustoja, auttaa
saavuttamaan kriittisen
mittakaavan.
 Palvelu- ja datapohjaisen
liiketoiminnan kehittäminen
kannattaa tehdä Materiaalitorin
ulkopuolella

Materiaalikiertojen alustaekosysteemi
Tavoitteet

1. Kehittää Materiaalitori.fi -palvelun

yhteyteen rakennus- ja purkualaa
palveleva palvelualusta, joka
tarjoaa palveluita
materiaalikiertojen tueksi
2. Luoda linkityksiä muihin
alustoihin/tietokantoihin
3. Kehittää Materiaalitorin yhteyteen
data-alusta, jolla mahdollistetaan
tiedonsaanti tehdyistä kaupoista ja,
josta voi ostaa/myydä/vaihtaa
tietoa.

MVP = Minimum viable product
MMP = Minimal marketable product

Seuraavat askeleet
Tunnista
tarve

Kehitä, Kokeile ja Käynnistä

Ideoi

Kevät/kesä
2020

Syksy 2020

Talvi 2021

Konseptin kehittäminen

IHAN – reilun datatalouden ohjelma

Skaalaa

Kesä 2021

MVP:n
kehittäminen

MMP
kehittäminen
Pilotti

Ekosysteemin rakentaminen

Kumppaneiden tarpeiden ja haasteiden kartoitus sekä yhteiskehittäminen

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä!
Paula Eskola
paula.eskola@motiva.fi
Puh.040 555 2961
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