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Montako maapalloa meillä on?

Source: Wuppertal Institute 2007

"The industrial countries act as if there were several
earths available. Thus, without a radical increase in 
resource productivity there will be no sustainable
development."

Schmidt-Bleek (2009): The Earth.
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Materiaalitehokkuuden määritelmä

• "Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja 
palvelujen aikaansaamista pienenevin 
materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset 
vähenevät elinkaaren aikana.”

Motiva
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Materiaalitehokkuus

Esimerkiksi:

• Miten vähennätte jätemääriä?

• Miten optimoitte raaka-aineiden käytön?

• Miten pidennätte tuotteiden käyttöikää?

• Miten edistätte materiaalitehokkuutta varastoinnissa ja 
hankinnoissa?

• Mikä on materiaalitehokkuuden taloudellinen merkitys?
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Hukkamateriaalien kustannusvaikutukset 

Näkyvät kustannukset

• Jätehuolto

Piilevät kustannukset

• Raaka-ainekustannukset

• ”Ylilaatu”

• Työvoimakulut

• Energiankulutus

• Valmistusprosessi

• Käsittely ja varastointi

• Tilakustannukset

• Kuljetuskustannukset

• …jne.
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Lähde: Envirowise. 2002. Waste Minimisation for Managers. GG367



Materiaalivirtojen seuranta

• Materiaalivirtojen tunnistaminen ja mittaaminen

• Kustannusten tunnistaminen
– Jäte on aina kustannus

– Sivuvirta voi olla tulo

• Materiaalien tehokas hyödynnettävyys tavoitteena, mutta 
kierrätetäänkö määrää vai laatua?



Teolliset symbioosit

• Teollisissa symbiooseissa yritykset luovat suuremman 
lisäarvon kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja
– Toisen jäte on toisen raaka-ainetta

• Yritykset luovat kestävää kasvua kehittämällä yhdessä 
liiketoiminnan ekosysteemejä. Samalla ne parantavat 
kilpailukykyään.



Kymmenen vinkkiä teollisiin symbiooseihin 
(SITRA)
• Ota selvää yrityksesi sivuvirroista
• Ryhmässä syntyy timantteja
• Keskustele yli toimialarajojen
• Pyri parhaaseen A-ryhmään
• Ajattele isosti
• Hae kumppaneita FISS-työpajoista
• Tunnista rahoitusmahdollisuuksia
• Teollinen internet ei odota!
• Tuottajan ja käyttäjän kaksoisrooli on hyvä innovaatioalusta
• Kysyntä innovaatioille luodaan kunnianhimoisilla energia- ja 

ilmastotavoitteilla



Materiaalivirta-analyysi, 
MFA, Material Flow Analysis

Tutkii materiaalin virtoja tietyssä järjestelmässä

Materiaalivirta-analyysin tavoitteita:

• Prosessien materiaalivirtojen tunnistaminen, esim.

Pullonkaulat

Hukka

Varastoituminen

…

• Päätöksenteon tueksi
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Sovelluskohteita

• Materiaalitehokkuus

• Teollinen ekologia, teolliset symbioosit

esim. suljetun kierron suunnittelu

• Jätehuollon suunnittelu

• Prosessien/tuotannon optimointi
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Järjestelmäkokonaisuuden muodostaminen

• Aloitetaan tunnistamalla 
prosessi ja rajaamalla se,

• Mitkä toiminnot mukana 

tarkastelussa, mitkä eivät? 
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Järjestelmäkokonaisuuden rajaus



Prosessien määrittely

• Prosessien 
ominaisuuksien määrittely

• Prosessit mustia laatikoita 
tai osaprosesseja 
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Järjestelmäkokonaisuuden muodostaminen

• Kaikki mahdolliset 
osaprosessien väliset 
materiaali- (ja 
energia)virrat
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kytkennät järjestelmän sisällä
ja järjestelmärajan yli



Ainevirta-analyysi
SFA, Substance Flow Analysis
• Materiaalivirta-analyysin alalaji

– Tutkii aineen tai aineryhmän virtoja tietyssä järjestelmässä

– Esim. Raskasmetallien (tai arvokkaiden aineiden) 
kulkeustuminen prosessissa, 

• Tavoitteena:
– Ongelmavirtojen tunnistaminen, esim. vaaralliset aineet

– Hävikin ja tehottomuuden tunnistaminen

– Muutosten, tai muutostarpeen tunnistaminen
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Prosessinäkökulma

Prosesseja von monenlaisia, esim. 

• Tuotantoprosessi

• Jätteidenkäsittelyprosessi

• Vedenpuhdistusprosessi

Case esimerkkinä tietokoneenkäyttö 
(”käyttöelinkaari”)prosessina: rajauksena milloin laite on 
saatettu markkinoille -> 1. käyttö kotitaloudessa -> 
mahdollinen 2. käyttö -> mahdollinen varastointivaihe -> 
luopuminen (jätteeksi tai kierrätykseen)
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CASE: Pöytätietokoneiden massavirrat Suomessa 
2013, MFA, STAN (markkinoille saatetut -> 
keräykseen)
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Bruno Pannuzzo, Final Project, 2014
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Results (Havainnollistettuna)
WEEE generation – Desktop computers
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Materiaalivirta-analyysi

Input = Output
– Materiaali ei katoa

19.12.2019Suomen ympäristöopisto SYKLI20



STAN 2.5

Wienin teknillisen yliopiston kehittämä, ilmainen 
materiaalivirta-analyysiohjelma

Ladattavissa:

http://www.stan2web.net/
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Ruokahävikin seuranta

Järjestelmälliseen seurantaan tarvitaan  monipuolista tietoa 
hävikistä

• määrästä 

• laadusta 

• mistä syistä hävikkiä syntyy

Suurkeittiöiden ruokahävikin seurantaan löytyy omia 
työkaluja

Esim. HSY:llä (excel-pohjainen) tai L&T:lla



Ruokahävikki (Suomessa)

• Suomessa kotitalouksien ruokahävikki vuosittain 120-
160 miljoonaa kiloa
– 20-30 kg/as/a

• Koko elintarvikeketjussa, kotitaloudet mukaan 
laskettuna, ruokahävikin määrä on vuosittain noin 400 
miljoonaa kiloa
– 10-15 % kaikesta syömäkelpoisesta ruuasta



Ruokahävikki

• Ruokahävikki tarkoittaa syömäkelpoisen ruoan 
päätymistä roskiin tai biojätteeksi. 

• Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen 
aiheuttavat päästöjä. 

• Jos valmis ruoka päätyy roskiin, ovat päästöt syntyneet 
turhaan. 

• Roskiin heitetty ruoka aiheuttaa myös kustannuserän.



Materiaalitori

www.materiaalitori.fi

Materiaalitorilla jätteet ja sivuvirrat kiertämään

• Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden 
jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen 
vaihdantaan. 

• Materiaalitorissa voi myös etsiä ja tarjota näihin liittyviä 
palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. 

• Materiaalitorin käyttäminen on maksutonta ja avointa 
alan toimijoille.
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Materiaalitori

Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta ja lisää 
läpinäkyvyyttä

• Kiertotaloudessa maksimoidaan materiaalien ja niiden 
arvon säilyminen kierrossa mahdollisimman pitkään. 

• Kierrätysmateriaaleja käyttämällä voidaan vähentää 
luonnonvarojen kulutusta.
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Materiaalitori

• Organisaatiotasi voi kiinnostaa Materiaalitorilla 
asiointi, mikäli:
toiminnassasi syntyy jätteitä tai sivuvirtoja 
hyödynnettäväksi

• etsit jätehuoltopalveluita tai alan asiantuntijapalveluita

• tarjoat jätehuoltopalveluita tai alan asiantuntijapalveluita

• etsit hyödynnettäviä materiaaleja

• saattaisit tarvita kunnan toissijaiseen vastuuseen 
perustuvaa palvelua

• tarjoat kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa 
palvelua

• seuraat tai valvot kunnan palvelutoimintaa 
(viranomainen).
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Elinkaari

Esimerkiksi:

• Oletteko arvioineet tuotettanne / palveluanne / 
prosessejanne koko elinkaaren näkökulmasta?

• Millä elinkaaren vaiheella on suurin merkitys ympäristön 
kannalta?

• Entä sosiaalisen kestävyyden kannalta?
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Logistiikka ja toimitusketju



Logistiikka
• Asiakasvaatimukset huomioivaa, tuottavaa ja 

kustannustehokasta hankintaa, varastointia, kuljetusta 
ja jakelua

• Sisältää näihin toimintoihin liittyvien materiaalien ja 
palvelujen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. 

• Logistisia toimintoja ovat mm. hankintalogistiikka, 
sisäinen logistiikka, jakelulogistiikka, kierrätys-, jälki- ja 
jätelogistiikka, paluulogistiikka sekä kunnossapito- ja 
huoltologistiikka.



Logistiikka



Toimitusketjun hallinta
• Kun mukaan tarkasteluun otetaan toimintaan liittyvät tieto- ja 

rahavirrat sekä organisaatioiden väliset suhteet. 

• Toimitusketjun hallintaan voidaan lukea myös tuotekehitys, 
markkinointi ja rahoitus. 

• Toimitusketjun hallinnan tarkoituksena on optimoida tuotteiden 
ja palveluiden toimittaminen asiakkaalle. 

• Toimitusketjun hallinta koostuu liiketoimintaprosesseista, 
joiden avulla pyritään tuottamaan asiakasarvoa 
mahdollisimman tehokkaasti. 



Toimitusketjun hallinta
Tyypillisiä toimitusketjujen ominaisuuksia:
• Monimutkainen verkottuminen
• Eri toimintojen ristiriitaiset tavoitteet
• Jatkuva dynaamisuus
• Kysynnän ja kustannusten vaihtelu. 

Nämä tekevät toimitusketjujen hallinnasta haastavan ja 
kokonaisoptimoinnin kannalta hankalan hahmotettavan.



Toimitusketjun hallinta
• Strateginen taso keskittyy pitkän tähtäimen 

suunnitteluun ja päätöksentekoon: Itse tuotettavat 
tuotteet tai palvelut, ulkoistettavat toiminnot, strategisten 
kumppanien valinta, päätöksenteko koskien 
toimipaikkojen sijainteja, kapasiteetteja sekä 
materiaalivirtoja jne.

• Taktisella tasolla tehdään vuotuiset tai 
kvartaalikohtaiset päätökset: Hankinnat, pienemmät 
investoinnit, kysynnän mukaan tuotettavat palvelut tai 
tuotteet, kuljetusstrategiat, asiakashoitostrategia jne.

• Operatiivisen taso käsittää päivittäiset toiminnot, 
kuten aikataulutuksen, päivittäisresurssit, reititykset, 
työvuorot jne.



Toimitusketjun hallinta



Toimitusketjujen 
kokonaisoptimointi

• Kuka tekee optimoinnin?

• Kenen / keiden kannalta optimoidaan?

 Kukin toimija omalta osaltaan.

 Kyetäänkö koko ketjua tarkastelemaan kokonaisuutena?

 Kyetäänkö sopimaan voiton ja riskin jaosta, niin että 
toiminta on kaikkien kannalta mielekästä ja kestävää?

 Nähdäänkö ja ymmärretäänkö eri toimijoiden ristiriitaiset 
intressit ja pystytäänkö niistä avoimesti keskustelemaan?

• Miten voitto jaetaan?

• Millaiset sopimukset alihankkijoiden ja partnereiden kanssa 
tehdään?

 Sopimusaika, sopimuksen laatu, volyymit ja varmuus, 
hinta, tiedon jako, avoimuus?



Verkoston suunnittelun 
oleellisia haasteita 

• Materiaalivirtojen ja palveluprosessien läpimenoajat 
 Odotukset

 Seisonta

 Varastojen hallinta

• Kysynnän / lainsäädännön muutoksiin varautuminen

• Tilaratkaisut 
 omat /vuokra

 muunneltavuus, muutettavuus

• Tiedonhallinta

Kuvat: Wikipedia, Dancover



Tiedon arvo
• Tiedonkulku ja avoimuus ovat avainasemassa onnistuneessa 

kokonaisoptimoinnissa ja toiminnan ennustettavuudessa. 

• On oltava selvää, minkä tiedon pitää liikkua, jotta kaikki toimijat 
pystyvät suunnittelemaan toimintaansa, reagoimaan ja 
tekemään päätöksiä riittävän tiedon valossa. 

• Toimiva ja riittävä tiedonkulku on myös edellytys sille, että 
asiakkaan palveluprosessi ja materiaalivirtojen läpimenoaika 
nopeutuvat.

• Valmius vastata ongelmiin ripeästi ja jopa ennakoivasti vaatii 
tietoa.

• Toisaalta täytyy arvioida tiedonhallinnan ja –jakamisen riskit. 
Hyvällä kumppanuudella voidaan tiedonvuotamisen riskiä 
pienentää verrattuna satunnaisten tai lyhytaikaisten 
alihankkijoiden käyttämiseen. 



Hyvän kumppanuuden 
(partnership) etuja

• Ketteryys: Joustavuus ja nopea reagointikyky nopeasti 
muuttuviin asiakastarpeisiin

• Yhteinen päämäärä: Hyvän verkoston toimijat täydentävät 
toisiaan kilpailukyvyn parantamiseksi

• Luottamus ja avoimuus: Informaation kulku avainasemassa

• Pitkäjänteinen kokonaisiin prosesseihin perustuva kehitys-
ja liiketoiminta (ei kunkin omaa osaoptimointia)

• Yhteinen ymmärrys, kuinka prosessit limittyvät toisiinsa ja 
ovat toisistaan riippuvaisia

Kuvat: Rakentaja.fi



Ulkoistaminen, riski vai 
mahdollisuus?

• Miksi on tarve ulkoistaa?

Tarvitaanko lisää kapasiteettia tai osaamista, joita 
meiltä puuttuu?

Halutaanko luopua tietystä toiminnasta ja ostaa 
palvelu /tuote muualta? 



Pohdittavaksi ennen 
ulkoistamispäätöstä

 Kuinka tärkeä juuri tämä palvelu / tuote on asiakkaillemme. 
Onko tämä juuri se, joka tuo asiakasarvoa?  

Muuttuuko teknologia nopeasti: Olemmeko ulkoistuksen 
myötä vaarassa pudota kärryiltä ja jäädä ulkopuolisen 
osaamisen armoille?

Miten ulkoistaminen vaikuttaa kilpailuasemaamme?

Millainen on saatavilla oleva toimittajatarjonta, pystyvätkö he 
takaamaan asiakkaidemme meiltä saamansa laadun?

 Onko ulkoistettava toiminta oleellinen osa yritystämme, mitä 
jää jäljelle?



Ulkoistaminen
Hyötyjä Riskejä 

 Palvelun / tavarantuottaja voi tuottaa 
halvemmalla tuottaessaan usealle tilaajalle 

 Kysynnän vaihtelun riski jakaantuu myös 
alihankkijoille 

 Investointikulujensiirtyminen alihankkijoille 
ja toimittajille 

 Voidaan keskittyä ydinosaamiseen 
 Toiminnan joustavuus kasvaa 
 Kysynnän vaihteluihin reagointi nopeutuu 
 Toimittajilta saadaan hankittua itseltä 

puuttuvaa erityisosaamista tai –kalustoa: 
Valitaan kumppaneiksi innovatiivisia 
tuotekehittäjiä ja uuden tekniikan käyttäjiä. 

 Menetetään ulkoistetun toiminnon 
osaaminen 

 Kilpailutieto voi vuotaa kilpailijoille, jos 
sama toimittaja toimii kilpailijoidemme 
kanssa 

 Uusien tuotteiden tai palveluiden esilletulo 
ei ole omissa käsissä eikä hallittavissa 

 Toimittajan ja tilaajan edut eivät ole aina 
yhteneviä: Toimittaja odottaa tasaista 
kassavirtaa, tilaaja puolestaan joustoa 
kysynnän mukaan. Joustaminen on kallista 
ja toimittajien kateprosentti usein pieni, 
riskinä kannattamattomuus. 

 



Vihreä logistiikka 
(vai vihreä toimitusketju?)

Tavoitteena on ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormittava ja kustannustehokas logistiikka ja 
ympäristövaikutusten minimointi koko toimitusketjussa.

 Yrityksen oma ympäristöjärjestelmä

 Ympäristövaikutusten huomioiminen myös 
hankinnoissa

 Asiakkaiden ympäristövaatimukset

 Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu (elinkaari)

Kuva: L&T



Vihreän toimitusketjun mittareita

• Logistiikan energiatehokkuutta on totuttu 
mittaamaan lähinnä kuljetussuoritteena

• Kokonaisvaltainen näkemys saadaan 
tarkastelemalla koko ketjua. 

• Mukaan tarkasteluun otetaan hankinnat, tuotanto, 
varastointi, pakkaaminen, jakelu jne. 

• Energiankulutuksessa huomioidaan kuljetusten 
energiankulutuksen lisäksi sähkön, veden ja lämmön 
kulutus.



Vihreän toimitusketjun mittareita
• Kokonaisenergiankulutus
• Hiilijalanjälkilaskenta (CO2 / tuotettu tai kuljetettu 

tonni)
• Tonnikilometrit, energiankulutus /tonnikm
• Ajoneuvokohtainen energiankulutusseuranta
• Kuljetusintensiteetti, kaluston käyttöaste, meno-

paluukuljetusosuus
• Päästöt
• Toimitusajat
• Täyttöasteet, toimitusvarmuus (tehdäänkö korjaavia 

ajoja tai muita toimenpiteitä)
• Reklamaatioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia 

(korjaavat toimenpiteet)
• Sähkön, veden ja lämmön kulutus



Hankinnat

• Julkiset hankinnat 
– Hilma

– https://www.hankintailmoitu
kset.fi/fi/docs/yleista/

• Materiaalitehokkuus
– Materiaalivalinnat 

– Pitkäikäisyys/huollettavuus

– Vaarallisten aineiden 
korvaaminen

– Vähähiiliset valinnat

• Energiatehokkuus
– Sähkönkulutus

– Pitkäikäisyys

• Logistiikka
– Varastoiminen, kuljetukset, 

– lähituotettua
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Hankinnat

Esimerkiksi:

• Varmistetaanko todelliset tarpeet ennen 
hankintapäätöstä?

• Käytättekö hankinnoissa ja kilpailutuksessa ympäristö-
tai kestävän kehityksen kriteereitä?

• Miten hankintaosaamiseen panostetaan?

• Mikä on hankintojen taloudellinen merkitys?
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Toimitusketjun resurssitehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä

Hankinta, 
alihankkijoiden 

valinta

Kuljetusmuodon 
valinta, 

kuljetusyksikön 
valinta, 

materiaalin 
valinta, 

varastointi, 
paluukuljetukset

Tilausten ja 
varaston 
hallinta, 

pakkaaminen, 
yksilöinti

Varaosien ja 
toimitusten 

hallinta, 
huolto

kunnossapito
palvelut


