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MATERIAALI-
KATSELMUS

Toteutus systemaattisena projektina 
materiaalikatselmusasiantuntijan kanssa.

Visuaalinen materiaalivirtamalli nostaa 
esiin pullonkaulat ja auttaa löytämään 
ratkaisuja ongelmakohtiin.

Tulokset realisoituvat rahaksi:
- Vähemmän jätettä
- Raaka-ainesäästöjä
- Sivuvirtojen jatkohyödyntämistä





ELINTARVIKEALAN MATERIAALIKATSELMUKSET 

▪ Elintarvikealalla, ja siinä erityisesti leipomoalalla tehty eniten materiaalikatselmuksia Suomessa.

▪ Tarpeena on ollut halu ymmärtää, miksi ja missä hävikkiä syntyy ja mitä sille voidaan tehdä →
tarve säästää kustannuksia ja tehdä ympäristötekoja.

▪ On haluttu saada uusia mittareita ja johtamisen työkaluja.

▪ On haluttu osallistaa henkilöstö muutokseen ja jatkuvaan parantamiseen.

▪ Materiaalikatselmus tukee vastuullisuusohjelman kehittämistä ja ylläpitoa sekä toimivaa 
laatujärjestelmää.



HAVAINTOJA ERITYISESTI LEIPOMOALAN 
KATSELMUKSISTA

▪ Hävikki puhututtaa, ja kaikilla on siitä joku mielipide.

▪ Jokainen toiminto vaikuttaa hävikin syntymiseen.

▪ Tarkka tieto puuttuu; hävikkikäsitys riippuu omasta työpisteestä.

▪ Todellinen hävikki n. 6,5-8 % tuotetuista kiloista – euroina jopa 10 % liikevaihdosta!  Hävikin 
hintalappu jopa kuusinumeroinen luku…

▪ Materiaalikatselmuksen aikana toteutettu hävikin erillisseuranta otetaan usein osaksi jatkuvaa 
toimintaa.

▪ Yritykseen nimetty ns. hävikkimestari, joka seuraa kokonaisuutta ja kehitystä.

▪ Mitä mittaat, sitä kehität!



Hyvä saada  
ulkopuoliset silmät 
katsomaan, missä 

raha juoksee väärään 
suuntaan.

Lisää oppia hävikistä 
tarvitaan. Yhdessä tekemällä 

koko henkilöstön asenne 
muuttuu.

Hävikin 
hintalappu 
yllättävän 

korkea!



Kehittyvä Elintarvike 2/2018, teema, Elosen tavoitteena puolittaa 

kokonaishävikki 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.



Lähde: Kehittyvä Elintarvike 27.2.2020



KATSELMUKSEN 
TULOKSIA 
HYÖDYNNETTY 
VASTUULLISUUS-
OHJELMASSA



- V. 2016 Oy Soya Ab:n materiaalikatselmus.
- V. 2021-22 biokaasulaitosinvestointi tuotannon 

yhteyteen hyödyntämään väistämättömät 
sivuvirrat (soijaokara).

- V. 2021-22 kiertotalousinvestointi tekemään 
rejektistä lannoitetta.

Oy Soya Ab saanut julkista tukea 
(materiaalikatselmustuki, energiatuki, 
kiertotalouden investointiavustus) 
näiden projektien toteuttamiseen!



MATERIAALIKATSELMOITUJA 
YRITYKSIÄ SUOMESSA

- Soya (Jalotofu)
- Leijona Catering Hoikanhovi
- Elonen
- Linkosuon Leipomo 
- Leivon Leipomo
- Trube
- Vitario Oy
- Maalaistuote Vataja Oy
- Fazer Makeiset Oy
- Apetit Oy
- Anora x 3 (ex Altia) 
- Berner Oy
- BMI Group x 2 (Icopal)
- Nordic Waterproofing (Kerabit)
- Pilkington Automotive 
- Suomen Rengaskierrätys
- ….



NYT ON OIKEIN OTOLLINEN AIKA

▪ Materiaalien heikko saatavuus ja korkeat hinnat.

▪ Miten vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen?

▪ Kiertotalouden edellytykset ja edistäminen – hävikki minimiin ja sivuvirrat 
tuottamaan!

▪ Katselmusrahoituksen haku ja katselmuksen teettäminen helppoa.





MATERIAALIKATSELMUSRAHOITUS
Business Finland rahoittaa Motivan mallin mukaan 

toteutettuja materiaalikatselmuksia. Niitä voivat tehdä 
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
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Kati Oikarinen, 
kati.oikarinen@businessfinland.fi
Puh. 040 822 1182

Katselmusavustus 60 % 
katselmuksen todellisista 
kustannuksista!
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