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Yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen toimenpiteet ja niiden mittaaminen
1. Sitoutujat valitsevat sitoumukseensa seuraavista toimenpiteistä kaikki pakollisiksi määritellyt toimenpiteet (toimenpiteet 1-4) ja vähintään yhden muista
toimenpiteistä (toimenpiteet 5-7).
2. Jokaiselle valitulle toimenpiteelle on määriteltävä vähintään yksi (1) mittari tällä listalla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Toimenpiteelle on mahdollista
luoda itse omia mittareita, mutta itse luotu mittari ei riitä toimenpiteen ainoaksi mittariksi. Jos yritys valitsee määrällisen mittarin, sille tulee sitoumusta
tehtäessä ilmoittaa lähtötaso ja tavoitetaso. Mittareita valittaessa on tärkeää huomioida, että kaikki sitoumuksessa valitut ja myöhemmin raportoitavat mittarit
ovat julkisia. Valituille toimenpiteille voi myös luoda uusia omia mittareita. Yritykset voivat lisäksi lisätä sitoumukselleen uusia omia toimenpiteitä.
Toimenpiteitä ja mittareita on mahdollista lisätä sitoumukselle myös myöhemmin.

Toimenpide

Mittarit

Raportoinnin yhteydessä pyydettävät
lisätiedot

Pakolliset toimenpiteet
1. edellyttää, että pääsääntöisesti kaikissa omistamissaan
ja/tai toteuttamissaan tämän sopimuksen määritelmän
mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan
purkukartoitus purkukartoitusopasta hyödyntäen

Purkukartoitus on toteutettu korjaus- ja
purkuhankkeissa (toteutunut/ei toteutunut)

kalenterivuoden aikana suunnitteilla
olevien ja/tai toteutettujen korjaus- ja
purkuhankkeiden määrä
korjaus- ja purkuhankkeiden määrä,
joissa on toteutettu purkukartoitus
onko kyseessä ollut
kokonaispurku/osittainen purku

2. sitoutuu raportoimaan ennakkoon arvioidut sopimuksen
määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa
syntyvät purkumateriaalit purkukartoitusopasta
hyödyntäen täyttämällä purkukartoitukseen tarkoitetun
excel-tiedoston ja toimittamalla tiedot ministeriön
määrittelemään kohteeseen

Purkumateriaalit on raportoitu täyttämällä
purkukartoitukseen tarkoitettu excel-tiedosto ja
tiedostot on toimitettu ministeriön määrittelemään
kohteeseen (toteutunut/ei toteutunut)

3. kehittää toimintaansa edistämään purkumateriaalien
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kokonaisvaltaisesti tämän
sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja
purkuhankkeissaan

Sitoutuja kouluttaa omia ja alihankkijoiden
työntekijöitä kiertotalouden mukaiseen
purkuprosessin hallintaan (toteutunut/ei
toteutunut)

Millaista koulutusta on järjestetty
(esimerkiksi koulutustilaisuudet,
koulutusmateriaali, muu mikä)?

Sitoutuja järjestää koulutustilaisuuksia
kiertotalouden mukaisen purkuprosessin hallinnasta
omille ja alihankkijoiden työntekijöille, koulutuksiin
osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (määrä)

4. jakaa tietoa purkukartoituksesta ja markkinapaikoista
kuten esimerkiksi Materiaalitorista purkukartoituksia sekä
tämän sopimuksen määritelmän mukaisia korjaus- ja
purkuhankkeita toteuttaville tahoille

Sitoutuja päivittää omia tai laatii uusia rakentamisen
ohjeistuksia huomioimaan materiaalitehokkuuden
edistäminen kaikissa hankkeissa, joihin liittyy purkua
(toteutunut/ei toteutunut)

Mitä ja miten ohjeistusta on päivitetty,
millaista ohjeistusta on laadittu, miten
ohjeistusta on otettu käyttöön/levitetty
sekä hyödynnetty omassa tai muiden
toiminnassa?

Sitoutuja ottaa käyttöön uusia keinoja (esimerkiksi
huutokauppa, kierrätyskeskusten hyödyntäminen)
purettavan kiinteistön irtaimiston uudelleenkäytön
edistämiseksi (toteutunut/ei toteutunut)

Mitä keinoja on otettu käyttöön, miten
ne ovat toimineet?

Sitoutuja hyödyntää purkumateriaaleja omassa tai
vaikutuspiirissään olevassa toiminnassa (huom. ei
maantäyttö) (toteutunut/ei toteutunut)

Miten purkumateriaaleja on
hyödynnetty ja missä toiminnassa, mikä
on toiminut, missä on ollut haasteita?

Sitoutuja jakaa tietoa purkukartoituksesta ja
markkinapaikoista purkukartoituksia sekä korjaus- ja
purkuhankkeita toteuttaville tahoille (toteutunut/ei
toteutunut)

Mitä ja miten tietoa on jaettu
(esimerkiksi omat internetsivut,
järjestetyt tilaisuudet (määrä ja luonne),
hankekohtainen tiedotus)?

Muut toimenpiteet
5. edistää purkukartoituksessa tunnistettujen
rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja
kierrättämistä ilmoittamalla mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa materiaalit tarvittavilta osin johonkin
markkinapaikkaan kuten Materiaalitoriin

Sitoutuja ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa ja tarvittavilta osin purkukartoituksessa
tunnistetut rakennusosat ja purkumateriaalit
johonkin markkinapaikkaan kuten Materiaalitoriin
(toteutunut/ei toteutunut)

Mitä markkinapaikkaa on käytetty?

6. hyödyntää purkuhankkeiden vapaaehtoista
hankintakriteeristöä osin tai kokonaisuudessaan omissa
hankinnoissaan

Sitoutuja hyödyntää purkuhankkeiden vapaaehtoista
hankintakriteeristöä osin tai kokonaisuudessaan
omissa hankinnoissaan (toteutunut/ei toteutunut)

Minkätyyppisissä hankinnoissa ja miten
on hyödynnetty?

7. kehittää toimintaansa ja pyrkii hyödyntämään
purkumateriaaleista, sekä niiden uudelleenkäyttö- ja
kierrätyspotentiaalista purkukartoituksen yhteydessä
kerättyä tietoa tämän sopimuksen määritelmän mukaisten
korjaus- ja purkuhankkeiden suunnittelussa ja/tai
hankinnassa materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi ja
tehokkaammaksi kierrättämiseksi

Sitoutuja seuraa omassa toiminnassaan syntyvien
rakennus- ja purkujätteiden määriä ja niiden
uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteita (toteutunut/ei
toteutunut)

Kehityksestä voi kertoa sanallisesti

Sitoutuja asettaa purkukartoituksella saadun tiedon
perusteella purku-urakan asiakirjoissa tavoitteet eri
materiaalien erilliskeräykselle, uudelleenkäytölle ja
kierrätykselle, sekä seuraa tavoitteiden toteutumista
(toteutunut/ei toteutunut)

Millaiset tavoitteet on asetettu ja miten
hyvin ne ovat toteutuneet?

Sitoutuja todentaa purkamisessa syntyneet
materiaali- ja jätemäärät korjaus- ja
purkuhankkeiden jälkeen ja vertaa määriä
purkukartoituksen arvioon. Lisäksi sitoutuja selvittää
mahdollisten poikkeamien syyt ja hyödyntää tietoa
seuraavissa purkukartoituksissa (toteutunut/ei
toteutunut)

Miten hyvin verratut tiedot ovat
vastanneet toisiaan, jos on ollut
poikkeamia, niin millaisia ja mistä
syystä, miten saatua tietoa on
hyödynnetty seuraavissa
purkukartoituksissa?

8. muut toimenpiteet korjaus- ja purkuhankkeissa
syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuuden
parantamiseksi ja purkumateriaalien uudelleenkäytön ja
kierrättämisen lisäämiseksi

Itse määritellyt mittarit (määrä tai toteutunut/ei
toteutunut)

