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Materiaalikatselmus

• Systemaattinen tapa käydä tuotannon 

materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita

• Tuloksena aikaansaadaan kustannussäästöjä

tunnistamalla materiaalitehokkuuden 

parantamiskohteita yrityksissä

→ tuotteiden valmistaminen pienemmillä

materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla

• Toimipaikkalähtöinen tarkastelu (valmistava 

teollisuus)

• Keskisuuri teollisuus

• Yleinen toimialasta riippumaton malli
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Materiaalikatselmuksen hyötyjä yrityksille

• Kokonaiskuva materiaalivirroista saadaan systemaattisesti selville

• Tuo esiin materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset 

kustannukset sekä säästömahdollisuudet

• Tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen 
toteuttamiseksi

→ toimenpiteiden tuomat hyödyt, toteutettavuus ja säästöt arvioidaan

• Tuo esille myös tuotantohenkilöstön piilevää tietoa, joka voi olla 
erittäin arvokasta tehostamiskohteiden tunnistamiseksi

• Tuottaa tietoa materiaalivirtoihin liittyvistä ympäristönäkökohdista ja 
tukee jatkuvaa parantamista tältä osin

• Tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa

ACT

DOPLAN

CHECK
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Kehitystyössä hyödynnetty

• Motivan kokemusta energiakatselmustoiminnasta

• Kehityshankkeen pilottikatselmuksissa saatuja kokemuksia

• Saksan käytäntöjä ja malleja

• MFCA-menetelmää → myös välilliset kustannukset mukaan!
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Materiaalikatselmus
- Kehitystyön vaiheet

Vaihe I (2008-2009)
- Esiselvitys olemassa olevista malleista ja työkaluista Suomessa ja ulkomailla

- Alustavan katselmusmallin hahmottaminen
- Pilotointi kahdessa yrityksessä -> mallin kehittäminen

- Katselmusmallin dokumentointi (periaatteet, toteutusohje ja raportointimalli)

Vaihe II (2010-2011)
-Kolme pilottikatselmusta yrityksissä konsulttien tekemänä

- Mallin toimivuuden ja ohjeistuksen testaus ja kehittäminen

- Tietoa katselmustoiminnan tuloksellisuudesta

- Ohjausryhmä, jossa yritysten, konsulttien ja TEM:in edustajat
- Lopullisen mallin laatiminen ja dokumentointi

- Materiaalikatselmusohjelman alustava hahmottaminen

Vaihe III (2011-2012)
- Katselmusohjelman peruselementit (mkl. tuet, koulutus, seuranta, laadunvalvonta)

- Eri toimijoiden roolien määrittely
- Katselmusmallin lanseeraus

- Koeluonteinen katselmustuki hankkeen aikana (katselmustoiminta käynnissä)

Materiaalikatselmusohjelman käynnistäminen 2013
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Materiaalikatselmuksen vaiheet
Yritys Konsultti Motiva

Aloituspalaveri

Lähtötietojen kerääminen ja analysointi

Kenttätyö, lisäselvitykset ja mittaukset

Tulosten kokoaminen ja arviointi
•Materiaalivirtalaskelmat ja materiaalitaseet (taulukot + Sankey)

•Kustannusten kohdentaminen prosesseittain ja eri materiaalivirroille

•Parannuskohteiden tunnistaminen 

Raportointi

Säästöehdotukset ja arvio säästöpotentiaalista
•Toimenpiteiden toteutettavuuden ja säästöpotentiaalin arviointi

•Toimenpide-ehdotusten priorisointi

•Tärkeimpien ehdotusten investointilaskelma ja kannattavuustarkastelu

Katselmoijan valinta

Ideointityöpaja
•Konkreettisten parannustoimenpiteiden ideointi

Toimenpiteiden toteutus

Jatkosuositukset
•Suositus ensisijaisesti toteutettavista toimenpiteistä

•Elinkaari- ja alueellinen tarkastus

•Ehdotukset mahdollisista lisäselvityksistä

Kuva päivitetty 10.12.2010

Tulosten seuranta

Loppupalaveri
•raportin hyväksyntä

•toteutettavien toimenpiteiden valinta



2011

Roolit ja kustannukset

• Roolitus:

• Konsultti: toteuttaa katselmuksen ja laatii katselmusraportin

• Yritys: toimittaa lähtötietoja ja osallistuu ideointityöpajaan

• Motiva: kouluttaa konsultit, huolehtii katselmusmallista sekä

laadunvalvonnasta, tulosten seurannasta ja raportoinnista

• Työaika: konsultti n. 2 htkk, yritys n. 1-2 htvko

• Kustannukset: 15 – 30 000 euroa

• Pilottivaiheessa tukea n. 60 % (Motivan hankkeelta 30 %, konsulttien 
omaa kehitystyötä 30 %)
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Kokemuksia materiaalikatselmuspiloteista…
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Pilottikohteet

• Oras Oy -metallituoteteollisuus

• Uponor Oy -muovituoteteollisuus

• Lumon Oy -parvekelasit ja terassit

• Kidex Oy -huonekaluteollisuus

• URV Oy -rautavalimo

Kuva: Oras messinkivirrat
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Uponor Oy – lähes ”jätteetön” tuotantolaitos

•Raaka-ainekustannusten osuus 90 %
•Hukan vähentämisessä säästyy 1450 €/  muovitonni
•Kokonaissäästöpotentiaali useita satoja tuhansia euroja vuodessa



2011 http://www.motiva.fi/files/3508/Case_Uponor_Hukkamateriaalikin_maksaa.pdf
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Pilottikatselmusten tuloksia

• Materiaalivirtojen visuaalinen esitystapa (Sankey) koettu erittäin 

havainnolliseksi

• Toimenpideideoita tullut paljon (40-100 kpl/ katselmus) 

• Suurin osa ideoista tullut yrityksen henkilökunnalta
• Ideointityöpaja tehokas keino ideoida yhdessä parannustoimenpiteitä →

sitouttaa henkilöstöä toimenpiteisiin

• Toimenpiteiden arviointi ja priorisointi helpottaa toteutusta

• Laskennallinen säästöpotentiaali 600 000 – 1 milj. euroa/ vuosi, josta 
toteutuu arviolta 20 - 50 % ensimmäisen vuoden aikana.

• Materiaalien säästöpotentiaali jopa 30 %
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Materiaalikatselmustoiminta

- yhteenvetoa

• Katselmustoiminta on tuloksellista –säästöt kustannuksissa, resursseissa ja 
ympäristövaikutuksissa

• Yritysten suhtautuminen materiaalien käytön tehostamiseen on erittäin 
myönteistä

• Materiaalitehokkuuden systemaattinen jatkuva parantaminen yritysten omilla 
toimintamalleilla ja resursseilla ei ole itsestäänselvyys

• ”Ulkopuolisen” ohjaamana työ tulee tehtyä aikataulussa ja riittävässä
laajuudessa

• Yrityksen oman osaamisen ja piilevän tiedon hyödyntäminen on erittäin 
arvokasta tehostamiskohteiden tunnistamiseksi 

• Mahdollistaa tarkemman materiaalinkäytön seurannan myös jatkossa →
yrityksen oma osaaminen kehittyy

• Mahdollistaa jatkuvan parantamisen entistä hallitummin →
materiaalitehokkuusnäkökohtien ja parannustoimenpiteiden kytkentä
johtamisjärjestelmään
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Suomen materiaalikatselmusohjelma

TUETOHJELMAN
TAVOITTEET

HALLINTO

LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAPUOLET MALLITSEURANTA

LAATU

KATSELMOIJAN
TYÖKALUT

KOULUTUS AUKTORISOINTI

MARKKINOINTI

TOTEUTUKSEN TYÖKALUT

• Valmistelun käynnistämisestä sovittu 
TEM:in kanssa → tavoitteena ohjelman 

käynnistyminen 2013

• Valmisteluhanke käynnistetään kevään 

2011 aikana 

• Katselmusohjelman peruselementit (mkl. 
tuet, koulutus, seuranta, laadunvalvonta) ja 
eri toimijoiden roolien määrittely

• Koeluonteinen katselmustuki hankkeen 
aikana

• Katselmusmallin lanseeraus

→ tavoitteena katselmustoiminnan 

jatkuminen saumattomasti vuosina 2011-
2012

• Ohjelman valmistelussa voidaan 

hyödyntää kokemuksia

• Suomen energiakatselmusohjelmasta

• Saksan materiaalitehokkuusohjelmasta

Kuva. Energiakatselmusohjelman 12 peruselementtiä.
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