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Sisältö

• Taustaa betonimurskeen käytöstä Espoossa

• Havaintoja viestinnästä ja vuorovaikutuksesta 
tilaajaan eri osapuolien kanssa
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Taustaa

• Betonimurske hyvin tuttu 
materiaali tilaajaorganisaation 
sisällä

• Purkubetonin käytöstä 
epäonnistunut hanke n. 10 vuotta 
sitten

– Puutteelliset laatuvaatimukset 
ja valvonta

– Seurauksena ”hiljainen” 
päätös lopettaa purkubetonin 
käyttö rakennuttajan 
materiaalina

– Kielteiset mielikuvat elävät 
edelleen vahvana

– Vuonna 2019 purkubetonin 
käyttöä rakennuttajan 
tarjoamana materiaalina 
lämmiteltiin uudelleen
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Osapuolia 

Massa-
koordi-
naattori

Tulosyksikön johto

Purkubetonin 
tuottaja

Rakennuttajat

Suunnittelijat
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Espoon maa- ja kiviainesten hallinnan ja
uusiomaarakentamisen toimenpideohjelma
2019-2021
Mittarit alustavasti:

– Rakentamisessa muodostuvien
maa- ja kiviainesten ja purkumateriaalin 

hyötykäyttö suhteessa loppusijoitukseen 
päätyvään aineksen määrään

Osapuolten näkökulmat ja 
vuorovaikutus (1/3)
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• Tulosyksikön johto
• Sitoutuneet kiertotaloustavoitteisiin
• Käyttöönottoa helppo perustella euro- ja päästösäästöillä
• Tietämys UUMA-materiaaleista vaihtelevaa

• Viestintä hyödyistä ja riskeistä yleisellä tasolla

• Purkubetonin tuottajat: Tila- tai kiinteistöpalvelut
• Aloite materiaalin hyödyntämiseen voi tulla täältä
• Tavoitteena taloudelliset säästöt ja kiertotalouden edistäminen
• Tekninen tietämys materiaalien käyttömahdollisuuksista ja -vaatimuksista voi 

olla vähäistä
• Koordinaattorin tavoitteena tarjota  perustietoa ympäristö- ja teknisistä 

vaatimuksista
• Purkumateriaalin tuottajan näkökulmasta tällaisen tiedon ja vaatimusten 

esittäminen voidaan kokea myös käytön jarruna



Osapuolten näkökulmat ja 
vuorovaikutus (2/3)
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• Suunnittelijat (suunnitteluttajat) ja rakennuttajat:
• Tavoitteena infra-projektien laadukas suunnittelu ja toteutus
• Paljon teknistä tietämystä materiaaleista
• Mahdollisesti huonoja kokemuksia ko. materiaalista

• Ongelmien juurisyy jäänyt selvittämättä
• Uusiomateriaalit nähdään periaatteessa hyvänä asiana

• Huolena kuitenkin ylimääräinen laaturiski ja työmäärä
• Seurauksena toisinaan on, ettei ko. hankkeessa 

käytetä uusiomateriaaleja, vrt. NIMBY-ilmiö



Osapuolten näkökulmat ja 
vuorovaikutus (3/3)
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• Suunnittelijat (suunnitteluttajat) ja rakennuttajat:
• Tarjottava tieto tulee olla asiantuntevaa ja faktapohjaista

• Kiertotalousteemalla ”myynti” ei välttämättä hälvennä 
epäluuloja materiaalin käyttöä kohtaan

• Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
• Konkreettiset ratkaisut epäluuloihin ja toimintamalleihin

• Koordinaattorin asemasta riippuen mahdollista tai jopa 
välttämätöntä tukeutua ajoittain johdon tukeen



Jälkiseuranta

• Haastattele rakentajia

• Dokumentoi ja kehitä prosessia

• Raportoi (epä)onnistumiset

• Pidä asiaa esillä
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Kiitos!
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