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voivat olla 25-kertaiset jätekustannuksiin 

verrattuna ja jopa 5 % liikevaihdosta!



Paljonkohan nämä hukkaan 
menneet leipäpalat ovat tulleet 
maksamaan?



MATERIAALIKATSELMUS TUTKII TÄTÄ

Mitä sisään?

Mitä ulos?

Mitä sisällä 
tapahtuu?

€ €

€

€

€

€
€

€
Lähde: Envitecpolis Oy



Materiaalikatselmuksessa käydään läpi prosessit
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Raaka-aineet

Tuotteet 

Jätteet 

Sivuvirrat

Tuotannon eri yksikköprosessit

Sisäinen kiertovirta



Materiaalikatselmointi

1. Materiaalikatselmoijan valinta 

2. Katselmustuen hakeminen 

3. Rajaa katselmus yhdessä katselmoijan 

kanssa 

4. Materiaalivirtojen analysointi 

(tiedonkeruu ja MFCA)

5. Hävikin todellisen hinnan selvittäminen

6. Sivuvirroille hyötykäyttöä 

7. Tulosten tulkinta ja toimenpide-

ehdotukset 

8. Säästökohteet (raha, aika ja vaiva) 

9. Viestintä läpinäkyvästä 

vastuullisuustyöstä 
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MATERIAALIKATSELMUSRAHOITUS
Business Finland rahoittaa Motivan mallin mukaan 
toteutettuja materiaalikatselmuksia. Niitä tekevät 
pätevöityneet materiaalikatselmusasiantuntijat.

Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille ja eri toimialoja edustaville yrityksille.

Business Finlandin rahoitus:

50 % 
projektin 

kustannuksista

BF osuus enintään 
15 000 € /
katselmus

De minimis
-tukea

www.businessfinland.fi/materiaalikatsel

mus

http://www.businessfinland.fi/materiaalikatselmus


KOROTETTU 
MATERIAALIKATSELMUSAVUSTUS 14.9.-
9.12.2022

Kenelle: Materiaalitehokkuuden sitoumuksessa mukana 
olevat/sitoumusta pohtivat ETL:n, päivittäistavarakaupan ja 
MaRa:n jäsenyritykset

Avustus: 60 % materiaalikatselmuksen kokonaiskustannuksista

Max tuki 30 000 eur/katselmus; samaan yritykseen voidaan 
tehdä useampi katselmus

De minimis –tukea

Rahoitusta rajallinen määrä, kannattaa toimia nopeasti! 
(Toteutuksen voi tehdä myös v. 2023)



Kehittyvä Elintarvike 2/2018, teema; Elosen 

leipomon tavoite puolittaa hävikki vuodessa
Teksti: Pirjo Huhtakangas

Elonen Oy Leipomon tavoitteena on puolittaa yrityksen kokonaishävikki 

vuoden 2017 tasosta kuluvan vuoden aikana.

− Tavoite on realistinen, ja säästö rahassa kuusinumeroinen luku. 

Hävikin vähentäminen tulee suoraan tuloslaskelman alariville, 
toimitusjohtaja Jari Elonen kertoo.

Tavoitetta siivittää lokakuussa 2017 valmistunut materiaalikatselmus.

− Halusimme ulkopuolisen näkemyksen, miten materiaalivirrat toimivat ja 

miten sivuvirtoja voisi hyödyntää, vaikka olemme tehneet töitä niiden eteen 

tähänkin asti. Materiaalikatselmuksen ansiosta näkemys jalostui, Elonen 

muotoilee.

Koko toimitusketjun hävikkitalkoot

Materiaalikatselmus koskee yrityksen kaikkea toimintaa varastosta, 

logistiikkaan, energiankäyttöön, koneisiin ja tekemisen oikea-aikaisuuteen.

− Tärkeintä on, että oma porukka on valmis viemään asioita eteenpäin 

jatkuvana prosessina. Silloin päästään kiinni katselmuksen hyötyihin. 

Moni asia oli meille entuudestaan tuttu, mutta katselmus on hyvä 

koonti ja muistilista, Jari Elonen tiivistää.

…säästö rahassa 

kuusinimeroinen luku!



Lähde: Kehittyvä Elintarvike 27.2.2020

…Jatkuva hävikin mittaaminen on avainasemassa, ja tavoite 
oli selkeä: 100 000 kilon hävikkivähennys vuodessa. 
Euroina se tarkoittaa 200 000−300 000:n säästöä, 
Hämelahti arvioi.



OY SOYA AB:
• Materiaalikatselmus v. 2016
• Energiatuki biokaasulaitokseen v. 

2021 (soijaokaran hyödyntäminen) 
• Kiertotalouden investointiavustus

v. 2021 (rejektistä lannoitetta)



Materiaalikatselmoijat

• Motiva kouluttaa katselmoijat 

katselmusmallin käyttäjiksi ja valvoo 

toteutuneiden katselmusten laatua. 

• Katselmoija tuo tarkasteluun 

systemaattisen katselmusmallin käytön ja 

kokemuksensa katselmustyökaluista.

• Katselmoitavan yrityksen henkilöstö toimii 

omien prosessiensa asiantuntijana.

• Materiaalikatselmuksia tekee useat 

konsulttiyritykset, tiedot katselmoijista 

löydät Motivan sivuilta. 

• Business Finlandin tuen edellytyksenä on, 

että katselmoinnin tekee Motivan 

materiaalikatselmuskoulutuksen 

suorittanut katselmoija.
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https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmuksia_tekevat_yritykset



Tutustu ja tilaa Materiaalikatselmus 

• Motiva: motiva.fi/materiaalikatselmus

• Business Finland: businessfinland.fi/materiaalikatselmus

Kysyttävää?

materiaalikatselmus@motiva.fi
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www.motiva.fi

Tuetut, vapaaehtoiset 

energiakatselmukset pk-yrityksille, 

seurakunnille, säätiöille ja kunnille

#

1.11.2022



Energiakatselmukset ja energiatuet 2022

Mikro- ja pk-yritykset, 
kunnat ja kuntayhtymät, 
seurakunnat ja säätiöt

Vapaaehtoinen

Tuki Motiva-mallin
katselmuksiin 40 %

Suuret yritykset

Pakollinen, 
energiatehokkuuslaki

Ei tukea

1.11.2022

Syväselvitys, 
tuki 40 %

Tuki tavanomaisiin
energiatehokkuusinvestointeihin

suuret yritykset

Pakollinen, 
energiatehokkuuslaki

Ei tukea

Tuki uusiutuvan energian investointeihin, uuden teknologian hankkeisiin ja ESCO-hankkeisiin

Mikro- ja pk-yritykset, 
kunnat ja kuntayhtymät, 
seurakunnat ja säätiöt

Vapaaehtoinen

Tuki Motiva-mallin
katselmuksiin 50 %

Tuki tavanomaisiin
energiatehokkuusinvestointeihin

Katselmukset

Jatkoselvitykset

Investoinnit

Täsmäkatselmus







ENERGIAKATSELMUSMALLIT PK-YRITYSTEN

TARPEISIIN

KIINTEISTÖN ENERGIAKATSELMUS

Yleisimmin käytetty katselmusmalli, joka soveltuu tavanomaisella tai 

vaativalla tekniikalla varustetulle palvelurakennukselle.

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUS- JA -ANALYYSI

Katselmuksessa käydään läpi kiinteistöjen ja käyttöhyödykkeiden energiankäytön nykytila ja 

esitetään tehostamismahdollisuudet, analyysissä lisäksi tuotantoprosessit. Kohdistuu koko 

energiankäyttöön. Määritellyt mittaus- ja raportointivaatimukset.

TÄSMÄKATSELMUS 2021-2023

Uusi vapaamuotoinen kokeilu. Tarkasteltavat osa-alueet vapaasti valittavissa tarpeiden ja 

tavoitteiden mukaisesti. Ei määriteltyä sisältöä, mittauksia tai raportointitapaa. Sopii hyvin 

myös esim. fossiilisen polttoaineen vaihtoehtojen selvitykseen.

MUUT MALLIT:

▪ Kiinteistön energiakatsastus

▪ Kiinteistön käyttöönottokatselmus 

▪ Prosessiteollisuuden energia-analyysi

▪ Voimalaitoksen energia-analyysi

▪ Kaukolämpökatselmuswww.motiva.fi/energiakatselmus
1.11.2022 Energiakatselmukset 2022





Tuloksia energiakatselmuksista

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/tilastotietoa_katselmuksista

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmuksissa_havaitut_saastomah

dollisuudet

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/tilastotietoa_katselmuksista
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmuksissa_havaitut_saastomahdollisuudet


ENERGIAKATSELMUKSISSA HAVAITUT 

säästömahdollisuudet

Energiakatselmukset 20221.11.2022



ENERGIAKATSELMUKSISSA HAVAITUT 

säästömahdollisuudet
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ENERGIAKATSELMUKSISSA HAVAITUT 

säästömahdollisuudet

Energiakatselmukset 20221.11.2022



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

