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Ratkaistava ongelma: 

Materiaalilähteet ja niiden hyödyntäjät eivät kohtaa tehokkaasti.
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Yritysten ja kuntien 
jäte-, ylijäämä- & 

sivuvirtamateriaalit
Hyödyntäjät



Kiertotalousmarkkinoiden lukuja

-rakennusteollisuus, IT-laitteet ja tekstiilit

Globaali

Pelkkien 

mobiililaitteiden 

uusiomateriaalien arvo 

11,5 Mrd €

Suomi

Rakennustuotanto 35 

Mrd

- Materiaalien osuus 

15,5 Mrd

Lähteet:

Ellen Mc Arthur Foundation: Circular Consumer Electroncs (2018)

Vesa Siitari, ATEA (2020)

Ginga et al (2020). Circular Economy on Construction and Demolition Waste: A Literature Review on Material Recovery 

and  Production

Hiilineutraali tekstiiliala tiekartta (2020)

Pulse of the Fashion Industry (2019)

Andersen, K. (2019). E-jäte on miljoonien arvoista. https://nordeafundsmagazine.fi/artikkelit/e-jate-miljardien-arvoista

Myydään 4,3 milj. 

IT-laitetta/ vuosi

Rakennus ja 

purkujätettä 920 

milj. t/vuosi

Eurooppa

Rakennus ja 

purkujätettä 2,4 

Mrd t/vuosi

Kiinassa

Käytöstä poistetaan 70 

milj. kg tekstiiliä/ vuosi

Tekstiilialan liikevaihto 

4,4 mrd euroa (2019)

Tekstiiliteollisuuden

volyymin on arvioitu

olevan 2030 mennessä

102 milj. t ja 3.3 Mrd USD

Erilliskerättyä

tekstiilijätettä 2,8 

milj. tonnia/ 

vuosi

Elektroniikkajätettä

syntyy 48,5 milj. t/ 

vuosi - arvo

50 Mrd euroa

ICT-jätettä 17 

milj. kg/vuosi



Validoituja haasteita 

rakennus- ja purkualalla

• Puuttuu tietoa rakennusten ja purkamisen 

materiaaleista ja rakennusosista, niiden 

ominaisuuksista ja kierrätyspotentiaalista

• Purkumateriaalista tietojen ilmoittaminen 

työlästä

• Vastuukysymykset ja ”sertifioimattomuus” 

vaikuttavat rakentajien halukkuuteen käyttää 

uusiotuotteita

• Tuote vs. jäte -luokittelu ja siihen liittyvät 

tulkinnat vaikeuttavat uusiokäyttöä

• Teollisen mittakaavan uusiomateriaalin 

tuottaminen vaatii kierrätysraaka-aineelta 

tasalaatuisuutta, puhtautta ja volyymejä

•Kiertotalouden kysyntä on herännyt, mutta 

hajautuneet materiaalivirrat eivät ohjaudu 

optimaalisesti korkean arvon käyttöön

•Raaka-aineiden hinta ja saatavuus on 

muutoksessa mm. ympäristönormien 

tiukentuessa, jolloin kierrätysmateriaalien 

hyödyntäminen tulee kannattavammaksi

•Kiertotalous on noussut alan toimijoiden 

strategiseksi prioriteetiksi ja neitseellisen 

materiaalin käytön rinnalle haetaan uusia 

innovatiivisia toimintamalleja, joiden 

kehittymistä alustaekosysteemi tukee

NEST, Dübendorf, Sveitsi

Validoituja mahdollisuuksia 

rakennus- ja purkualalla



Kiertotalouden alustaekosysteemi ratkaisee kiertotalouden 

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

Dataprosessit

Liiketoiminta-
prosessit

Materiaalilähteet Hyödyntäjät

Data-alustat ja lähteet

Virran luonti JalostusHallinta

Datapohjainen alustaekosysteemi
- Yhdistää toimijat toisiinsa
- Tarjoaa, yhdistelee, jalostaa ja rikastaa tietoa 
- Rakentaa yhteistä mallia tiedolle
- Ohjaa tarvittaessa materiaalien kauppaa
- Tarjoaa lisäpalveluita

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)



Ketä Kiertotalouden alustaekosysteemi palvelee?

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



Kiertotalouden tueksi on syntymässä julkisia ja yksityisiä 

alustoja, markkinapaikkoja ja verkostoja – alustaekosysteemi 

tarjoaa ratkaisun toimialakohtaisten alustojen yhdistämiseen
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Alustaekosysteemi

Datan jakamisratkaisu

Liiketoiminta-

verkosto

Markkinapaikka

Innovaatio-

verkosto

Kansainvälinen

Paikallinen

DIGITAALISET RATKAISUT VERKOSTOTOIMINTA

Materiaalimallinnus/-ID

Alusta-

ekosysteemi

Alusta-

ekosysteemi



Materiaalikiertoalustan rooli ekosysteemissä

Kunnalliset palvelut 

Yksityiset palvelut

Materiaalien tarjoajat ja 

hyödyntäjät

Muut alustat/ 

markkinapaikat

Tieto myytävästä 

jätteestä/ 

materiaalista

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

Julkinen data

Alustan hyödyntäjät, 

yksityinen 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 

purkumateriaalirekisteri



Suunnitelma 2021
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H2 2020 H1 2021 H2 2021

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

Konseptin kehitys

Alueelliset 
kokeiluprojektit

8/2020-1/2021 Sitran IHAN-ohjelma

1-2/2021 
Konseptin 
määrittely

• asiakastarpeiden kartoitusta, 
ekosysteemin muotoilua ja 
liiketoimintamallin 
hahmottelua (muutoskonsultit 
apuna)

Muut kokeiluprojektit

• toiminnallisten vaatimusten ja käyttöliittymän prototyyppien luontia (palvelumuotoilija apuna)
• alustavan ratkaisun ja teknisen arkkitehtuurin määrittely (tech lead apuna)

• Tunnistetaan, suunnitellaan ja testataan materiaalikiertoalustakonseptiin liittyviä keskeisiä 
tarpeita ja toiminnallisuuksia materiaalikiertojen tukemiseksi.

• Testataan käytännössä valittuja alustakonseptin toiminnallisuuksia ja tarjotaan riittävä 
menetelmällinen tuki pilottien toteuttamiseksi.

1-12/2021 Pirkanmaan kokeiluprojekti

Helsingin kokeiluprojekti 7/2021-2/2022 



Muotoiluprosessi
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Haaste

Ylätason konsepti

ja mahdollisuus-

alueet

Täsmennetty

konsepti

TESTAA ITEROI

Konkretisoidaan

konseptia, 

ideoidaan

ratkaisuaihioita

konseptin eri 

osa-alueille

MVP

Ollaan tässä vaiheessa, 
alueelliset kokeilut yksi tapa 

jalostaa ja validoida konseptia



Mitä konseptin konkretisointi käytännössä tarkoittaa?
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Miten käytännössä

arvo muodostuu

sidosryhmille?  

Palveluiden ja 

toiminnallisuuksien

määrittely, priorisointi 

ja suunnittelu

Palvelupolkujen

prototyypit ja testit

Ketkä ovat alustan 

ja palveluiden 

loppukäyttäjiä?

Käyttäjien haasteet ja 

kipupisteet

Ratkaisut haasteisiin = 

mahdollisuusalueet

Käyttäjätutkimus ja 

käyttäjäymmärryksen

muodostaminen

Millaisia tavoitteita 

sidosryhmillä on ja 

kenelle alusta 

tuottaa arvoa?

Sidosryhmien

tavoitteet ja 

motivaatiot

Kontekstin

ymmärtäminen ja 

sidosryhmien

tutkiminen

Potentiaalisen arvon

tunnistaminen

Palaute ja iterointi

Demonstroidaan

mahdollisimman

käytännönläheisesti palvelun

toimintaa ja käydään

sidosryhmien kanssa

vuoropuhelua tuottaisiko

esitetty ratkaisu odotettua

arvoa.

Tehty Pirkanmaan kokeilun
osalta, muita käyttäryhmiä ja 

käyttötapauksia on lisää



Helsingin kokeiluhanke
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Helsingin kokeiluhanke:

Materiaalikiertojen edistäminen ja data-alustakonseptin 

kehittäminen Vattuniemessä

Tavoite: Kehittää toimintamallia ja työkaluja purkamiseen ja 

rakentamiseen liittyville toimijoille, joilla voidaan edistää toimijoiden 

ja kaupungin kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyviä 

tavoitteita ja tunnistaa digitaalisten ratkaisujen ja datan tuoma 

lisäarvo näihin tavoitteisiin pääsemisessä. 

Hankkeessa kehitetään purkumateriaalien ja rakennusosien 

kierrätykseen datan hyödyntämiseen perustuvaa toimintamallia. 

Tarkasteltava kohde: Vattuniemen Itälahdenkatu/ Heikkiläntie –

kortteli

• Alueella 16 kiinteistöä, jotka tullaan purkamaan, kokonaan tai osittain. 

Kohteet eri omistuksissa.

• Kohteista tehdään purkukartoitus, jossa kartoitetaan materiaalit, 

rakennusosat ja haitalliset aineet purettavasta rakennuksesta ja arvioidaan 

mitkä niistä ovat uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä

• Kaupungin tavoitteena on saada kaava hyväksytyksi 2022 ja purkutyöt voisi 

aloittaa 2022-2023.

Toteutustiimi: Motiva Services, 1001 Lakes, A-insinöörit
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Pirkanmaan kokeiluhanke



Business Tampere ja pirkanmaan kokeiluhanke:

Data-alustakonseptin kehittäminen ja pilotointi

Tavoite: kehittää ja pilotoida MS:n

materiaalikierto-alustakonseptia tuhkien 

materiaalikierron ongelmien ratkaisemiseen 

kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelman 

näkökulmasta. Tarkastelussa keskitytään erityisesti

siihen, miten voidaan tukea suunnittelijoita ja 

tilaajia tuhkien käytön edistämisessä

infrarakentamisessa.

Toteutustiimi: Motiva Services, 1001 Lakes, 

Reroute
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Kuva. Esimerkki käyttöliittymän prototyypin visualisoinnista



Havaintoja tutkimuksesta: 

Kiertotalouden digitaalisen alustan ja ekosysteemin

suunnittelussa huomioitavat tekijät
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Kiertotalouden alustan ja ekosysteemin suunnittelussa huomioitava*

1. Vetovoimatekijät ekosysteemin jäsenille

Tunnistavat oman roolinsa tavoitetilassa

Kiertotalouden
palveluiden tarjoajat

Digitaalisten palveluiden 
tarjoajat

Mahdollistajat (julkinen 
hallinto, tutkimus jne.)

Saavat uusia liiketoiminnan liidejä

ESG raportointi CO2 laskenta

Materiaalivirtojen optimointi

Elinkaaripalveluiden tarjoaminen

Materiaalien kestävyyden auditointi

Suljetut kierrot Kiertotalous-design

Saavat arvoa alustan jäsenyydestä

Liiketoiminta ja 
innovaatiokumppaneide
n löytäminen

Vihreän siirtymän ja 
digitalisaation
edelläkävijyys

Kiertotalouden vaa-
dittujen lakisääteis-
ten tietojen välitys

Toiminnallinen 
tehokkuus

Globaalisti 
skaalautuva 
toimintamalli

Ulkois-
vaikutusten 
hinnoittelu

2. Vaatimukset organisaatioiden osallistumiselle

Organisaatio on kyvykäs osallistumaan Toimialan kypsyys kiertotalouteen Digitaaliset kyvykkyydet
Kiertotalouden 
kyvykkyydet

Johdon tietoisuus 
kiertotaloudesta

Käytön helppous Käyttäjäkokemus alustalle liittymisessä Alustan kehittäjäystävällisyys

3. Alustastrategia
Alustan kehityspolku

Avaintoimijat 
osallistuvat 
kehitykseen

Alustan ekosysteemin 
brändäys ja yhteisön 
rakennus

Jäsenten 
innovaatioiden tuki

Voittavan alustaekosysteemin kehitys

Yhteistyöstrategia 
alustan kehitykseen

Lean startup 
lähestymistapa

Alustan fokuksen selkeys

Differoituminen
vaihtoehdoista

Pitkän tähtäimen rahoitus

Tarjoa selkeä ratkaisu ongelmaan

Arvovalintojen optimointi
Materiaalivirtojen 
vaihtoehtoiset käyttötavat

Hajautettujen materiaalivirtojen hallinnointi

Tuotesuunnittelun tuki

* Key factors in design of a new B2B circular economy platform ecosystem. Silfver 2021
https://www.motiva.fi/files/19053/Key_Factors_in_Design_of_a_New_B2B_Circular_Economy_Platform_Ecosytem_-
_Vesa_Silfver_Henley_Business_School.pdf

https://www.motiva.fi/files/19053/Key_Factors_in_Design_of_a_New_B2B_Circular_Economy_Platform_Ecosytem_-_Vesa_Silfver_Henley_Business_School.pdf


www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos!
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

