
Uusiomaarakentamisen yhteiset 
viestintäalustat ja kanavat



Avainlukuja 
2019

Motiva on 

100 % 
valtion omistama 

yhtiö

Liikevaihto 

7,8 milj. € 

Kestävän 
kehityksen 

yhtiö

www.motiva.fi

61 
Henkilö-
työvuosia



ENERGIA-
TEHOKKUUS 
JA ENERGIA-
MURROKSEN 

VAUHDITTAMINEN

MATERIAALI-
TEHOKKUUS & 
KIERTOTALOUS

SYSTEEMISTEN 
MUUTOSTEN 

NOPEUTTAMINEN

KULUTTAJIEN
KESTÄVIEN
VALINTOJEN
TUKEMINEN



Materiaalitehokkuus 
& kiertotalous

Materiaalitehokkuuden toimintamallit

• Materiaalitehokkuuden sitoumukset

• Materiaalikatselmukset

Materiaalikiertojen edistäminen

• Materiaalitori

• Teolliset symbioosit / FISS-toiminta

Julkinen sektori mahdollistajana ja kysynnän luojana

• Resurssiviisauden johtaminen

• Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat



UUMA-ohjelmat kokoavat 

tietoa

• Motiva mukana vuodesta 2013->

• www.uusiomaarakentaminen.fi

• Käsikirjasto

• Case-esimerkkejä

• Uutiskirjeet <850 tilaajaa

• Tapahtumat

• Seminaariaineistot

• Intranet

• Uusiomaarakentamisen osaajat –LinkedIn 
~150 jäsentä
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UUMA-Käsikirjasto

Päivitys: Motiva & Ramboll 

• Materiaalit ja niiden jalostaminen

• Ympäristö ja lupaprosessi

• Sovellukset ja teknologiat

• Rakennuttaminen

• Rakentaminen

• Tuotteistaminen

• Ohjeet ja julkaisut

• Kohdekortit

• Opinnäytetyöt
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Uusiomaarakentaminen.fi 
kävijäliikenne 2019





Uutiskirjeet

Toimitus: Motiva

Julkaisu 3-4 krt/vuosi

Seuraava julkaisu 15.11.

• Hankkeiden tuloksia

• UUMA-tapahtumat

• Hankkeiden tuloksia

• Lainsäädäntötyön eteneminen

• Yritysten UUMA-palvelut ja tuotteet

• Uudet ohjeistukset ja julkaisut

• Opinnäytetyöt

Juttuvinkit: suvi.salmela@motiva.fi
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Uusiomaarakentamisen osaajat

LinkedIn-ryhmä

• Tavoita nopeasti 
uusiomaarakentamisen osaajat

• www.linkedin.com/groups/12051147/
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Materiaalipankit ja 

tietoalustat
Maapörssi - puhtaita ylijäämämaa-aineksia ja 
purkumateriaaleja

Materiaalitori – kohtauttaa jätteiden ja sivuvirtojen tuottajat 
ja hyödyntäjät

SeutuMassa - paikkatietopohjainen tietojärjestelmä 
pääkaupunkiseudun maamassojen hallintaan. 

CLIC Innovation CEP –alusta – prosessiteollisuuden 
sivuvirtojen hyötykäyttö- ja kiertotalousliiketoiminnan 
kehittäminen 

Motiva Services – Materiaalikiertojen alustaekosysteemi

käynnistyy rakennus ja purkusektorista
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• Tavoitteena edistää kiertotaloutta ja tuo läpinäkyvyyttä kunnan toissijaisen 
jätehuoltopalvelun käyttöön

• Etsi hyödynnettäviä materiaaleja – myös maarakentamiseen! 

• Etsi palveluntarjoajia tai hyödyntäjiä jätteille ja sivuvirroille 

• >800 rekisteröitynyttä käyttäjää, 675 organisaatiota 

• n. 400 jäteilmoitusta



Materiaalikiertojen 

alustaekosysteemi:
• Materiaalien tehokas kierto ja 

kiertotalousmarkkina edellyttää digitaalisten
järjestelmien välistä vuorovaikutusta ja datan
jalostamista.

• Tavoitteena luoda materiaalikiertojen 
alustaekosysteemi ja kehittää uutta digitaalista 
liiketoimintaa alan toimijoille.

• Käynnistetään rakennus- ja purkusektorista
• EU- ja kansalliset tavoitteet vaativat toimia

Tavoitteena:

• nostaa materiaalien hyötykäyttöastetta 

• saada aikaan merkittävää lisäarvoa alan 
toimijoille

• tuottaa hyötyä myös muille alustoille ja 
markkinapaikoille

Kiinnostuitko? Ota yhteys: paula.eskola@motiva.fi29.10.2020



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos

Suvi Salmela

suvi.salmela@motiva.fi


