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HANKE:  PUINEN, MODUULIRAKENTEINEN, VIHERKATTOINEN  J Ä T E K A T O S 
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1. Tiivistelmä

2. hankkeen tausta ja tavoi  eet

3. hankkeen osapuolet ja menetelmät

4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

5. Vies  nnän toteutuminen

6. Talousrapor    ja rahoituksen haasteet

7. Yhteenveto hankkeesta ja tulevaisuuden näkymät



1. Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kasvua ja kehitystä avustusohjelmasta hankkeellemme, jossa olemme 
kehi  äneet puista, moduulirakenteista ja viherka  oista jätekatostyyppiä, joka on helpos   muoka  avissa erilaisiin 
ympäristöihin moduulien määrää, moduulityyppiä, väritystä ja viherka  oa muu  amalla. Lähtökohtana on ollut, e  ä 
aiemmin pihojen kauhistuksena ollut jätekatos, onkin tulevaisuudessa pihojen kaunistus. Samalla olemme myös 
halunneet löytää konkree   sia vastauksia ja ratkaisuja tulevaisuudessa kasvavalle jä  eiden kierrätys  lojen tarpeelle, 
sekä tukea ajatusta, e  ä jäte on tulevaisuuden raaka-aine  a.

2. Jätekatoshanke on syntynyt tarpeesta luoda markkinoille toimiva, estee   ses   kaunis jä  eiden kierrätys  la, joka 
muuntuu eri ympäristöihin. Yleises   vanhoilla pihoilla ja  iviissä kaupunkirakenteessa  laa jä  eiden keräykselle ei 
ole alun perin suunniteltu ja se luo tänä päivänä paljon  lallisia ja teknisiä haasteita jä  eiden sijoi  elulle. Lisäksi 
 iviissä kaupunkirakenteessa pihoilla on viheralueita usein vähän ja jä  eet on  lan niukkuudesta johtuen sijoite  u 

näille viherkaistaleille. Tämä tarkoi  aa myös sitä, e  ä joudutaan suunni  elemaan jokaiseen  laan oma katos tai 
hankkimaan valmis markkinoilla oleva katos. Markkinoilla olevat valmiskatokset ovat vaikeas    laan muoka  avissa, 
sekä harvoin ympäristön arvoon sopiva. Suunni  elemamme puisen, moduulirakenteisen, viherka  oisen jätekatoksen 
avulla viheralueiden pinta-alaa kaupungeissa voidaan jopa kasva  aa ja mahdollises   lisätä pöly  äjien määrää 
kaupungissa. Toimivan ja estee   sen jä  eidenkierrätyspaikan toivotaan myös kannustavan ihmisiä kierrätykseen. Puu 
on valikoitunut rakennusmateriaaliksi sen ko  maisuuden ja hiilineutraaliutensa takia.

3. Hankkeessa ovat olleet mukana arkkiteh   Elina Ipa    Arkkiteh  toimisto Elina Ipa    Oy.stä, joka on vastannut 
katoksen arkkiteh  suunni  elusta ja rakentamiseen ja visualisoin  in lii  yvistä asioista. Maalarimestari Anni 
Rantasalo Maamusta Oy.stä on tutkinut erilaisia ekologisia pintakäsi  ely- ja materiaalivaihtoehtoja sekä suunnitellut 
markkinoin  a ja julkaisujen ja yrityksen visuaalista ilme  ä . Rakennuskonservaa  ori ja maalari Lo  a An   la 
Maamusta Oy.stä. on ollut alkuvaiheessa hankkeessa sisällöntuo  ajana. Lisäksi olemme suunnitelleet yrityksen 
visuaalista ilme  ä yhdessä Peoples Villagen ja Selina Vienolan kanssa.

4. Saadulla avustukselle olemme jatkaneet kaupallisen jätekatos konsep  n ja valmiin tuo  een kehi  ämistä sekä 
sen markkinoinnin suunni  elua. Katokselle on hae  u ja saatu hyödyllisyysmallisuoja. Itse jätekatossuunni  elu on 
edennyt pilo   hankevaiheeseen. Pilo   hankkeelle haetaan parhaillaan rakennuslupaa ja jätekatoksen on tarkoitus 
valmistua kesän 2022 aikana Helsingin Pohjoisrantaan. Pilo   hankkeeseen olemme saaneet yhteistyökumppaniksi 
Sutelan Oy.n. Muiden kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa mm. Remeo käymme neuvo  eluita katoksen 
jatkotuotannosta ja mahdollisesta markkinoinnista. Jätekatoksen ja jä  eidenkierrätyskonsep  en kehi  ämistä varten 
olemme perustaneet uuden yrityksen RUUT Concepts Oy.n, jolle laadi   in oma brändistrategia mainostoimisto 
Måndag.in toimesta. Jätekatoksen markkinoin  a varten olemme teetä  äneet visualisoin  kuvia ja laa  neet 
erilaista teknistä toteutusmateriaalia. RUUT Concept Oy.lle on myös teete  y ne   sivut ja Instagram-sivut, jotka 
on tarkoitus julkaista helmikuun 2022 aikana. Jätekatos-konsep  a olemme esitelleen eri viranomaistahoille mm. 
Helsingin kaupungin  lakeskukselle, rakennusvalvontavirastolle, Sitralle jne. Saadulla avustuksella olemme pystyneet 
kehi  ämään suunnitelmiamme ja hankkimaan markkinoin   ja vies  ntä osaamista hankkeen jatkoa varten. 

Hankkeen avulla olemme pystyneet luomaan kaupallisen tuo  een helpo  amaan tulevaisuudessa yhä lisääntyvää 
jä  eiden kierrätystä. Samalla ajatuksena on ollut myös muu  aa mielikuvaa kierrätyksestä ja jä  eestä yleises  . 
Kierrä  äminen ja kiertotalous ovat tällä hyvin ajankohtaisia teemoja, joihin etsitään jatkuvas   uusia ratkaisuja. 
Jätekatoshankkeemme on saanut hyvin posi  ivisen vastaanoton ja siitä ovat olleet kiinnostuneita niin kaupungit, 
taloyh  öt kuin rakennusliikkeetkin. Lisäksi tulevaisuudessa on katoksen avulla tarkoituksena jakaa  etoa niin 
kierrä  ämisestä, viherkatoista kuin niiden ekosysteemeistä. 
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5. Koska hankkeessamme on markkinoille tuotavasta uudesta tuo  eesta, olemme pystyneet julkaisemaan  etoa 
ja kuvia katoksesta toistaiseksi rajoitetus  . Uudelle yrityksellemme RUUT Concepts Oy.lle on luotu ne   sivut ja 
Instagram-sivut, jotka on tarkoitus julkaista helmi-maaliskuun 2022 aikana. Näillä sivuilla tulemme julkaisemaan 
tulevaisuudessa  etoja tehdystä hankkeesta, sekä yleises    etoa kestävästä puurakentamisesta, kierrä  ämisestä ja 
viherrakentamisesta. 

6. Saadun avustuksen turvin olemme pystyneet ostamaan hankkeellemme markkinoin  osaamista ja teetä  ämään 
markkinoin  in tarvi  avaa materiaalia ja julkaisuja. Viherka  osuunni  elu on osoii  autunut suunniteltua kalliimmaksi 
ja sen suunni  elun kokonaisvaltaiseen  ja kunnianhimoiseen toteu  amiseen tarvitsemme tulevaisuudessa 
lisärahoitusta. Alun ongelmaksi hankkeen eteenpäin viemiseksi koitui se, e  ä YM.n tuki maksetaan takautuvas  . 
Koska olemme pieni toimija ja yritys hyvin alkutekijöissä, oli lainan saan   monelta osin haasteellista. Tämä voi 
koitua monien pienten hankkeiden / pienten toimijoiden haasteeksi viedä hanke  a eteenpäin. Meillä rahoituksen 
saaminen vaiku    hankkeen aikataulutukseen oleellises  . Tulevaisuudessa tähän kanna  aisi harkita myös muunlaisia 
maksatusvaihtoehtoja.   

7. Ympäristöministeriöltä saadun hankeavustuksen avulla olemme pystyneet jatkamaan moduulirakenteisen 
jätekatoksen kehi  ämistä kaupalliseksi tuo  eeksi. Jätekatoksesta on kesän 2022 valmistumassa ensimmäinen pilo    
kohde Helsingin Pohjoisrantaan ja konsep  a on talven aikana esitelty niin viranomaistahoille kuin rakennu  ajillekin. 
Lisäsuunni  elua ja tutkimusta tullaan tekemään mm. viherka  ojen ja pintakäsi  elyjen osalta vielä tulevaisuudessa. 
Samoin pilo  n valmistu  ua tullaan tekemään käy  äjäkysely, joka otetaan huomioon tuo  een jatkokehi  elyssä.  

Tällä hetkellä jätekatoksen markkinoin  in ja kehi  ämiseen kartoitetaan yhteistyöhön mukaan myös isompaa 
kierrätysalalla toimivaa yritystä. Tätä kau  a pystymme paremmin rahoi  amaan tuo  een kehitystä ja markkinoimaan 
tuote  a laajemmin. 

Nyt peruste  u RUUT Concepts Oy yritys tarjoaa tulevaisuudessa estee   siä jä  eiden kierrätysratkaisuja 
ko  talouksien kierrätyskalusteista viherka  oisiin jä  eiden keräyspisteisiin. RUUT Concepts Oy luo uudenlaisen 
estee   sen jä  eiden kierrätys konsep  n, joka lähtee jo ko  talouksista ja tekee kierrä  ämisestä estee   stä ja helppoa 
ja näin kannustaa ihmisiä kierrä  ämään.  


