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Johdanto

Vuoteen 2023 ulottuneen valtakunnallisen jäte-
suunnitelman yhtenä tavoitteena oli materiaalite-
hokkuuden edistäminen ympäristöluvissa ja niiden 
valvonnassa. Vastuutahoiksi tälle tavoitteelle oli 
jätesuunnitelmassa merkitty ELY-keskukset, ympä-
ristöministeriö ja aluehallintovirastot. (Kierrätykses-
tä kiertotalouteen – valtakunnallinen jätesuunnitel-
ma vuoteen 2023)

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteen 
toteuttamiseksi päättivät ELY-keskusten valvonta-
päälliköt valita ELY-keskusten yhteiseksi valvon-
tateemaksi vuodelle 2021 materiaalitehokkuuden. 
Valvontateema toteutettiin selvittämällä ympäris-
tölupavelvollisten laitosten materiaalitehokkuutta 
laitoksille vuonna 2021 tehtyjen määräaikaistar-
kastusten yhteydessä.  Yhteisellä valvontateemal-
la haluttiin selvittää ELY-keskuksen valvonnassa 
olevien laitosten materiaalitehokkuuden tilaa se-

Kuva 1. Koivupuuta menossa sellun 
raaka-aineeksi. Kuva: Sinikka Koikka-
lainen.

kä koota tietoa jo käytössä olevista hyvistä käy-
tännöistä materiaalitehokkuuden parantamiseksi 
ja sen seuraamiseksi. Valvontateemalla pyritään 
myös herättelemään yrityksiä, joissa materiaalite-
hokkuuden huomioon ottaminen ei vielä ole osa jo-
kapäiväistä toimintaa. 

Yrityksillä on erilaisia keinoja edistää materiaa-
litehokkuutta, kuten omat sisäiset järjestelmät. Yri-
tykset voivat kehittää toimintaansa materiaalitehok-
kaammaksi esimerkiksi materiaalikatselmuksen, 
materiaalitehokkuussitoumusten tai green deal so-
pimusten avulla. 

Materiaalikatselmus on Motiva Oy:n kehittämä 
materiaalitehokkuuden parantamisen väline, jon-
ka tuloksena yritys saa käyttöönsä konkreettiset 
esitykset toiminnan kehittämiseksi. Sen tekee ul-
kopuolinen, Motiva Oy:n materiaalikatselmuskou-
lutuksen käynyt katselmusasiantuntija. Materiaali-
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katselmuksen avulla voidaan tehostaa toimintaa ja 
materiaalivirtojen hallintaa sekä samalla säästää 
merkittävästi rahaa. 

Materiaalitehokkuutta edistävät myös materi-
aalitehokkuussitoumukset, joihin osallistumista 
kyselyllä kartoitettiin. Motivan koordinoimia mate-
riaalitehokkuussitoumuksia tehdään esimerkiksi 
elintarvikealalla, jossa mukana ovat elintarviketeol-
lisuus, vähittäiskauppa sekä matkailu- ja ravintola-
palvelut. Kyseessä on valtionhallinnon ja elinkeino-
elämän välinen sitoumus. 

Materiaalitehokkuussitoumuksen sijaan on mah-
dollista tehdä myös Ympäristöministeriön solmimia 
green deal -sopimuksia. Green deal -sopimuksia 
on mm. muovikassisopimus ja yhdyskuntajäte-
veden puhdistamisen green deal -sopimus sekä 
rakentamisen muovien green deal-sopimukset. 
Muovikassisopimuksella pyritään saavuttamaan 
EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutus-
ta koskevat vähentämistavoitteet. Yhdyskuntajäte-
veden puhdistamoilla green deal -sopimus auttaa 
vähentämään jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa 
ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. 
Rakentamisen muovien green deal -sopimuksen 
tavoitteena on lisätä rakentamisessa käytettyjen 
kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden 
kierrätyksen valmistelua. 

Yritykset pystyvät tuottamaan lisäarvoa ja syn-
nyttämään uutta liiketoimintaa myös yhdessä teol-
listen symbioosien kautta. Teollisissa symbiooseis-
sa toisen yrityksen sivuvirta tai jäte muuttuu uudeksi 
tuotteeksi toiselle yritykselle säästäen kummankin 
kustannuksia ja vähentäen samalla myös haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Teolliset symbioosit tehosta-
vat keskinäistä sivuvirtojen, teknologian, osaami-
sen ja palvelujen hyödyntämistä. 
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Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan tuotteiden ja 
palveluiden tuottamista vähemmällä materiaali, 
raaka-aine ja energia määrällä niin, että elinkaaren 
aikaiset haitalliset vaikutukset vähenevät. Materi-
aalitehokkuudessa tavoitteena on pienentää tuo-
tantoon käytettävää materiaalin määrää ja tuotan-
non haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästää 
kustannuksia koko tuotteen elinkaaren aikana. Kor-
vaamalla haitallisia materiaaleja haitattomimmilla 
vaihtoehdoilla voidaan vähentää ympäristöriskejä. 
Materiaalitehokkuutta parantamalla vähennetään 
tarvittavan raaka-aineen ja muodostuvan jätteen 
määrää, jolla saadaan aikaan taloudellisia säästö-
jä. (Rantanen, M.)

Materiaalitehokkuus 
lainsäädännössä 

Ympäristönsuojelulaki ja jätelaki edistävät luon-
nonvarojen kestävää käyttöä, vähentävät jätteiden 
määrää ja haitallisuutta sekä ehkäisevät jätteistä 
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Jätelaki velvoit-
taa toimijoita vähentämään muodostuvan jätteen 
määrää ja jätteen aiheuttamaa vaaraa ja haittaa 
ympäristölle ja terveydelle. Toimijan tulee olla tie-
toinen tuottamansa jätteen laadusta ja määrästä. 
(Rantanen, M.)

Toiminnassa on noudatettava jätelain etusijajär-
jestystä. Syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta 
on ensisijaisesti vähennettävä. Mikäli jätettä muo-
dostuu, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistet-
tava jäte uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti 
kierrätettävä jäte. Kierrätyksen ollessa mahdoton-
ta, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla ta-
voin esimerkiksi energiana. Hyödyntämisen ollessa 
mahdotonta, jäte tulee toimittaa loppukäsittelyyn. 
(Rantanen, M.)

Ympäristölupavelvollisen laitoksen tulee toi-
minnassaan noudattaa annettuja lupamääräyksiä. 
Toiminnan materiaalitehokkuutta ja sitä koskevien 
lupamääräysten tarpeellisuutta arvioidaan ympä-
ristölupaharkinnassa lainsäädännön vaatimusten 
pohjalta. Materiaalitehokkuus on myös osana lupa-
harkinnassa huomioitavaa parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 2 
momentin kohdan 4) mukaan lupahakemuksessa 
on oltava, jos se on toiminnan luonne ja vaikutuk-

set huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta tar-
peellista, arvio materiaalien käytön tehokkuudesta. 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin mukaan 
lupamääräyksiä harkittaessa on tarpeen mukaan 
otettava huomioon materiaalien käytön tehokkuus. 
Muutettaessa toimintaa, tulee toiminnan muutok-
sesta ilmoittaa valvontaviranomaiselle luvan muut-
tamistarpeen arviointia varten. Ympäristölupaa on 
haettava, mikäli kyseessä on toiminnan olennainen 
muutos. (Rantanen, M.) Syke on vuonna 2012 jul-
kaissut teoksen: ”Ohje materiaalien käytön tehok-
kuudesta ympäristölupamenettelyssä”. 

Jätelain mukaan ympäristöluvanvaraista toimin-
taa harjoittavan ja vähintään 100 tonnia/vuodessa 
jätettä tuottavan toimijan on jätelain mukaan seu-
rattava toimintansa ominaisjätemäärää. Jätelain 
119 § (646/2011) ja jäteasetuksen 33 § (978/2021) 
mukaan ominaisjätemäärällä tarkoitetaan toimin-
nassa ja tuotannossa syntyneen jätteen määrää, 
joka on ilmoitettu jätteiden kokonaismääränä ja 
toiminnalle tyypillisten jätteiden määränä suhtees-
sa muuttujaan, joka mahdollisimman hyvin kuvaa 
toiminnan laajuutta. Tällaisina muuttujina voivat ol-
la henkilöstövuosien määrä, liikevaihto, tuotannon 
määrä, hoitovuorokaudet, yöpymisten määrä ja lii-
ketilan pinta-ala. (Rantanen, M.)

Kuva 2. Esikäsiteltyjä romuajoneuvoja odottamassa murska-
usta. Murskauksen jälkeen erotellaan metallit, joita käytetään 
hyödyksi metalliteollisuudessa. Kuva: Sinikka Koikkalainen
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Materiaalitehokkuuskyselyn toteutus

Valvontateeman toteutuksen tueksi laadittiin kysy-
myslista (liite 1), joka lähetettiin laitokselle ennen 
laitoksen määräaikaistarkastusta.  Kysymyksillä 
haluttiin selvittää, onko materiaalitehokkuus-käsite 
tuttu yrityksille ja ovatko yritykset pyrkineet toimin-
nassaan edistämään ja seuraamaan materiaalite-
hokkuutta järjestelmällisesti. Kyselyllä selvitettiin, 
onko yrityksissä tehty materiaalikatselmuksia tai 
materiaalitehokkuussitoumuksia. 

Valvojia ohjeistettiin hyödyntämään kysymys-
listaa valvontakohteissa soveltuvin osin ja tarvit-
taessa muokkaamaan kysymyksiä ennen niiden 
lähettämistä laitoksille. Vastaukset kysymyksiin 
pyydettiin toimittamaan vastuuvalvojalle ennen tar-
kastusta. Valvojia ohjeistettiin valitsemaan vastaus-
ten perusteella joitakin keskeisiä asioita tarkastuk-
sella keskusteltavaksi. 

Materiaalitehokkuuskyselyyn saatiin yhteensä 
198 vastausta. Eniten vastauksia saatiin jätteenkä-
sittelyn, yhdyskuntajäteveden puhdistamoiden, tur-
vetuotannon ja metsäteollisuuden toimijoilta (Kuva 
3).

Kuva 3. Vastausten jakautuminen toimialoittain.
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Materiaalitehokkuuskyselyn 
vastaukset

1. Onko materiaalitehokkuus -käsite 
yritykselle tuttu?

Kuvassa 4 on havainnollistettu vastausten jakau-
tuminen eri toimialoittain kysymykseen 1. Suu-
rimmalle osalle jätteenkäsittelyn toimijoista mate-
riaalitehokkuus on käsitteenä tuttu. Muutamalle 
vastaajista materiaalitehokkuus on liiketoiminnan 
ydinosaamista. 

Lähes kaikille metsäteollisuuden toimialan yri-
tyksistä materiaalitehokkuus käsitteenä on tuttu. 
Useampi toimija vastasi, että materiaalitehokkuus 
kuuluu jokapäiväiseen toimintaan ja tavoitteiden 
asetteluun.  

Elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksen kaikille 
toimijoille materiaalitehokkuus on käsitteenä tuttu. 
Teurastamot ovat myös mukana toimialakohtaises-
sa materiaalitehokkuussitoumuksessa. Eräälle teh-
taalle materiaalitehokkuus on erittäin tärkeä asia, 
koska materiaalit ja energia muodostavat merkittä-

vän kustannuksen ja yritystä sitoo lainsäädännön 
lisäksi myös yritysten omat vastuullisuustavoitteet 
(CSR). Eräässä meijeriyrityksessä tehdään arvo-
virta-analyysejä eri tuotanto-osastoille ja tämä on 
myös teettänyt hävikkiselvityksen. 

Eläinsuojien pitäjille materiaalitehokkuus on kä-
sitteenä aika uusi tai kokonaan vieras. Itse asia oli 
yhdelle toimijoista tuttua, mutta käsite vieras. 

Suurimmalle osalle kemianteollisuuden toimijois-
ta materiaalitehokkuus on käsitteenä tuttu. 

Metalliteollisuuden toimijoista lähes kaikille 
materiaalitehokkuus on tuttu käsitteenä. Metalli-
komponenttien valmistajalle ja valimolle materiaa-
litehokkuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja tär-
keässä roolissa myös kustannusten säästön takia. 
Myös ympäristöjärjestelmä edellyttää materiaalite-
hokkuuden huomioonottamista toiminnasta. 

Kaikille energiantuotannon toimijoille materiaa-
litehokkuus on käsitteenä tuttu. Energiatehokkuus 
on olennainen osa yhtiön liiketoimintaa. Materiaa-
litehokkuus on osa kokonaiskustannuksia ja sitä 
kautta kyllä tuttu. Energiantuotannossa materiaali-
tehokkuus kytkeytyy energiatehokkuuteen.

Kuva 4. Vastausten jakautuminen eri toimialoittain. 
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2. Onko materiaalikatselmus tehty ja 
jos on, 
- mitkä olivat siinä todetut 
keskeisimmät kehityskohteet ja 
toiminnan muutostarpeet?
- miten sen toimenpiteitä on 
toteutettu? 
- onko toimenpiteillä saavutettu 
halutut tavoitteet? 

Kuvassa 5 on esitelty materiaalikatselmukset toi-
mialoittain. Kyselyssä materiaalikatselmuksel-
la tarkoitettiin ulkopuolisen arvioijan Motiva Oy:n 
kehittämän mallin mukaisesti tehtyä katselmusta. 
Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että useimmissa 
tapauksissa kyllä-vastauksen antaneet tarkoittivat 
jotakin muuta kuin Motiva Oy:n mallin mukaan teh-
tyä katselmusta.

Suurin osa jätteenkäsittelyn toimijoista vastasi, 
ettei erillistä materiaalikatselmusta ole tehty. Ma-
teriaalikatselmuksen sijaan toimijat ovat tehneet 
esimerkiksi jätteenlajittelu- ja käsittelykeskuksissa 

Kuva 5. Materiaalikatselmukset 
toimialoittain.

materiaalitasetarkastelun ja energiatehokkuussel-
vityksen. Laitoksista biokaasulaitokset ovat kehit-
täneet ympäristölupaehtojen mukaisesti syntyvien 
jätteiden lajittelua ja ohjaamista hyötykäyttöön. 
Myös jätteenkäsittelylaitos kertoi asioita käydyn 
läpi ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. ”Kyllä” 
vastauksia antaneet kertoivat keskeisimmiksi ke-
hityskohteikseen mm. jätteiden käsittelylaitoksil-
la kemikaalien käytön sekä ympäristöystävälliset 
tuotteet. Kehityskohteina ovat myös jätteiden te-
hokkaampi erottelu ja hyödyntäminen materiaaliksi. 
Yksi toimija vastasi laitoksen sertifiointimenettelyyn 
sisältyvän myös materiaali- ja energiatehokkuuteen 
liittyviä katselmuksia. 

Lähes kaikki metsäteollisuuden toimijat vastasi-
vat, ettei heillä ole tehty varsinaista ulkopuolisen te-
kemää materiaalikatselmusta. Erään paperitehtaan 
yksikössä oli tehty metsäteollisuuden materiaali-
katselmus Motivan mallin mukaisesti. Selluteolli-
suuden toimija oli tehnyt sisäisiä katselmuksia kon-
sernitasolla sekä toimintajärjestelmän auditointeja. 
Tavoitteita näissä on asetettu esim. prosessien op-
timointiin, niin että hävikkiä vähennetään, kaikkien 
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materiaalivirtojen tuotannon maksimointiin, vesien 
parempaan kierrättämiseen sekä prosessin sivuvir-
tojen hyödyntämiseen omassa prosessissa. 

Elintarviketeollisuuden puolelta ei ollut tehty 
varsinaista Motivan mallin mukaista materiaali-
katselmusta. Sen sijaan teurastamot ovat tehneet 
sisäisiä katselmuksia oman henkilöstön toimes-
ta. Meijeriyritys on kartoittanut kehityskohteikseen 
biojätteen määrän, veden määrän vähentäminen ja 
muovin keräyksen. Eräs toimija seuraa myös mate-
riaalin ja energian käyttöä, ja kehittämistä tehdään 
koko ajan. Toisella toimijalla on kuitenkin vastuulli-
suustavoitteita, jotka on tarkoitus toteuttaa. 

Kaikki kemianteollisuuden toimijat vastasivat, et-
tä varsinaista materiaalikatselmusta ei ollut tehty. 
Eräs toimija kertoi katselmuksen lisättävän vuoden 
2022 tehtaan tavoitteisiin. Materiaalikatselmuksen 
sijaan eräillä laitoksilla oli tehty Motivan energia-
katselmus ja toisessa energiansäästösopimus. 
Energiakatselmuksessa tavoitteiksi oli asetettu 
savukaasupuhaltimien uusinnat, reaktoreiden se-
koittajien käyttö saostuksen aikana, tuotesäiliöiden 
sekoittajien käyttö sekä tuotepumppujen käyttö. 
Erään toimijan yhdessä yksikössä energiakatsel-
mus on tehty neljän vuoden välein. 

Materiaalikatselmusta ei ole tehty vastanneis-
sa metalliteollisuuden laitoksissa. Eräs teräsyhtiö 
on pilotoinut SYKLI:n kevyempää materiaalitehok-
kuusmallia yhden prosessinsa osalta vuonna 2013. 
Johtopäätöksenä oli, että toiminnassa oli jo paneu-
duttu materiaalitehokkuuteen ja erillisestä katsel-
muksesta ei olisi hyötyä. Eräs metalliteollisuuden 
tehdas on tehnyt energiakatselmuksen viimeksi 
vuonna 2019. Keskeisimmiksi kehityskohteiksi lis-
tattiin ilmanvaihdon optimoinnit ja tekniikan mo-
dernisointi sekä LED-valaistusmuutokset. Eräs toi-
nen terästehdas vastasi, että materiaalitehokkuus 
on yksi tärkeimpiä tarkasteltavia asioita sisäisesti 
muutenkin, joten katselmusta ei ole katsottu tar-
peelliseksi.

Lähes kaikki energiantuotannon laitokset vasta-
sivat, ettei heille ole tehty materiaalikatselmusta. 
Yksi toimijoista vastasi kehityskohteiksi kiertota-
louden ja tuhkan hyötykäytön edistäminen. Hyö-
tykäyttökohteiden kartoitusta ja suunnitelma tuhka 
hyötykäyttöalueen rakentamiseksi on tehty. Muilla 
laitoksilla oli sen sijaan tehty esimerkiksi ETJ+, joka 
korvaa energiatehokkuuskatselmuksen. 

3. Onko yritys tehnyt vapaaehtoisia 
materiaalitehokkuussitoumuksia? 
Jos on, mitä tavoitteita niissä 
on asetettu ja miten tavoitteiden 
toteutumista seurataan? 

Varsinaisia materiaalitehokkuussitoumuksia on teh-
ty vain elintarvikealalle. Tässä selvityksessä tuotiin 
esille myös muita sitoumuksia, joita toimijat olivat 
tehneet. Kuvassa 6 on esitelty vapaaehtoiset mate-
riaalitehokkuussitoumukset toimialoittain. Jätteen-
käsittelyn toimijoista suurin osa vastasi kysymyk-
seen ”Ei”. Materiaalitehokkuussitoumuksen sijaan 
yritykset ovat tehneet muita sitoumuksia, esimer-
kiksi jätteenkäsittelylaitos on tehnyt sitoumus2050-
yhteiskuntasitoumuksen sekä biokaasulaitokset 
Itämeri-sitoumuksen tai yritys- ja yhteiskuntavas-
tuusitoumuksia. Eräs jätteenkäsittelylaitos kertoi 
olevansa sitoutunut materiaalitehokkuuteen ym-
päristölupienkin velvoittamana. Eräällä yrityksellä 
on käytössä sertifioitu 14001-ympäristöjärjestelmä, 
jossa huomioidaan materiaalitehokkuus. Toimijois-
ta yksi materiaalikäsittelykeskus oli tehnyt energia-
tehokkuussopimuksen. Eräs jätteenkäsittelylaitos 
on esimerkiksi laatimassa vastuullisuusohjelmaa, 
jossa huomioidaan materiaalitehokkuus. 

Kaikki metsäteollisuuden toimijat vastasivat, ett-
eivät ole tehneet vapaaehtoisia materiaalitehok-
kuussitoumuksia. Sen sijaan muita sitoumuksia oli 
tehty esimerkiksi sellutehtailla kestävän kehityksen 
tavoitteet 2030, vaneritehtaalla vastuullisuustavoit-
teet 2030 sekä sitouduttu myös Motivan energiate-
hokkuussopimukseen. 

Elintarviketeollisuuden toimijoista löytyi teuras-
tamoja, joissa on tehty toimialakohtainen materi-
aalitehokkuussitoumus ja energiatehokkuussopi-
mus. Tavoitteiksi on asetettu tuotannosta syntyvän 
hävikin vähentäminen, pakatun biojätteen mää-
rän vähentäminen, pakkausten kierrätettävyyden 
parantaminen, pakkauskokojen pienentäminen, 
materiaalivirtojen ohjaaminen hyötykäyttöön se-
kä yrityksen sisäisen viestinnän ja tietoisuuden li-
sääminen ja kuluttajille suunnatun viestinnän pa-
rantaminen. Tavoitteita seurataan kvartaaleittain 
ja tuloksia tarkastellaan toimipaikkojen yhteisissä 
ympäristöpalavereissa. Meijereillä on tehty periaa-
tepäätös liittymisestä elintarviketeollisuuden mate-
riaalitehokkuussitoumukseen. Meijeri ja eräs toinen 
toimija ovat liittynyt myös energiatehokkuussopi-
mukseen.
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Eläinsuojien pitäjät eivät olleet tehneet materi-
aalitehokkuussitoumuksia. Yhden toimija mukaan 
materiaalitehokkuussitoumukset eivät ole toimialal-
la yleisiä. Eräs toimija oli asettanut kuitenkin omiksi 
tavoitteiksi paalauksen tekemisen minimiin ja isom-
mat tehokkaammat koneet. Yksi toimijoista oli teh-
nyt energiatehokkuustutkimuksen, jonka perusteel-
la ei ilmennyt tehostamistarpeita. 

Kaikki kemianteollisuuden toimijat vastasivat, 
ettei materiaalitehokkuussitoumusta ole tehty. Ta-
voitteita on asetettu enemmän energiatehokkuu-
den puolella, joka on kustannusten kautta merkit-
tävämpi. 

Suurin osa metalliteollisuuden toimijoista vas-
tasi, ettei heillä ole tehty vapaaehtoisia materiaali-
tehokkuussitoumuksia. Eräällä toimijalla on tavoit-
teiksi esitetty hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä 50 
%. Eräällä laitoksella on konsernin sisäiset kes-
tävyystavoitteet. Niissä on asetettu energiatehok-

kuudelle tavoitteita, joita seurataan konsernitasolla. 
Tehtaalla on myös tavoitteena korvata muovipakka-
uksia kartonkipakkauksilla. Eräät toimijat vastasivat 
tehneensä energiatehokkuussopimuksen, jossa on 
määritetty tavoitetasot energiankulutuksen vähen-
tämiselle. Eräällä yrityksellä on ISO 14001 sertifi-
oituna ympäristöjärjestelmänä, joka edellyttää jo 
itsessään ottamaan materiaalitehokkuuden huomi-
oon niin jätehuollon, energiankulutuksen ja veden-
kulutuksen osalta. 

Yksikään energiantuotannon toimijoista ei ollut 
tehnyt materiaalitehokkuussitoumuksia. Kaksi voi-
malaitosta on mukana kaupungin ”kiertotalouden 
tiekartta” ohjelman laadinnassa, joka sisältää ma-
teriaali- ja energiatehokkuuteen liittyviä toimia. Yksi 
voimalaitos vastasi, että on vain energiatehokkuus-
sopimus, jossa otetaan huomioon myös materiaa-
litehokkuusasioita. Yksi toimijoista oli tehnyt ilmas-
tositoumuksen. 

Kuva 6. Vapaaehtoiset mate-
riaalitehokkuussitoumukset 
toimialoittain.
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4. Onko yrityksen henkilökuntaa 
koulutettu materiaalitehokkuuden 
parantamiseen liittyvissä 
asioissa? Miten henkilökunta on 
osallistunut materiaalitehokkuuden 
kehityskohteiden kartoittamiseen? 

Kuvassa 7 on kuvattu henkilökunnan materiaalite-
hokkuus koulutusta toimialoittain. Puolella jätteen-
käsittelyn toimijoista oli jonkinlainen koulutus henki-
löstölle liittyen esimerkiksi lajitteluohjeistukseen ja 
materiaalien tehokkaampaan erotteluun sekä kehi-
tystoimenpiteisiin. Henkilöstöä on koulutettu erääl-
lä jätteenkäsittelylaitoksella niin, että jätettä syntyy 
mahdollisimman vähän ja tuotteita mahdollisimman 
paljon. Henkilökuntaa on myös opastettu jätteen-
käsittelylaitoksilla katsomaan, että kaikki saapuva 
raaka-aine osataan hyödyntää uusiokäytössä. Joi-
denkin kierrätysmateriaalin käsittelylaitosten toi-
minta edellyttää materiaali- ja prosessiosaamista 
koko henkilöstöltä ja kuuluu näin osaksi perehdy-

Kuva 7. Henkilökunnan materiaali-
tehokkuus koulutus toimialoittain.

tystä ja on osa jatkuvaa osaamisen kehittämistä. 
Lisäksi eräällä toimijalla ehdotuksia prosessin op-
timoinniksi kuunnellaan ja henkilöstön kanssa vie-
dään eteenpäin kehitystyötä. Eräillä jätekeskuksilla 
on esimerkiksi ympäristöjohtamisen palvelulinja, 
joka opastaa ja kouluttaa yrityksiä kustannuste-
hokkaaseen materiaalitehokkuuteen ja materiaa-
lien kierrättämiseen ja hyödyntämiseen. Eräällä 
jätekeskuksella ja biokaasulaitoksilla materiaalite-
hokkuus on huomioitu laitoksen ajotavassa, joka-
päiväisissä toiminnoissa ja hankinnoissa. Materi-
aalitehokkuuskoulutuksen sijaan yhdellä toimijalla 
esimerkiksi on uusiomaarakentamisen koulutusta 
ja jätehuoltoyhdistyksen koulutuksia. Eräs toimi-
joista vastasi, ettei heillä ole tuotantoa, mutta van-
haa korjataan ja huolletaan, ei tuhlata materiaaleja 
ja suunnitellaan niiden käyttö etukäteen. 

Lähes kaikki metsäteollisuuden toimijat vastasi-
vat, että heillä on koulutusta henkilöstölleen liittyen 
materiaalitehokkuuteen. Esimerkiksi sellutehtailla 
ja eräällä toimijalla on järjestetty koulutusta henki-
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löstölle kestävän kehityksen aiheista ja kartonkiteh-
taalla myös jätehuoltokoulutuksesta. Toisella sellu-
tehtaalla on myös pidetty ympäristövartteja sekä 
aloitekampanjoita. Yhdellä toimijalla materiaalite-
hokkuus on kuitenkin tietyllä tapaa osa heidän jo-
kapäiväistä toimintaansa ja turhaa hukkakulutusta 
vältetään. 

Elintarvikealan puolella vastattiin, että koulutus-
ta on annettu henkilökunnalle. Teurastamoilla ma-
teriaali- ja energiatehokkuus on osa ympäristökou-
lutusta. Asioita on viestitty myös tuotantolaitosten 
info-televisiossa. Hävikkiä on seurattu meijereissä 
ja eräällä tehtaalla, joissa myös henkilökunta on 
otettu mukaan kehittämään asioita. 

Kemianteollisuuden puolella materiaalitehok-
kuuden seuranta on ollut eräässä laitoksessa ai-
na osa operaattorien toimenkuvaa. Henkilökuntaa 
on osallistunut hävikin vähentämiseen ja prosessi-
parannusideoihin. Eräällä toimijalla yksi työntekijä 
on käynyt Motivan koulutuksen. Kyseinen henkilö 
arvioi yrityksen materiaalitehokkuuden arvioinnin 
tarpeellisuutta ja priorisointia. Toisella laitoksella 
jätelajittelua, veden käyttöä ja jätevesien määrän 
pienentämistä on käyty läpi yhdessä henkilökun-
nan kanssa. Aiheita on myös käsitelty koulutustilai-
suuksissa sekä sisäisillä tiedotteilla ja kuukausira-
porttien julkaisuilla. 

Terästehtaalla henkilöstö osallistuu osastoiden 
ympäristösuunnitelmien kehityskohteiden laadin-
taan. Tehtaalla on myös käytössä aloitejärjestelmä, 
jonka kautta henkilöstö voi esittää kehityskohteita. 
Lisäksi on jätevastaavien koulutus ja jätehuollon 
verkkokoulutus. Toisella terästehtaalla on opas-
tettu henkilöstöä kerralla valmiiksi ajatteluun, pro-
sessiromun minimointiin sekä syntyvän prosessiro-
mun kierrättämiseen mahdollisimman tehokkaasti. 
Eräs toimija opastaa työtehtävän suorittamiseen 
materiaalitehokkaan toimintatavan niin energian-
kulutuksen, kuin raaka-aineen säästön kannalta. 
Henkilökunta voi antaa kehitysideoita turvallisuus-
sovelluksen kautta. 

Energiantuotannon puolella henkilöstöä on kou-
lutettu. Usealla laitoksella on järjestetty jätteiden 
lajitteluun liittyvää koulutusta. Toisella laitoksella 
ajosuunnitteluun on osallistettu koko käyttöosasto. 
Jokainen osasto myös laatii vuositavoitteet mate-
riaalitehokkuuden kehityskohteiden kartoittamista 
koskien. Eräällä laitoksella henkilöstö on osallistu-
nut suunnitteluun sekä koulutettu materiaalitehok-
kuutta edistävien investointien käyttöön ja kunnos-
sapitoon. 

5. Millaisia materiaalitehokkuutta 
parantavia investointeja/
prosessimuutoksia on suunnitteilla? 

Eräillä jätteenkäsittelylaitoksilla ei ollut suunnitteil-
la investointeja. Biokaasulaitoksissa ja jätteenkä-
sittelylaitoksessa on tehty myös materiaalitehok-
kuutta parantavia investointeja liittyen rejektiveden 
ravinteiden talteenottoprosessiin ja rejektilaitoksen 
suunnitteluun. Suunnitteilla on myös investointeja 
keskittyen kierrätysasteen nostoon sekä jätemää-
rien uudelleenkäytön ja hyödyntämisen edistämi-
seen. Esimerkiksi on suunnitteilla uusi kierrätyslai-
tos, joka parantaa asiakkailta kerättyjen jätteiden 
käsittelyä. Materiaalitehokkuuden sijaan monet 
investoinnit liittyivät energiatehokkuuteen tai uu-
siutuvaan energiaan. Useammassa jätteenkäsitte-
lylaitoksella yrityksessä on siirrytty nykyaikaisem-
paan ja energiaa säästävään LED-valaistukseen. 
Valaistuksen lisäksi on päätetty korjata laitosten 
tilat energiatehokkaammaksi ja muuttaa lämmitys-
järjestelmä ekologisempaan muotoon. Erääseen 
materiaalinkäsittelykeskukseen on mietitty aurinko-
paneelien asentamista ja asennuksista on laadittu 
simuloinnit.

Lisäksi on vireillä myös uusia teknologioita, joil-
la voidaan parantaa materiaalien talteenottoa, esi-
merkiksi investoinnit eri muovilaatujen parempaan 
erotteluun. Eräs toimija tähtää akkuihin liittyen ka-
pasiteetin ja toimintojen optimointiin, jotta samalla 
tehokkuudella saadaan käsiteltyä mahdollisimman 
paljon akku- ja paristojätettä. Jätteenkäsittelykes-
kuksella on litiumakkuihin liittyen myös kehityksen 
alla prosesseja, joiden avulla yhä suurempi osa 
akkujen materiaaleista voidaan joko kierrättää tai 
hyödyntää energiana. Eräällä jätteenkäsittelylaitok-
sella on vireillä ympäristölupahakemus, joka tähtää 
siihen, että jätteistä suurempi osa voidaan hyöty-
käyttää. Eräällä toimijalla on puolestaan laadinnas-
sa vastuullisuusohjelma, jonka yhteydessä määri-
tellään, miten ja mille kaikelle tavoitteet asetetaan 
(energiankulutus ja CO2-päästöjen laskenta).

Metsäteollisuuden puolella suunnitteilla on esi-
merkiksi investointeja, jotka liittyvät paperi-, sellu- 
ja kartonkitehtailla energiatehokkuuden parantami-
seen ja rejektin käytön tehostamiseen. Paperi- ja 
vaneritehtaat suunnittelevat raaka-aineiden tehos-
tamiseen tai optimoimiseen sekä säästämiseen liit-
tyviä projekteja. 

Teurastamoilla on tehty paljon energiatehokkuu-
teen liittyviä parantamistoimia esimerkiksi vuotojen 
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korjaus, led valaistukseen siirtyminen ja ilmanvaih-
don ja jäähdytyksen investointeja. Suunnitelmissa 
on vielä valaistusten liiketunnistinten lisäys. Mate-
riaalitehokkuuteen liittyviä parantamistoimia ovat 
eräällä laitoksella pakkausmateriaalien kierrätettä-
vyys. Eräällä tehtaalla raaka-aineiden käyttöä py-
ritään optimoimaan ja meijerissä hävikkiä pienen-
tämään uusien mittalaitteiden hankinnalla. Toisella 
meijerillä materiaalitehokkuutta parannetaan viipa-
lelinjalla ja herakerman pastörointi- linjalla. 

Eräällä eläinsuojien toimijalla energiankäyttöä 
on vähennetty muuttamalla ilmanvaihto painovoi-
maiseksi. Lisäksi on siirrytty valaistuksessa led-va-
laistukseen. Tilalle on myös suunnitteilla aurinkopa-
neelit. Lannan käsittely- ja hyödyntämismenetelmiä 
pyritään eräässä eläinsuojassa kehittämään. Yksi 
toimijoista oli siirtynyt biologiseen säilöntään ja 
heillä oli myös biokaasutukseen siirtyminen mietin-
nässä. 

Kemianteollisuuden toimijat ovat tehneet erilai-
sia investointeja liittyen energiatehokkuuteen. Eräs 
toimija huomioi uusien koneiden hankinnassa kor-
kean hyötysuhteen moottorit. Eräällä toisella laitok-
sella otetaan käyttöön uusi savukaasujen käsittely-

Kuva 8. Hyödynnettäväksi menevää muovijätettä. Kuva: Sinikka Koikkalainen.

laitteisto, joka pienentää merkittävästi maakaasun 
ja sähkön kulutusta. Toinen toimija investoi vesike-
mikaalien tehokkaampaan sekoitukseen, joka vä-
hentää prosessista syntyvää jätettä. Lisäksi laitok-
sella investoidaan uuteen vetykattilaan, joka korvaa 
öljypolttoa, sekä pölypesutorneihin, joilla otetaan 
paremmin hukkaa talteen. Eräs toimija vastasi, että 
heillä investoidaan suolanpuhdistusprosessiin, jol-
la saadaan elektrolyysin energiatehokkuutta paran-
nettua. Lisäksi pääprosessit tullaan muuttamaan 
sarjavirtauksesta rinnakkaisvirtaukseen, jolloin tul-
laan parantamaan niiden materiaalitehokkuutta. Eli 
tämä tarkoittaa sitä, että pH-säädön tarve vähenee. 

Metalliteollisuuden puolella on suunnitteilla pal-
jon erilaisia investointeja. Eräs toimija on tehnyt 
jätevirran parantamisen hankkeen jätteenkäsitte-
lytoimijan kanssa. Terästehtaalla valssien kulutus 
on vähentynyt uuden laitteiston myötä. Toisella 
terästehtaalla käännetty metallurgian prosessijär-
jestys tähtää laadun parantamiseen ja sitä kautta 
metalliromun määrän vähentämiseen. Eräällä toi-
mijalla pakkausten materiaalitehokkuutta on mietit-
ty. Eräällä toisella toimijalla on suunnitteilla siirtyä 
käyttämään valuissa sementtihiekan sijasta furaa-
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nihiekkaa, jota voidaan uudelleen käyttää ja kier-
rättää. Lisäksi toimija suunnittelee koneistuslas-
tun 100 % uudelleen käyttöä karkeakoneistuksen 
osalta. Toisella toimijalla hukan minimoimiseksi on 
suunnitteilla ajantasaista teknologiaa, jolloin materi-
aalitehokkuus myös paranee ja prosessin aikainen 
hukka vähenee. Eräällä toimijalla on suunnitteilla 
ilmanvaihdon modernisointia, pakkausuudistuksia 
ja jätteiden lajittelun tehostamista. 

Energiantuotannon toimijat ovat tehneet ener-
giatehokkuuteen ja energiantuotantoon liittyviä in-
vestointeja. Eräällä laitoksella toteutetaan pohja-
hiekan kierrätysjärjestelmä. Toisella laitoksella on 
vireillä savukaasulauhdutininvestointi sekä kierrä-
tyspolttoaineen vastaanotto- ja syöttölaitteiston ja 
hukkalämpöpumpun hankkiminen. Eräillä voima-
laitoksilla tuhkien laatua ja erilaisia käyttökohteita 
tutkitaan koko ajan. Myös uusia prosessilaitteita 
lauhteen palautukseen ja höyryn tuotantoon on val-
mistumassa. Kahdella laitoksella ollaan ottamassa 
kierrätyspolttoaine (SRF) käyttöön tai lisäämässä 
sen käyttöä. Eräällä voimalaitoksella merkittävin 
uudistus on uuden kattilan käyttöönotto. Uusi tek-
niikka vähentää tarvittavan leijuhiekan määrää ja 
kulutusta. Toisella laitoksella tulevaisuudessa nes-
teytetyn maakaasun (LNG) poltto voimalaitoksella 
vähentää jätteen määrää. 

6. Jos materiaalitehokkuuden 
parantamistoimia ei ole tehty, onko 
asiaa mietitty? Jos laitoksella ei ole 
asiasta tietoa, ohjataan tutustumaan 
materiaalitehokkuus-oppaaseen, 
PK-yritysten materiaalitehokkuus 
oppaaseen ja Motiva Oy:n 
materiaalitehokkuus-sivuille.

Tähän on koottu vastaukset siten, kun vastaajat 
ovat ne antaneet. Materiaalitehokkuus on usean 
jätteenkäsittelylaitoksen liiketoiminnan ytimessä ja 
ohjaa jokapäiväistä toimintaa ja materiaalitehok-
kuutta mietitään jatkuvasti. Parantamistoimia on 
tehty ja niitä mietitään jatkuvasti. Esimerkiksi erääl-
lä laitoksella on suunnitteilla lietteen käsittelyn jatko 
ja materiaalinkierrätyslaitoksella eri muovilaatujen 
parempi erottelu ja kierrätyksen lisääminen. Erään 
jätteenkäsittelylaitoksen aluetta on parannettu ja 
tuotantoa tehostettu ELY:n rahoittamalla projektil-
la ja koko ajan mietinnän alla uusia kehityskohteita 
erityisesti uuden jätelain myötä.

Metsäteollisuuden toimijat vastasivat, että ma-
teriaalitehokkuus on kiinteä osa metsäteollisuuden 
toimintaa ja se on jatkuva prosessi, jota tehdään 
myös aloitteiden, investointien ja kehitysprojektien 
ohessa. Toimijat ottavat materiaalitehokkuuden 
huomioon päivittäisessä toiminnassaan ja tekemi-
sessään mm. ajotapamuutoksin ja prosessiparan-
nuksin. 

Lähes kaikki elintarvikealan toimijat olivat teh-
neet paljon investointeja, joilla parannetaan ma-
teriaalitehokkuutta. Eräässä meijerissä on mietitty 
materiaalitehokkuuden parantamistoimia hävikkiä 
pienentämällä. 

Eläinsuojien toimijat vastasivat, että toimintaa 
tehostetaan koko ajan ja kaikki materiaali kier-
tää. Jätteet viedään hyödynnykseen. Materiaalite-
hokkuuden parantamistoimia mietitään päivittäin. 
Energiatehokkuuteen liittyviä parantamistoimia on 
mietitty, esimerkiksi eräällä eläinsuojalla lämmityk-
seen käytetään omaa haketta. Biokaasu on myös 
tulossa käyttöön. Ravinteita kierrätetään ilman teol-
lisia kemikaaleja ja lannoitteita.

Kemianteollisuuden toimijoista kaksi vastasi ky-
symykseen. Eräällä laitoksella materiaalitehokkuu-
den parantamistoimiin perehdytään vuoden 2022 
aikana ja tehdään tarvittaessa muutoksia nykyi-
seen käyttöön. Toinen laitos vastasi, että he pyr-
kivät jatkuvasti tekemään enemmän vähemmästä 
ja heillä on siihen tähtääviä tavoitteita. Esimerkiksi 
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prosessien säätöjen kautta vähennetään apukemi-
kaalien määrää. 

Energiantuotannon toimijoista yksi toimija vas-
tasi, että materiaalitehokkuuden parantamistoimia 
mietitään ja tehdään mahdollisuuksien mukaan lai-
toskohtaisesti. Eräs toinen toimija vastasi, että ma-
teriaalitehokkuus huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan tarkemmin tulevassa ilmasto- ja ympäris-
töohjelmassa. 

7. Seurantaanko yrityksessä 
materiaalitehokkuuden kehittymistä? 
Mitä seurantaindikaattoreita (esim. 
ominaisjätemäärä ja miten se on 
määritelty) on käytössä? 

Eräällä isolla jätteenkäsittelyn toimijalla tehdään 
kattavasti materiaalitehokkuuden seurantaa. Esi-
merkiksi materiaalitehokkuuden yhteyteen on si-
dottu mm. tuloskorttitavoitteita ja näiden tavoittei-
den toteutumista seurataan. Sama toimija tekee 
myös materiaalivirta-raportointia, vuosiraportointia 
viranomaisille, sisäistä suoriteraportointia ja talous-
seurantaa. Kyseinen toimija myös seuraa kierrätys-
astetta ja kemikaalien kulutusta. Useammassa yri-
tyksessä seurataan jätteiden lisäksi myös käytetyn 
energian, sähkön, prosesseihin takaisin kierrätet-
tävän veden sekä puhtaan veden ja polttoaineiden 
määriä. 

Eräät metsäteollisuuden toimijat seuraavat 
raaka-aineidensa määriä. Sellutehtaat seuraavat 
kaatopaikalle menevän jätteen määrää. Jätevesi-
määriä seurataan sellu- ja kartonkitehtailla, proses-
siveden määrää sellutehtailla ja paperitehtaalla. 

Elintarvikealalla materiaalitehokkuutta seurataan 
teurastamoilla kokonais- ja ominaisjätemäärän 
seurannalla. Meijereissä keskeisimpänä mittarina 
on maitoraaka-ainehävikki ja raaka-aineen määrän 
seuranta. Meijerissä, etanolitehtaassa ja rehuteh-
taalla seurataan lisäksi jätemääriä. Eräässä teh-
taassa ja meijerissä seurataan myös vedenkäyttöä 
ja energiankäyttöä. 

Kemianteollisuuden toimialalla eräät laitokset 
seuraavat jätemääriään kuukausitasolla. Myös ve-
den ja energian kulutusta seurataan eräissä yri-
tyksissä. Toinen näistä yrityksistä on siirtymässä 
yhä enemmän raportointiin laitostasolla sekä tuo-
telinjatasolla. Eräs laitos seuraa energiankulutus-
ta tuotettua yksikköä kohden. Lisäksi seurataan 
kuukausittain raaka-aineiden ja apuaineiden omi-

naiskulutuksia. Ominaisjätettä seurataan laitoksella 
kvartaaleittain.

Metalliteollisuuden puolella moni toimija seuraa 
jätteen ominaismäärää. Terästehdas seuraa tuo-
tannossaan hylkyjen ja sivutuotteiden määriä. Toi-
nen terästehdas puolestaan seuraa raaka-aineiden 
käyttöä, prosessiromun määrää, vaarallisten jättei-
den määrää ja laatua. Eräät laitokset seuraavat 
energian- ja vedenkulutusta. 

Materiaalitehokkuutta seurataan eräässä energi-
antuotannon laitoksessa. Eräissä laitoksissa seu-
rataan sivutuotteiden hyötykäyttöastetta ja tuhkan 
hyötykäyttöä. Useammassa laitoksessa materiaali-
tehokkuutta seurataan jätteiden määrän kautta. 

8. Onko materiaalitehokkuuden 
seuranta osa johdon katselmuksia tai 
ympäristöjärjestelmän auditointia? 
Kuinka usein seurantaa tehdään? 

Kuvassa 9 esitellään materiaalitehokkuuden seu-
rantaa toimialoittain. Reilu puolet jätteenkäsittely 
-toimialan vastaajista vastasi materiaalitehokkuu-
den olevan osa johdon katselmusta tai ympäris-
töjärjestelmän auditointia. Muutamilla jätteenkä-
sittelyn yrityksillä seuranta kuuluu osaksi johdon 
katselmusta, joka tehdään puolivuosittain tai kerran 
vuodessa. Materiaalitehokkuuden seuranta kuuluu 
myös osaksi sertifioitujen ympäristö-, turvallisuus- 
ja laatujärjestelmien auditointia. Sisäiset auditoin-
nit tehdään muutamia kertoja vuodessa. Ympäris-
töjärjestelmän auditoinneissa voidaan käydä läpi 
myös materiaalitehokkuuteen liittyviä asioita. Jär-
jestelmällisen seurannan sijasta kuitenkin muuta-
mat toimijat raportoivat vuosittain määrät ja tehdyt 
toimenpiteet tai johdon katselmuksia tehdään päi-
vittäin jollain tapaa ja seurantaa lähes aina. Osa 
materiaalitehokkuusasioista on huomioitu jätteen-
käsittelylaitoksilla energiakatselmuksessa tai kes-
tävän kehityksen raportissa. Materiaalitehokkuu-
den sijaan seurataan esimerkiksi jätemateriaalien 
tilastointia, seurantaa ja raportointia sekä käsittely-
tapojen osuutta. Yritykset tekevät omia seurantoja 
ja yrityksen ekotaseessa monia materiaalitehok-
kuuteen liittyviä mittareita seurataan.

Lähes kaikilla metsäteollisuuden toimijoista ma-
teriaalitehokkuuden seuranta on osa johdon kat-
selmuksia tai ympäristöjärjestelmän auditointia. 
Seurantaa tehdään vuosittain, kerran kvartaalissa, 
kuukausittain tai tehdas tasolla jopa päivittäin. 
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Muutamalla elintarvikealan toimijalla katselmuk-
set ja sisäiset auditoinnit tehdään kerran tai kaksi 
vuodessa tai jopa kuukausittain osana raportointia. 
Johdon katselmuksessa käydään läpi esimerkiksi 
KPI mittareita ja jätemääriä.

Kemianteollisuuden puolella osalla toimijoista 
seurantaa on viikoittain, kerran kuukaudessa, neljä 
kertaa vuodessa tai kerran vuodessa. 

Metalliteollisuuden alalla toimijoista osa kertoi, 
että materiaalitehokkuuden seuranta kuuluu osaksi 
johdon katselmuksia, jotka tehdään kerran vuodes-
sa tai kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteita ja toimen-
piteitä on kirjattu ympäristöohjelmaan. 

Energiantuotannon puolella useampi toimija pi-
tää ympäristöjärjestelmän auditointeja ja johdon 
katselmuksia kerran tai kahdesti vuodessa. Erääl-
lä laitoksella energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) 
kuuluu osaksi johdon katselmuksia.  Myös energia-
tehokkuussopimukseen kuuluva yritys tekee ener-
giakatselmuksia, jotka on raportoitu johdon katsel-
muksessa. Eräällä laitoksella materiaalitehokkuutta 
katselmoidaan kerran kvartaalissa jäteryhmällä. 

Kuva 9. Materiaalitehokkuuden 
seuranta toimialoittain.



16

9. Miten energian-, raaka-aineiden-, 
kemikaalien- ja vedenkulutus 
suhteessa tuotantoon on kehittynyt? 

Osa jätteenkäsittelyn toimialan vastaajista (jätteen-
käsittelykeskukset) kertoi energiankulutuksensa 
pysyneet samalla tasolla, kahdella toimijoista omi-
en kiinteistöjen energiankulutus on ollut laskussa. 
Muutamalla toimijoista kulutukset vaihtelevat vas-
taanotettujen jätteiden mukaan ja muodostuneiden 
hulevesien määrän mukaan. Jätteenkäsittelymääri-
en kasvaessa myös energian-, raaka-aineiden jne. 
kulutus on kasvanut, mutta suhteessa tuotantoon 
ne laskevat. Eräällä jätteenkäsittelykeskuksella on 
tehty energiakatselmuksia. Biokaasulaitoksilla kaik-
kia mittareita seurataan ja pyritään optimoimaan 
määrät suhteessa tuotantoon. Kahdella toimijalla 
(biokaasulaitokset, jätteenkäsittelykeskus) uudet 
prosessit ovat lisänneet ja tulevat lisäämään säh-
kön, talousveden ja kemikaalien kulutusta. Yhdellä 
toimijalla energian-, raaka-aineiden-, kemikaalien 
ja vedenkulutusta on saatu tehostettua ohjauk-
sella. Eräällä jäteasemalla laitteiston ja koneiden 
uusimisen yhteydessä pyritään mahdollisuuksien 
mukaan sähköä ja uusiutuvia polttoaineita käyttä-
vien laitteiden hankintaan sekä jätteenkuljetus py-
ritään suunnittelemaan logistisesti mahdollisimman 
tehokkaaksi. Jätteenkäsittelykeskuksella vastuul-
lisuusohjelman yhteydessä asetetaan tavoitteita 
energiankulutukselle ja CO2 -päästöjen laskennal-
le.

Eräillä laitoksilla energiankulutus on laskenut 
kahdesta edellisestä vuodesta. Sellu- ja paperiteh-
taalla tuotannon noustessa energia- ja materiaali-
tehokkuus ovat parantuneet. Sellutehtailla energi-
an ominaiskulutukset ovat laskenut hieman viime 
vuosien aikana tai pysyneet melko samalla tasolla. 
Erään laitoksen vedenkulutus on kasvanut edelli-
sistä vuosista. Sellutehtaalla raakaveden kulutusta 
on saatu vähennettyä. Raaka-ainetehokkuus seu-
raa kartonkikoneen hyötysuhteita. Eräällä tehtaalla 
tunnuslukujen ja jatkuvan seurannan sekä tavoit-
teiden määrittäminen vähentävät raaka-aineiden 
käyttöä. Erään tehtaan puuraaka-aineen käyttö 
valmistettua tuotekuutiota kohden on vakiintunees-
sa tasossa. 

Energiankulutus on hieman kasvanut teuras-
tamoilla ja meijerissä. Eräällä tehtaalla ja toisella 
meijerillä seurataan myös energiankulutusta suh-
teutettuna raaka-aineeseen. Teurastamolla valmis-
tuskilot ovat laskeneet edellisestä vuodesta, mutta 

teurastuskilot ovat hieman nousseet. Eräällä toimi-
jalla raaka-aineen kulutus on hieman laskenut. 

Eläinsuojien toimijoista eräs toimija vastasi, että 
peltoon ei mene kemikaaleja. Samalla toimijalla ja 
yhdellä toisella toimijalla kuluu ainoastaan pesuai-
netta pieniä määriä. Lisäksi energiankäytön kehitys 
on ollut positiivista. Eräällä maanviljelyn toimijalla 
ja eläinten kasvatuksen toimijalla energian käyttöä 
on vähennetty muuttamalla ilmanvaihtoa painovoi-
maiseksi. Eläinten kasvatuksen toimijalla on siirryt-
ty myös led-valaistukseen. Heillä sähkönkulutus on 
pientä, koska sitä ei käytetä lämmitykseen. 

Kemianteollisuuden puolella eräällä toimijalla 
energiatehokkuus on parantunut vuosien mittaan, 
kun on tehty useita toimenpiteitä. Myös veden käyt-
tö on tehostunut toimenpiteillä. Yhdellä laitoksella 
energiankulutus on pudonnut suunnitellusti. Toisel-
la laitoksella raaka-aineiden, kemikaalien ja veden 
kulutus on kasvanut, kun tuotanto on lisääntynyt. 
Eräs laitos vastasi, että heidän raaka-aineiden-, 
energian-, kemikaalien- ja vedenkulutuksensa on 
kehittynyt tehokkuutta lisäten viimeiset vuodet. Tä-
mä johtui yhden tuotteen valmistamisen tarpeen 
loppumisesta, jonka jälkeen ominaiskulutukset 
heikkenivät. 

Metalliteollisuuden toimijoista terästehtaalla säh-
kön käyttö on hieman kasvanut, raaka-aineiden ja 
kemikaalien määrä on kasvanut edellisestä vuo-
desta. Eräällä tehtaalla puolestaan kulutus suh-
teessa tuotantoon on vähentynyt erilaisten kehi-
tystoimenpiteiden myötä. Eräällä toisella laitoksella 
energiankulutus on pysynyt kohtuullisen samalla 
tasolla johtuen siitä millä prosessilla valmistetuis-
sa tuotteissa on menekkiä. Raaka-aineiden ja ke-
mikaalien kulutus on yhteydessä tehtaan tuotan-
tomääriin. Eräällä laitoksella energian kulutus on 
laskenut jonkin verran, mutta muiden materiaalien 
kulutus on pysynyt melko samana. 

Energiantuotannon puolella seurataan energian-
tuottoon liittyviä mittareita mm. polttoaineiden ku-
lutuksen hyötysuhdetta. Kokonaishyötysuhde on 
eräällä laitoksella kehittynyt suotuisaan suuntaan. 
Kahdella laitoksella tehokkuus on parantunut. Kah-
della muulla laitoksella energian-, raaka-aineiden-, 
kemikaalien- ja vedenkulutus on kehittynyt hyvään 
suuntaan mm. kattilainvestoinnin ja energiatehok-
kuus projektien myötä.
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10. Hyödynnetäänkö jätteitä, 
sivutuotteita tai muuta 
kierrätysmateriaalia toiminnassa/
tuotannossa? 

Useimmat jätteenkäsittelyn toimijat hyödyntävät 
jätteitä etusijajärjestyksen mukaisesti. Eräät toimi-
jat (jätteenkäsittelykeskukset) hyödyntävät jätteitä, 
esimerkiksi pilaantuneiden maiden stabiloinnissa, 
ja tuottavat jätteistä raaka-aineita. Osassa erään 
toimijan toimipisteitä valmistetaan jäteperäistä kier-
rätyspolttoainetta rakennus- ja purkujätteestä ja 
energiajätteestä. Biokaasulaitosten koko toiminta 
perustuu jätteiden käsittelemiseen ja jalostamiseen 
uusiomateriaaleiksi ja energiaksi. Jotkin jätteenkä-
sittelykeskukset hyödyntävät jätteitä tukiaineina 
esim. kompostoinnissa ja rakentamisessa esim. 
kenttärakenteissa ja jätekeskuksen alueen infrara-
kentamisessa. Eräällä toimijalla hajukaasupesurin 
vedet hyödynnetään toisen laitoksen prosessien 
tarpeisiin. Toisella toimijalla tummat vedet kierräte-
tään pääosin omaan käyttöön. Laitoksilla pyritään 
koko ajan tehostamaan vastaanotettavien jätteiden 
lajittelua ja jätteenkäsittelyä pyritään jatkuvasti ke-
hittämään niin, että yhä enemmän saadaan toimi-
tettua hyötykäyttöön loppusijoituksen sijaan. 

Eräillä metsäteollisuuden tehtailla ei hyödynnetä 
suoranaisesti jätteitä, sivutuotteita tai muuta kierrä-
tysmateriaalia toiminnassa. Tuotteen tulee täyttää 
EU:n kehysasetuksen mukaiset vaatimukset, joten 
kierrätysmateriaalia ei voi lisätä tuotteeseen. Sa-
man konsernin sellutehtaassa kuorikattilan tuhkat 
menevät lannoitekäyttöön. Toisessa sellutehtaassa 
ja eräissä muissa tehtaissa sekä paperitehtaassa 
energiantuotannossa hyödynnetään sekä jätteitä 
että sivuvirtoja. Sellu- ja paperitehtaissa ja eräässä 
tehtaassa hyödynnetään sivutuotteita maanparan-
nusaineina. 

Teurastamoilla toimialan luonteen vuoksi ei voi-
da hyödyntää jätteitä tai muita sivutuotteita toimin-
nassa. Eräässä meijerissä myös jätteiden käyttö 
elintarviketeollisuuden raaka-aineena on kiellettyä. 
Toisessa meijerissä taas pystytään hyödyntämään 
esimerkiksi juustokantit sulate- ja raastetuotteisiin 
ja hera proteiini- ja laktoosijauheisiin sekä emälie-
mi eläinten rehuksi. Eräällä tehtaalla syntyvät si-
vujakeet (ohrankuori) menevät hyödynnettäväksi 
energiantuotannossa. Meijerin sivutuotteet pääty-
vät joko rehuksi tai biokaasun tuotantoon. Eräässä 
toisessa laitoksessa myös sivutuotteena syntyvä 
jätehiiva ja hävitettävät juomat pumpataan energia-

yhtiölle bioetanolin valmistuslaitteistoon ja edelleen 
liikenteen polttoaineeksi. Eräällä laitoksella muo-
dostuva mäski menee karjatiloille rehuksi. 

Eläinsuojissa usealla toimijalla jätteet menevät 
kiertoon ja hyödynnettäväksi joko rehuksi tai kier-
totalouteen. Turkistarhalla ja maatalouden palvelun 
toimijalla lanta levitetään pellolle. Eräällä toimijalla 
kuivikkeet tehdään separoimalla, jolloin on vain vä-
hän turvetta käytössä. 

Eräässä kemianteollisuuden laitoksessa me-
tanolitisleestä saadaan polttamalla energiaa, pe-
suvesiä käytetään tuotteiden valmistuksessa. Toi-
sessa laitoksessa prosessin sivutuote käytetään 
maanparannustarkoitukseen. Saman toimijan pro-
sessissa syntyvää jätevettä kierrätetään uudelleen 
käytettäväksi prosessissa. Eräässä laitoksessa si-
vutuotevedyllä tehdään koko tehtaan lämpöener-
gia. Kahdella laitoksella myös offspec -materiaali 
(materiaali, joka ei täytä laatuvaatimuksia) ja tuot-
teet käytetään uudelleen prosessissa mahdolli-
suuksien mukaan. Toisella laitoksella syntyvistä 
sivuvirroista hyödynnetään pasutetta, kipsiä ja kiil-
lettä. Kipsiä voidaan käyttää maanparannusainee-
na ja vesiensuojelumenetelmänä. (Yara Suomi Oy, 
2022) Kirjallisuudesta löytyneiden tietojen perus-
teella pasutetta hyödynnetään yleisesti terästeol-
lisuuden raaka-aineena. (Avviisi) Kiillettä voidaan 
käyttää muoveissa, rakennusmateriaaleissa, palo-
levyjen valmistuksessa sekä maaleissa. (Saarela, 
M.) Eräällä laitoksella sivutuotteena merkittävä on 
elektrolyysissä syntyvä vety, joka kokonaisuudes-
saan myydään jatkokäyttöön. 

Metalliteollisuuden puolella monella toimijalla 
jätteet tai sivutuotteet hyödynnetään uudestaan 
joko omassa tuotannossa tai muilla toimijoilla. 
Terästehtaalla sivutuotteista teräsromu hyödyn-
netään yrityksen toisessa yksikössä sekä lisäksi 
muilla toimijoilla. Rautaoksidi ja sinkkikuona hyö-
dynnetään ulkopuolisella toimijalla. Puhtaita maa-
aineksia hyödynnetään tehtaan maantäyttöalueen 
läjityksessä. Eräällä tehtaalla metallijätettä menee 
uudelleen käyttöön Saksaan laitokselle, josta sitä 
ostetaan raaka-aineena tehtaalle. 
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11. Onko laitteiden toimivuus ja 
niiden kunnossapitojärjestelmät 
tarkastettu niin, että hävikki ja jätteen 
syntyminen on minimoitu? 

Kuvassa 10 on esitelty laitteiden toimivuus ja nii-
den kunnossapitojärjestelmät toimialoittain. Reilu 
puolet toimijoista vastasi, että laitteiden toimivuus 
ja niiden kunnossapitojärjestelmät on tarkastettu 
niin, että hävikki ja jätteen syntyminen on minimoi-
tu. Jätteenkäsittelykeskuksen toimija vastasi, että 
laitteiden toimivuutta seurataan ja laitteita huolle-
taan suunnitelmallisesti ja kuivainlaitoksella mää-
ritellään huoltovälit. Biokaasulaitoksilla kunnossa-
pitojärjestelmää pidetään ajan tasalla ja huolto- ja 
kunnossapitotarkastukset pidetään säännöllisesti. 
Eräällä jätteenkäsittelykeskuksella koneet ja lait-
teistot tarkistetaan ja huolletaan suunnitelman mu-
kaisesti hävikki ja jätteen syntyminen huomioiden. 
Uusia laitteita hankittaessa huomioidaan materiaa-
li- ja energiatehokkuus. Laitteita kehitetään koko 
ajan niin, että saadaan materiaalit mahdollisimman 
helposti eroteltua. 

Kuva 10. Laitteiden toimivuus ja niiden 
kunnossapitojärjestelmät toimialoittain.

Kyllä, eräillä metsäteollisuuden tehtailla kun-
nossapito vaatii jatkuvaa työtä ja siinä riittää teke-
mistä. Paperitehtaalla laitteiden kunnonvalvontaa 
suoritetaan jatkuvalla tasolla ja kartonkitehtaalla 
on käytössä ennakkohuolto- ja kunnonvalvonta-
järjestelmät. Eräällä toisella tehtaalla laitteiden en-
nakkohuollot löytyvät kunnossapitojärjestelmistä ja 
laitteiden ennakkohuoltovälejä muokataan tarpeen 
mukaan. Sellutehtailla ennakkohuolloin, prosessi-
seurannan ja mittauksien perusteella ohjataan hä-
vikkiä ja jätemäärää. 

Teurastamoilla kaikki laitteet ja meijerissä osa 
laitteista on ennakkohuoltojen piirissä. Kunnossa-
pito-organisaatio huolehtii laitteiden kunnossapi-
dosta sekä ennakkohuoltosuunnitelmista ja niiden 
toteutumisesta. Ennakkohuollot ovat yhtenä teh-
daspalvelun mittarina ja tavoitteena kasvattaa en-
nakkohuoltojen osuutta. Eräällä laitoksella laitteita 
tarkistetaan viikoittain hävikkien minimoimiseksi. 

Eläinsuojissa seurataan jatkuvasti ja pidetään 
kirjaa koneiden huolloista ja tarkkailuista. Kaikki 
koneet huolletaan ja pidetään kunnossa asianmu-
kaisesti. 
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Kemianteollisuudessa laitoksilla on käytössä 
kunnossapitojärjestelmät ja kunnossapidon ennak-
kohuolto-ohjelmat sekä määräaikaistarkastukset. 
Eräällä laitoksella on pumpputyypin vaihto pienen-
tänyt hartsihävikkiä. Toisella laitoksella kunnossa-
pitoa kehitetään jatkuvasti yhä rakenteellisemmak-
si, mikä jatkossa parantaa laitteiston luotettavuutta 
ja sitä kautta myös hävikkien vähentämistä. 

Energiantuotannon puolella eräällä laitoksella 
kunnossapito-ohjelmassa tavoitteena on varmistaa 
laitosten poltto-olosuhteiden pysyminen optimaali-
sena ja häviöt pieninä, joilla on vaikutusta laitok-
sen hyötysuhteeseen sekä syntyvän tuhkan hyö-
tykäyttökelpoisuuteen. Eräällä toisella laitoksella 
materiaalitehokkuus saavutetaan ennakoivan kun-
nossapidon kautta. Kahdella laitoksella laitteiden 
toimivuus ja kunnossapitojärjestelmät ovat osa jat-
kuvaa päivittäistä toimintaa ja parantamista. 

12. Miten toiminnassa syntyvien 
jätteiden ja vaarallisen jätteen määrä 
on kehittynyt? Onko jätteiden laatu 
kehittynyt niin, että syntyvät jätteet 
ovat paremmin hyödynnettävissä? 
Ovatko syntyvät jätteet 
hyödynnettävissä materiaalina/
energiana? Toimitetaanko jätteet 
hyödynnettäväksi? (Jätelain 
etusijajärjestys) Valvojan harkinnan 
mukaan voidaan ottaa esille 
sivutuote- ja/tai EoW-asiat. 

Jätteenkäsittelijät toimivat jätteen etusijajärjestys-
tä noudattaen. Muutamalla toimijoista ei muodostu 
vaarallista jätettä tai niiden määrä on vähentynyt 
jatkuvasti yhteistyökumppaneiden prosessien ja-
lostusasteen parantumisen myötä. Jätteenkäsit-
telyssä syntyvistä jätteistä pääosa tulee vastaan-
otettavan materiaalin mukana, joten syntyvien 
jätemäärien kehitykseen ei pystytä juurikaan vai-
kuttamaan. Jätteenkäsittelykeskusten, erään lai-
toksen sekä biokaasulaitosten omassa toiminnas-
sa hyödyntämättömissä olevat jätteet toimitetaan 
hyödynnettäväksi muille laitoksille. Eräässä isossa 
jätteenkäsittelykeskuksessa kuonan, rakennusjät-
teen, betonin ja puun käsittelyssä syntyvät metallit 
menevät materiaalihyödyntämiseen. Sama toimija 
on myös tehostanut biojätteiden vierasesineiden 
poistoa, jolloin alhaisempi määrä kierrätystukiai-
netta päätyy polttoon. Jätteenkäsittelykeskuksen 

lentotuhkaa varastoidaan ja kuljetetaan käsittelyyn 
tai loppusijoitukseen luvan omaavaan laitokseen. 
Toisen jätteenkäsittelykeskuksen rejektilaitoksessa 
käsitellään murskaimen kevyt jae niin, että saadaan 
jäännösmetallit talteen ja tuotteistettua polttoainet-
ta. Suurin osa jätteistä hyödynnetään uusioraaka-
aineina.

Vaarallisen jätteen määrä on pysynyt tasaisena 
sellutehtailla. Eräällä tehtaalla ja paperitehtaalla 
vaarallisen jätteen määrät ovat vähentyneet. Toi-
sen tehtaan yhden yksikön kaatopaikalle sijoite-
tun jätteen määrä on hieman kasvanut edellisestä 
vuodesta. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen 
määrä on vähentynyt kartonkitehtaalla sekä ovi- ja 
ikkunatehtaalla. Sellutehtaalla puolestaan kaato-
paikalle päätyvän jätteen määrä on pysynyt melko 
tasaisena. 

Kartonkitehtaalla hyötykäyttöön menee yhä 
suurempi osa jätejakeista. Tavoitteena on löytää 
materiaalihyötykäyttöä niille jakeille, joiden ener-
giasisältö on heikko nykyisessä energiakäytössä. 
Kartonkitehtaalla kaikkia sivuvirtoja pyritään käyttä-
mään joko kierrätyksessä, raaka-aineena tai viimei-
senä vaihtoehtona energiana. Eräällä laitoksella 
sivutuotteita hyödynnetään lämpölaitoksen biopolt-
toaineena. Sellutehtaalla sivuvirrat, jotka täyttävät 
niille asetetut kriteerit hyödynnetään sivutuotteina. 
Eräillä laitoksilla suurin osa tai kaikki syntyvistä jät-
teistä on hyödynnettävissä materiaalina tai ener-
giana. Erään tehtaan prosesseissa syntyviä jätteitä 
pyritään ohjaamaan maksimaalisesti takaisin tuo-
tantoon, mikäli jätejae on vain siihen soveltuva.

Vaarallisen jätteen määrä on vähentynyt teuras-
tamoilla. Meijerissä vaarallisen jätteen määrässä ei 
ole tapahtunut merkittävää muutosta. Eräällä laitok-
sella vaarallisen jätteen määrä on hieman kasvanut 
edellisestä vuodesta. Toisella laitoksella vaarallisen 
jätteen määrä on suhteellisen pieni ja jätteet toimi-
tetaan hyödynnettäväksi vaarallista jätettä käsitte-
levään laitokseen. Teurastamoilla lietteiden määrä 
on puolestaan kasvanut johtuen tuotantomääri-
en kasvusta ja jäteveden esikäsittelyn tehostumi-
sen vuoksi. Toiminnasta muodostuvat jätteet joko 
hyödynnetään materiaalina tai energiana. Eräässä 
tehtaassa muodostuvat jätelipeät hyödynnetään jä-
tevesilaitoksella tulevan veden pH-säädössä. Lai-
toksen vedenottamon vedenkäsittelyprosessissa 
syntyvät kalkkilietteet hyödynnetään maanviljelyk-
sessä. Meijerissä on käynnistynyt hanke, jossa sel-
vitetään tuotantolaitoskohtaisesti mahdollisuuksia 
kääntää energiajaetta kierrätysjakeiksi. 
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Eläinsuojissa jätteiden välivarastointipaikat ja jät-
teet pidetään erillään toisistaan. Jätteen lajitellaan 
ja kierrätetään. Vaaralliset jätteet varastoidaan niil-
le tarkoitetuissa keräilyastioissa ja huoltamoyrittä-
jät vievät jäteöljyt mukanaan. Eläinjäte välivaras-
toidaan omissa varastoissaan ja siitä ne menevät 
eteenpäin hyödynnettäväksi niitä käsittelevälle lai-
tokselle. 

Eräässä kemianteollisuuden laitoksessa toimin-
nasta syntyvä hiekkajäte käytetään pelloille kalki-
tusaineena. Toisella laitoksella on hankittu säkki-
paalain, jonka avulla säkkijätteen kuljetuskertojen 
tiheyttä on saatu kasvatettua. Kaikki prosessissa 
syntyvät jakeet kierrätetään ulkopuolisen toimijoi-
den puolesta. Eräs toimija kehittelee prosessia, 
jolla tuotteiden valmistuksessa syntyvä vaikeasti 
hyödynnettävän sakan määrää ja laatua saatai-
siin muutettua ja näin parannettua. Jätemäärä on 
eräällä laitoksella kasvanut johtuen pääasiassa 
kunnossapito, purkamis- ja rakentamistöissä syn-
tyvän jätteen määrän kasvusta. Eräällä laitoksella 
toiminnasta syntyvien vaarallisten jätteiden määrä 
on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Laitoksen 
jätejakeet pyritään lajittelemaan ja hyödyntämään 
joko materiaalina tai energiana. 

Parilla metalliteollisuuden alan yrityksellä vaa-
rallisen jätteen määrä on hieman kasvanut. Yhdel-
lä yrityksellä vaarallisen jätteen määrä on pysynyt 
melko samana. Eräs laitos on saanut laitoksen 
omalla jätevesilaitoksen optimoinnilla vaarallisten 
jätteiden määrää laskettua. Osa jätteistä hyödyn-
netään materiaalina ja osa energiana. 

Energiantuotannon puolella tarkastellaan tuhki-
en hyötykäyttöä monella laitoksella. Eräs laitos ker-
toi kiinteiden polttoaineiden käytön lisääntymisen 
lisänneen myös syntyvän tuhkan määrää. Tuhkaa 
pyritään yrityksessä jatkuvasti saamaan hyötykäyt-
töön maarakentamisessa tai lannoitteena. Eräällä 
toisella laitoksella lentotuhkan määrä on vähen-
tynyt. Yksi laitos seuraa vuosittain tuhkien hyöty-
käytön kehitystä. Toisella laitoksella tuhkan osalta 
tilanne on paranemassa ja sille haetaan myös vaih-
toehtoisia hyödyntämistapoja lannoiteraaka-ainee-
na. Yrityksessä kaikki tuhka on hyödynnetty viimei-
sen 10 vuoden aikana paitsi ennen muodostunutta 
raskaan polttoaineen tuhkaa. 

Vaarallisen jätteen määrässä energiantuotan-
non eräässä laitoksessa ei arvioida tapahtuneen 
muutoksia. Neljällä laitoksella on vaarallisen jät-
teen määrä vähentynyt, yhdellä johtuen toimin-
taan liittyvistä muutoksista. Jätteet hyödynnetään 

kolmesta laitoksessa etusijajärjestystä noudattaen 
ensin materiaalina ja sitten energiana, muissa jät-
teet ohjataan eteenpäin hyödynnettäviksi. Eräässä 
laitoksessa jätteiden laatu on kehittynyt niin, että 
syntyvät jätteet ovat paremmin hyödynnettävissä. 
Yhdessä laitoksessa syntyvä jätemäärä on kivihiili-
tuhkaa lukuun ottamatta vähäinen. 

13. Miten ominaisjätemäärä on 
kehittynyt? 

Osasta laitoksista ominaisjätemäärä pysyy samalla 
tasolla (jätteenkäsittelykeskukset, biokaasulaitok-
set) tai vaihtelee vuosittain (jätteenkäsittelykeskuk-
set) riippuen vastaanotetuista jätteistä. Vastaan-
otettavan jätteen laatu vaikuttaa oleellisesti siihen, 
mitä jakeita ja kuinka paljon saadaan eroteltua 
hyödynnettäväksi.  Laitoksilla ei pystytä vaikutta-
maan vastaanotettavan jätteen laatuun ja sisältä-
mien hyödyntämiskelvottomien jakeiden määrään. 
Jätteenkäsittelykeskuksissa ominaisjätemäärä pie-
nenee suhteessa tehokkaampien työprosessien 
myötä tai johtuen siitä, että materiaalit toimitetaan 
toiselle isommalle laitokselle. Erään toimijan omi-
naisjätemäärä on kasvanut. Useassa laitoksessa ei 
ole seurattu ominaisjätemäärää ollenkaan. Useam-
pi laitos oli kyselyssä sitä mieltä, että ominaisjäte-
määrän seuraaminen soveltuu huonosti jätteenkä-
sittelytoiminnan tehokkuuden seuraamiseen.

Metsäteollisuudessa ominaisjätemäärän kehitty-
minen vaihtelee laitoksittain: osalla se on vähenty-
nyt, osalla taas noussut. 

Ominaisjätemäärä on laskenut teurastamoil-
la, meijerissä, eräillä toimijoilla. Eräällä meijerillä 
ominaisjätemäärä ei ole toimialalle tyypillinen ja 
relevantti mittari. Kokonaisjätemäärä on kasvanut 
hieman toisessa meijerissä vuosina 2019–2020. 
Kaikilla tehtailla ei seurata ominaisjätemäärää. 

Ominaisjätemäärä pysynyt kolmessa kemiante-
ollisuuden laitoksessa melko tasaisena. Eräässä 
laitoksessa ominaisjätemäärä on kasvanut johtuen 
yksinomaan jätevesilietteen määrän erillishävityk-
sestä. Toisella laitoksella ominaisjätemäärät ovat 
pienentyneet vuosi toisensa jälkeen. 

Metalliteollisuudessa ominaisjätemäärän kehit-
tyminen vaihtelee toimijoittain: osalla se on vähen-
tynyt, osalla pysynyt ennallaan. Kehittyminen on 
myös ollut erilaista eri jakeiden kohdalla. Rapor-
toitavia jätejakeita on tullut lisää, joten kokonaisku-
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vaa on hankalaa raportoida materiaalitehokkuuden 
kannalta.

Usealla energiantuotannon laitoksella ominais-
jätemäärää ei seurata. Yhdellä laitoksella tämä on 
haastavaa siksi, että siihen vaikuttaa oleellisesti 
vuosihuolloissa tehtävät kunnossapito- ja inves-
tointityöt. Useassa laitoksessa ominaisjätemäärä 
oli laskenut tai pysynyt samana. 

14. Miten jäteveden määrä on 
kehittynyt? 

Yhdessä suuressa jätteenkäsittelykeskuksessa 
alueen jätevesimäärät ovat kasvaneet lisääntynei-
den kenttätoimintojen johdosta, jossa myös sateet 
ovat olleet osaltaan vaikuttamassa. Osa jätteenkä-
sittelykeskusten vastaajista kertoi jäteveden mää-
rän pysyneen samalla tasolla. Eräällä laitoksella ja 
jätteenkäsittelykeskuksessa jätevesien määrä on 
pienentynyt, toisessa osaltaan uuden vesienhal-
lintajärjestelmän käyttöönoton myötä, ja päästöt 
viemäriin ovat tasaisempia. On myös jätteenkäsit-
telykeskuksia, joiden prosessissa on suljettu vesi-

Kuva 11. Jätteenpolton kuonasta eroteltua metallia. Kuva: Sinikka Koikkalainen.

kierto. Prosessijätevesiä toimitetaan myös luvan 
omaavalle käsittelijälle.

Useilla toimijoilla varsinaisessa käsittelytoimin-
nassa ei synny jätevettä, koska prosessissa ei 
käytetä vettä. Vaihtoehtoisesti biokaasulaitoksilla 
syntyvä vesijae käsitellään niin tehokkaasti, jolloin 
puhdistamolle johdettavaa jätevettä ei muodostu. 
Sosiaalitiloista muodostuvat vedet ja prosessin pe-
suvedet johdetaan biokaasuprosessiin käsiteltävik-
si. Tuotettu rejektivesi hyödynnetään laitosproses-
sissa jätteiden esikäsittelyssä tai sen sisältämät 
ravinteet ja orgaaninen aines hyödynnetään uusik-
si tuotteiksi. Saman toimijan erään laitoksen typpi-
pitoista vettä toimitetaan metsäteollisuuteen typen 
lähteeksi. 

Jätevesimäärä ja prosessiveden määrä on las-
kenut eräillä tehtailla ja sellutehtaalla. Jäteveden 
määrä on vaihdellut tai pysynyt tasaisena toisilla 
tehtailla.  

Teurastamolla jäteveden määrä on seurannan 
perusteella laskenut toiminnan aloituksen jälkeen. 
Jätevesikuormituksen ja -määrän trendi on ollut 
myös laskeva eräällä laitoksella ja meijerissä. Eräs 
toinen meijeri puolestaan vastasi, että heidän jäte-
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vesimääränsä on ollut hienoisessa kasvussa joh-
tuen pesujen lisääntymisestä, tuotevalikoiman laa-
jenemisesta ja tuotannon pirstaloitumisesta. Yksi 
toimija vastasi myös, että jäteveden määrä lisään-
tynyt hieman edellisestä vuodesta.  

Eläinsuojien pesuvedet kerätään maanviljelyn 
toimijalla talteen. Siellä missä pesuja suoritetaan 
enemmän, on yhteys kunnalliseen jätevesiverk-
koon. Eläinten kasvatus ja jalostus toimijan eläin-
suojien pesuvedet menevät lietesäiliöön. 

Kemianteollisuuden eräässä yrityksessä proses-
sista syntyvää jäteveden määrää on saatu pienem-
mäksi esimerkiksi pumppujen tiivistevesi- ns. pok-
sivesisysteemin muutoksella. Käytössä on myös 
lämmöstä aktivoituvia TAV-venttiileitä. Toisilla lai-
toksilla jäteveden määrä on vähäinen tai pysynyt 
vakiona. Yhdellä laitoksella puhdistamon kautta 
johdettava jäteveden määrä on kasvanut kenttä-
alueiden lisääntyessä. Eräällä laitoksella jätevesi-
määrät ovat pienentyneet absoluuttisesti kuluneina 
vuosina. 

Eräällä metalliteollisuuden laitoksella jäteveden 
määrää on pystytty pienentämään. Joillakin laitok-
silla jäteveden määrä on laskenut tai pysynyt sa-
mana. Korona-aika on vaikuttanut toiseen näistä 
suotuisasti. 

Energiantuotannon puolella jäteveden määrä 
oli usealla laitoksella pienentynyt tai pysynyt ta-
saisena. Käytetyn veden määrä on eräällä laitok-
sella laskenut johtuen siitä, että pystytään parem-
min hyödyntämään erilaisia vesiä tai prosessit ovat 
muuttuneet. Neljä laitosta vastasi, ettei heillä seu-
rata jäteveden määrää. Eräällä laitoksella jäteve-
den määrässä on vaihtelua vuodesta riippuen. 

15. Onko yritys siirtynyt 
haitattomampiin kemikaaleihin tai 
arvioinut miten haitallisen kemikaalin 
määrää voisi vähentää?

Kuvassa 12 on esitelty yritysten siirtyminen haitat-
tomampiin kemikaaleihin toimialoittain. Suurin osa 
toimijoista vastasi, ettei heidän toiminnassaan käy-
tetä kemikaaleja tai niiden käyttö on vähäistä. Eräs 
jätteenkäsittelykeskus vastasi, että heidän biokaa-
sulaitoksensa hajustekemikaalina voitaisiin käyttää 
haitattomampaa kemikaalia, mutta saatavuudes-
sa on ongelmia. Eräällä laitoksella kunnossapi-
don kemikaalien valinnassa pyritään huomioimaan 
haitallisuus. Isossa jätteenkäsittelykeskuksessa 

polttoprosessien NOx:ien poistossa ollaan siirty-
mässä ammoniakkiveden käytöstä urean käyttöön. 
Biokaasulaitosten vedenkäsittelyprosessissa käy-
tetään rikkihappoa, vaahdonestoaineita ja poly-
meerejä. Eräällä toisella laitoksella pohditaan vaih-
toehtoisten kemikaalien käyttöä poistokaasujen 
pesureissa. Parilla laitoksella oli käytössään kemi-
kaalirekisteri tai kemikaalihallintajärjestelmä. Yksi 
jätteenkäsittelykeskus vastasi, että he ovat siirty-
neet kaasuautojen käyttöön jätteidenkäsittelyssä. 
Laitteissa ja koneissa pyritään hyödyntämään mah-
dollisimman vähäpäästöisiä polttoaineita. Toinen 
jätteenkäsittelykeskus vastasi, että haitattomampia 
kemikaaleja on kokeiltu, mutta ne eivät pesuaineis-
sa toimi.

Eräässä tehtaassa tiettyjä prosessikemikaaleja 
kuluu tuotteeseen tietty määrä. Mikäli vettä kier-
rätetään enemmän kartonkikoneella, kuluu enem-
män biosideja tuotteen puhtauden varmistami-
seen. Saman toimijan sellutehtaalla puolestaan 
joidenkin kemikaalien osalta on siirrytty haitatto-
mampiin tuotteisiin, mikäli se tuotelaatu huomioi-
den on ollut mahdollista. Eräällä tehtaalla on myös 
pyritty minimoimaan haitallisten kemikaalien käyttö 
ja etsitty vaihtoehtoisia korvaavia haitattomampia 
tuotteita. Eräällä toisella sellutehtaalla on siirrytty 
haitattomampiin kemikaaleihin kattilavesikemiassa 
ympäristö- ja turvallisuusnäkökulma huomioiden. 
Sellu- ja paperitehtaalla on paperikoneen pesu-
aine muutettu fosforivapaaksi. Yhdellä laitoksella 
biosidiohjelma on vaihdettu vaarattomampaan, jol-
la päästiin eroon glutaraldehydistä ja peretikkaha-
posta.

Eräällä tehtaalla on vaihdettu esimerkiksi rikki-
dioksidi natriumbisulfiittiin sekä fosforihapon ja ku-
parisulfitin käytöstä tehtaalla on luovuttu kokonaan. 
Meijeriyrityksissä kemikaalit on säädetty elintarvi-
keturvallisuuden näkökulmasta. Pesukemikaalien 
osalta suurimpana haasteena on prosessin hygie-
nia. Yhdessä meijerialan yrityksessä typpihapolle 
on löydetty korvaaja. Yhdellä tehtaalla kemikaalien 
käyttö on vähäistä ja esimerkiksi raskas polttoöljy 
ja muurahaishappo ovat jääneet kokonaan pois.

Eläinsuojissa ei ole kemikaaleja käytössä tai 
niitä käytetään vain tarpeen mukaisesti. Yhdellä 
toimijalla haittaeläinten torjunta vähentää rotan-
myrkyn käyttöä. Eräällä toimijalla on harkittu bio-
kaasutankkausta kuorma-autoihin. Heillä öljyissä 
on maksimaaliset vaihtovälit ja käytössä on hyvän-
laatuiset öljyt. 
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Kemianteollisuuden puolella eräällä laitoksella 
on siirrytty suolahaposta sulfamiinihappoon sekä 
fyriittineste vaihdettu vaarattomampaan. Toisel-
la laitoksella fosforihappo on korvattu vähemmän 
haitallisella sitruunahapolla. Eräs toimija on vaih-
tanut useamman kemikaalinsa haitattomampaan. 
Esimerkiksi biosidivalmisteen vaihtaminen toiseen, 
vahvan ammoniakin vaihtaminen laimeampaan 
ammoniakkiveteen sekä heksametyylidiamiinin 
vaihtaminen laimeampaan liuokseen. Eräällä lai-
toksella kemikaaleista on elohopeaperustainen 
kloori-alkali prosessi purettu pois. Lisäksi käytössä 
olevan pääprosessin yhden raaka-aine on vaihdet-
tu haitattomampaan. 

Metalliteollisuuden puolella haitattomampiin ke-
mikaaleihin siirtymistä on tapahtunut vain vähän. 
Eräällä laitoksella pintakäsittelyssä pyritään ko-
ko ajan siirtymään haitattomampiin kemikaaleihin. 
Esimerkiksi laitoksella liuottimet vähentyivät, liuo-
tinmaaleja saatu vähennettyä ja kobolttia pyritty vä-
hentämään. Eräällä toimijalla kemikaalien käyttölu-

pa pyydetään työterveyslääkäriltä, joka hyväksyy 
tai hylkää käyttölupapyynnön käyttäjäturvallisuu-
teen perustuen.  

Energiantuotannon toimijoista osa oli vaihtanut 
haitallisia kemikaaleja haitattomampiin kemikaa-
leihin. Eräällä laitoksella yksittäisiä kemikaaleja on 
voitu arvioida ja vaihtaa haitattomampaan. Toisel-
la laitoksella kaukolämpökemikaali ja kattilakemi-
kaali on vaihdettu toisiin kemikaaleihin. Eräs toimi-
ja vastasi, että ainakin polttoaineissa on muutettu 
ympäristölle merkittävästi haitattomampiin kemi-
kaaleihin. Eräs toinen toimija on vaihtanut joitakin 
kunnossapidon kemikaaleja uudenlaisiin. Myös li-
säveden valmistus tehdään pienemmillä kemikaali-
en käytöllä kuin aiemmin. Eräs toimija on vaihtanut 
tuotteita ympäristöystävällisempiin. 

Kuva 12. Siirtyminen haitattomampiin kemi-
kaaleihin toimialoittain.
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Kuva 13. Hyödynnettäväksi menevää asfalttia. Kuva: Sinikka Koikkalainen.

16. Direktiivilaitoksissa 
toiminnanharjoittajan näkemys 
toimialaa koskevien BAT-
päätelmien toteutumisesta 
materiaalitehokkuuden osalta. 

Erään ison jätteidenkäsittelykeskuksen jätteiden 
käsittelyyn ja varastointiin tarkoitetuilla kentillä ja 
kaatopaikkarakenteissa käytetään rakentamiseen 
soveltuvia jätemateriaaleja. Näin ollen toimintaa 
voidaan pitää BAT 22:n mukaisena. BAT 22: ”Ma-
teriaalien käyttämiseksi tehokkaasti parasta käy-
tettävissä olevaa tekniikkaa on korvata materiaa-
lit jätteellä. Käytetään jätettä muiden materiaalien 
sijasta jätteiden käsittelyyn (esimerkiksi emäs- tai 
happojätteiden käyttö pH-arvon säätämiseen, 
lentotuhkan käyttö sideaineina)”. Sähkön ja läm-
mön tuotanto on myös BAT:n mukaista. Useam-
man jätteenkäsittelykeskuksen ja biokaasulaitos-
ten toiminnassa toteutetaan materiaalitehokkuutta 
BAT-päätelmien mukaisesti. Useat pienet jätteen-
käsittelykeskukset vastasivat, ettei laitokset ei ole 
(vielä) direktiivilaitoksia.

Metsäteollisuuden alan toimijoista kartonkiteh-
taalla toimitaan ISO14001- järjestelmän mukaises-
ti. Useampi toiminnanharjoittaja katsoo täyttävänsä 
toiminnassaan BAT-päätelmät niin jätehuollon kuin 
materiaalitehokkuuden suhteen. Eräät laitokset ei-
vät ole direktiivilaitoksia. 

Toiminta vastaa useissa elintarviketeollisuuden 
laitoksissa BAT-päätelmiä. Teurastamot ovat liitty-
neet toimialakohtaiseen materiaalitehokkuussitou-
mukseen, jonka myötä yritykset seuraavat mate-
riaalitehokkuustoimenpiteitä ja toimenpiteisiin on 
alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sitou-
mus koskee kaikkia yrityksessä, jolloin materiaali-
tehokkuus on mukana esim. hankinnoissa ja pak-
kausten kehityksessä. Yksi tehtaista ilmoitti, ettei 
ole direktiivilaitos.

Eläinsuojissa maanviljelyn toimijalla pyritään 
käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa kai-
kessa toiminnassa. Toimijan henkilökunta pyrkii 
myös käymään koulutuksissa ja seuraamaan alan 
tutkimusta ja kirjallisuutta.

Kemianteollisuuden alalla eräällä toimijalla teh-
ty BAT-vertailu vuonna 2018. Orgaanisten perus-
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kemikaalien valmistuksen (LVOC) BAT-päätelmät 
toteutuvat toimijalla. Saman toimijan toisessa yksi-
kössä toiminta on useassa kohtaa BAT-päätelmien 
mukaista, mutta yksittäisiä parannuskohteita löytyy 
vielä. Eräällä laitoksella pyritään noudattamaan 
BAT-päätelmien mukaisia toimintoja myös, jotta 
parannetaan materiaalitehokkuutta. 

Terästehtaalla BAT-BREF-luettelossa määritel-
lyt asiat on otettu huomioon. Eräällä toisella toimi-
jalla BAT selvitystä ollaan tekemässä 2021 lopun 
aikana. Eräs toimija soveltaa parasta resurssi- ja 
kustannustehokasta tekniikkaa toiminnassaan. 
Pari laitosta vastasi, ettei ole vielä BAT-päätelmiä 
annettua tai toimialalle ei ole olemassa BAT-pää-
telmiä. 

Useammalla energiantuotannon toimijalla BAT-
päätelmät toteutuvat hyvin. Eräällä laitoksella ma-
teriaalitehokkuutta koskevat kohdat (BAT 35-36) 
ovat BAT:in mukaisia. BAT 35 ”Jäteveden syntymi-
sen ja veden kulutuksen vähentäminen”. BAT 36 
”Keskeisten prosessimuuttujien ja jätteiden tarkkai-
lu ilmapäästöjen vähentämiseksi”. Eräällä toisel-
la laitoksella materiaalitehokkuus toteutuu hyvin, 
koska laitoksessa syntyvä tuhka hyödynnetään 
1005:sti ja muutkin sivu- ja jätetuotteet hyödynne-
tään lähes kokonaan. BAT:in mukaiset energiate-
hokkuusvaatimukset toteutuvat, koska on liityt-
ty energiatehokkuussopimukseen ja käytössä on 
energiatehokkuusjärjestelmä. 

Teolliset symbioosit

Vastauksista löytyy useita esimerkkejä yritysten vä-
lisistä teollisista symbiooseista. Usean laitoksen jät-
teitä toimitetaan muille laitoksille hyödynnettäväksi 
materiaalina tai energiana. Erään jätteenkäsittely-
laitoksen kuivattu liete toimitetaan voimalaitokselle 
poltettavaksi. Toisen jätteenkäsittelylaitoksen ha-
jukaasupesurin vedet hyödynnetään sellutehtaan 
prosessissa. Rikkoutuneet jäteastiat toimitetaan 
osittain raaka-aineeksi muovinkäsittelylaitokselle. 
Yksi jätteenkäsittelylaitos toimittaa jäteöljyt rege-
neroitavaksi toiselle laitokselle. Elintarviketeolli-
suuslaitos kertoo toimittavansa syntyvät jätehiivat 
vieressä toimivalle bioetanolilaitokselle. Metalliteol-
lisuusyritys toimittaa metallijätettään raaka-aineek-
si ulkomailla sijaitsevalle yhteistyökumppanille.

Kuva 14. Jätealumiinista valettuja alumiiniharkkoja. Kuva: 

Sinikka Koikkalainen.



26

Ehdotukset yrityksille 
materiaalitehokkuuden hyviksi 
käytännöiksi 

Toiminnan 
materiaalitehokkuuden 
systemaattinen kehittäminen

Järjestelmällinen parantaminen

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityk-
sen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen 
hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotanto-
prosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää ma-
teriaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä 
ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkit-
täviä määriä rahaa. Vuoden 2020 alusta materiaali-
katselmuksiin on voinut hakea rahoitusta Business 
Finlandilta. Rahoitus kattaa 50 prosenttia katsel-
muksen kustannuksista, jopa 15 000 € /katselmus. 
Materiaalikatselmus tuottaa konkreettisia toimenpi-
de-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimen-
piteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset 
investointitarpeet arvioidaan ja myös ehdotukset 
jatkotoimista tehdään. Materiaalikatselmuksen 
pohjalta yrityksen on helppo aloittaa parannus-
toimenpiteiden suunnitelmallinen toteuttaminen. 
Materiaalikatselmuksesta saatua tietoa voidaan 
käyttää muun muassa: uusien mittareiden ja tavoit-
teiden laadinnassa, ympäristötiedon keruussa ja 
siirtämisessä edelleen tuoteketjussa ja eri yritysten 
välisten resurssivirtojen hyödyntämisessä.

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten si-
toumusten tavoitteena on parantaa yritysten kan-
nattavuutta ja pienentää ympäristövaikutuksia. 
Sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon 
välinen vapaaehtoinen toimintamalli. Seuraavas-
ta sitoumuskaudesta 2022–2026 ovat sopineet 
elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja 
ravintola-alan järjestöt yhdessä maa- ja metsäta-
lousministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elin-
keinoministeriön kanssa. (Motiva Oy, 2022 a)

Materiaalitehokkuutta saadaan parannettua ot-
tamalla se osaksi johtamisjärjestelmää. Johtamis-
järjestelmää käytetään yrityksen toimintapolitiikan 
kehittämiseen, toteuttamiseen ja hallitsemiseen yri-

tyksessä. Yritykset voivat perustaa ympäristötyön-
sä ISO 14001 ja EMAS-ympäristöhallintajärjes-
telmiin. Ympäristöhallintajärjestelmillä on läheinen 
yhteys johtamisessa käytettäviin laatujärjestelmiin. 
Muita vaihtoehtoja ovat kansainvälisen kauppaka-
marin kestävän kehityksen peruskirja tai kemian-
teollisuudessa käytetty ”Vastuu huomisesta”-ohjel-
ma. (Federley, J. & Österlund, H.)

PK-yrityksille suunnattu ympäristöjärjestelmä, 
Ekokompassi, tarjoaa valmiin mallin, työkalut ja 
konsultaatiota. Ekokompassi on kehitetty pääkau-
punkiseudulla ja sen tavoitteena oli vahvistaa pää-
kaupunkiseudun PK-yritysten ympäristöasioiden 
hallintaa. Ekokompassijärjestelmän käyttöönotto 
on mahdollista myös muissa kaupungeissa tai kun-
nissa. Järjestelmän rakentaminen alkaa yrityksen 
ympäristöasioiden ja ympäristöpolitiikan alkukar-
toituksella. Yrityksestä vähintään yksi henkilö osal-
listuu Ekokompassin järjestämään koulutukseen. 
Koulutuksen käynyt henkilö kouluttaa yrityksen 
muun henkilökunnan. Ekokompassissa laaditta-
vaan ympäristöohjelmaan kirjataan ylös konkreet-
tisia tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristökuormi-
tuksen minimoimiseksi ja seurattavat tunnusluvut 
valitaan siten, että ne tukevat yritystä tavoitteiden 
saavuttamisessa. Valmista ympäristöohjelmaa to-
teutetaan yrityksessä ennen ensimmäistä audi-
tointia. Yritys raportoi ensimmäisen kerran työn 
etenemisestä auditoinnin valmistuessa. Auditoinnin 
tullessa hyväksytysti läpäistyksi, yritykselle myön-
netään Ekokompassi-merkin käyttöoikeus. Audi-
tointia Ekokompassi-järjestelmälle pidetään kol-
men vuoden välein. (Federley, J. & Österlund, H.)

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assess-
ment) tarkoittaa tuotteen tai palvelun ympäristövai-
kutusten tutkimista sen koko elinkaaren ajalta. Elin-
kaariarviointi tuottaa käyttökelpoista tietoa tuotteen 
elinkaaren eri vaiheista raaka-aineiden valmistuk-
sen ympäristövaikutuksista loppukäytön aikaisiin 
ympäristövaikutuksiin. Yksinkertaistetussa elinkaa-
riarvioinnissa keskitytään kaikkein keskeisimpiin 
elinkaaren vaiheisiin tai ympäristönäkökohtiin. Elin-
kaariarviointia ohjaavat SFS-EN ISO 14040 -sarjan 
standardit ja ohjeet. (Federley, J. & Österlund, H.)
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Materiaalitehokkuuden 
kartoittaminen

Motiva Oy:n internetsivuilla on ilmainen materiaa-
litehokkuustesti, jolla yritys voi tehdä materiaali-
tehokkuuspotentiaalin alkukartoituksen. Tuloksena 
saadaan karkea arvio yrityksen materiaalitehok-
kuuden tasosta, alustava arvio materiaalitehokkuu-
della saavutettavasta euromääräisestä säästöpo-
tentiaalista sekä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla 
yritys voisi parantaa materiaalitehokkuuttaan. (Mo-
tiva, 2020) 

VDI (Centre for Resource Efficiency, Resour-
ce checks) tarjoaa internetsivuillaan Motiva Oy:n 
materiaalitehokkuustestiä vastaavaa ”Resource 
checks”- työkaluja materiaalitehokkuuden alkukar-
toitukseen. Työkalusta löytyy tarkistuslistoja monel-
le eri toimialalle ja prosessille. Kyselyn vastaukset 
antavat vinkkejä siitä, kuinka materiaalitehokkuutta 
voitaisiin parantaa. (Federley, J. & Österlund, H.)

Valonia eli Varsinais-Suomen kuntien yhteinen 
puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorga-
nisaatio tarjoaa ilmaisia tarkistuslistoja, jotka ovat 
hyvä apuväline ympäristönäkökohtien tunnistami-
seen, kartoitukseen ja hallintaan. Tarkistuslistojen 
avulla yritys voi selvittää keskeisimmät ympäristö-
vaikutukset toiminnassaan ja tehdä pohjan ympä-
ristösuunnitelmalle. Listan tarkoituksena on auttaa 
yritystä potentiaalisimpien materiaalitehokkuustoi-
menpiteiden kartoittamisessa ja toimenpiteiden to-
teutuksen aikataulun laadinnassa. (Federley, J. & 
Österlund, H.)

Valonian ilmainen opas ”Yrittäjän opas kannatta-
vaan ympäristötyöhön” esittelee 13 vaiheisen mal-
lin ympäristötyön kehittämiseen PK-yrityksessä. 
Oppaassa käydään läpi johdon sitouttamista, ym-
päristövaikutusten tunnistamista ja merkittävyyden 
arviointia, lainsäädännön tunnistamista, ympäris-
töpolitiikkaa ja -tavoitteita, toimintasuunnitelmaa, 
viestintää, seurantaa, johdon katselmusta sekä 
korjaavia toimenpiteitä. (Federley, J. & Österlund, 
H.)

Kartoitukseen on saatavilla myös kansainvälisiä 
menetelmiä, kuten EU:n rahoittama ”Edit Value 
Tool”-työkalu ja OECD:n tarjoama työkalu. ”Edit 
Value Tool” -työkalu selvittää yrityksen materiaali-
tehokkuuspotentiaalia PK-yrityksissä. Työkalu huo-
mioi tuotantoprosessin ja tuotteiden säästömah-
dollisuuden lisäksi myös mahdollisuudet kehittää 
yrityksen strategiaa ja johtamiskäytäntöjä. OECD:n 
tarjoama Sustainable Manufacturing Toolkit -työka-

lu on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat ympäristö- ja 
resurssitehokkuustyönsä alkuvaiheessa. Työkalu 
sisältää ”Start-up” oppaan työn aloittamiseen yri-
tyksessä ja ajankohtaista tietoa internetsivuillaan 
indikaattoreista ja suorituskyvyn johtamisesta. (Fe-
derley, J. & Österlund, H.)

Verkostoituminen ja digitaaliset 
alustat

Elintarvikealalla on mahdollista verkostoitua Yh-
teinen pöytä verkostoon, joka välittää kaupan ja 
teollisuuden hävikkiä ruoka-avuksi pääkaupunki-
seudulle. (Motiva Oy, 2021) Yhteinen pöytä -ver-
kosto on Vantaan kaupungin vuonna 2015 perusta-
ma hävikkiterminaali. Saatu ruokahävikki lajitellaan 
terminaalissa ja kuljetetaan kylmäautoilla ruoka-
avun piiriin. (Yhteinen pöytä)

Digitaaliset alustat voivat toimia materiaali-
en markkinapaikkoina ja edistää markkinoiden 
muodostumista, uusia tuoteinnovaatioita sekä eri-
laisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä. Data-
alusta helpottaa materiaalien käyttöä yhdistämällä 
ja tarjoamalla materiaaleihin liittyvää tietoa oikea-
aikaisesti. Tieto helpottaa löytämään esimerkiksi 
materiaalien hyötykäyttökohteita tai ehdottamaan 
sivuvirtoja tierakenteisiin luonnonmateriaalien si-
jaan. (Motiva Oy, 2022 b)

On mahdollista myös liittyvä Motiva Oy:n ja Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaan 
kiertotalouden osaamisverkostoon, joka tukee 
eri toimijoita oman kiertotalouspolun löytämisessä. 
Verkosto kokoaa tietoa, työkaluja ja hyviä toiminta-
malleja sekä kiertotalouden osaajia yhteen yhdelle 
luukulle. (Motiva Oy, 2022 c)

Teollisten symbioosien palvelut (FISS, Fin-
nish Symbiosis System) on toimintamalli, joka 
perustuu yhteistyöhön. Sen avulla autetaan yri-
tyksiä ja toimijoita tehostamaan resurssien hyö-
dyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa. 
Yritykset hyödyntävät tehokkaasti toistensa sivu-
virtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluita. Moti-
va koordinoi FISS-mallia Suomessa ja alueelliset 
koordinaattorit hoitavat symbioosien edistämisen 
käytännössä. Toimintaa on useissa eri maakunnis-
sa. Koordinaattorit antavat sparrausta yrityksille ja 
tarjoavat apua symbioosien toteuttamisessa sekä 
järjestävät työpajoja. (www.teollisetsymbioosit.fi)

Materiaalitorin tavoitteena on vauhdittaa kier-
totaloutta ja edistää kierrätysmateriaalien hyödyn-

http://www.teollisetsymbioosit.fi
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tämistä. Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja or-
ganisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen 
ammattimaiseen vaihdantaan. Materiaalitorissa 
voi etsiä ja tarjota näihin liittyviä palveluja, kuten 
jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorin 
käyttäminen on maksutonta ja avointa alan toimi-
joille. Ympäristöministeriö rahoittaa Materiaalitoria 
ja Motiva ylläpitää materiaalitori.fi -sivustoa. Mate-
riaalitori-palvelu tarjoaa avoimen markkinapaikan 
yritysten ylijäämämateriaaleille. Yritysten kannat-
taa tuoda Materiaalitorille näkyviin vielä hyödyn-
tämättömät hukat ja ylijäämät, sillä niille voidaan 
löytää käyttöä. Avoimuus on tärkeää, sillä ideoita 
ylijäämien uusille käyttömahdollisuuksille ja uuteen 
liiketoimintaan syntyy, kun tiedetään mitä materiaa-
leja on tarjolla. (Motiva Oy, 2022 d)

Materiaalitorilla tarjotaan ja haetaan erilaisia 
yrityksissä syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja sekä yli-
jäämämateriaaleja, kuten, puuta, kartonkia, lasia, 
betonia, tuhkaa, elintarvikkeiden sivuvirtoja, tekstii-
lejä ja biojätettä. Eniten tarjotaan teollisuuden sivu-
virtoja ja rakennus- ja purkujätteitä sekä betonia ja 
erilaisia maa-aineksia. (Motiva oy, 2022 d)

Ympäristökoulutus ja seuranta

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen on kes-
keistä materiaalitehokkuuden parantamisessa. Hy-
viä tapoja tietoisuuden edistämiseen yrityksissä 
ovat esimerkiksi ympäristövartit, jätteiden lajitte-
lukoulutus ja yleinen ympäristölainsäädäntöön ja 
ympäristönäkökohtiin liittyvä koulutus. On myös 
mahdollista, että henkilöstöstä yksi henkilö koulu-
tettaisiin Motivan materiaalikatselmuksen koulutuk-
sella. Kehityskohteita on mahdollista miettiä myös 
yhdessä henkilöstön kanssa sekä järjestää aloite-
järjestelmä, jonka kautta henkilöstö voisi osallistua 
materiaalitehokkuuden edistämiseen.

Materiaalitehokkuustoimenpiteiden seurantaa 
yrityksissä on tarpeen kehittää toimenpiteiden vai-
kuttavuuden arvioimiseksi. Ominaisjätemäärän 
sekä erilaisten kulutuslukujen (kuten vesi, raaka-
aineet, kemikaalit) säännöllinen seuranta antaa tie-
toa materiaalienkäytön tehokkuudesta. 

Keskeisimmät 
käytännön toimenpiteet 
materiaalitehokkuuden 
parantamisessa 

Konkreettisia materiaalitehokkuutta parantavia käy-
täntöjä on materiaalitehokkuuden huomioiminen 
raaka-aineiden valinnassa ja hankinnassa. Yri-
tys voi valita ympäristömerkittyjä raaka-aineita käy-
tettäväksi toiminnassaan tai valvoa materiaalien ja 
komponenttien haitallisille aineille ja epäpuhtauk-
sille asetettuja rajoja. Myös materiaalin kierrätettä-
vyyteen ja kestävyyteen tulee kiinnittää huomiota. 
Mahdollisuuksia raaka-aineiden tai polttoaineiden 
korvaamiseen jätemateriaaleilla tai sivutuotteilla 
voidaan myös tutkia. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Ympäristölle tai terveydelle haitallisten ai-
neiden käyttöä voi vähentää tai korvata ne haitat-
tomammilla vaihtoehdoilla raaka-aineissa ja lisä-
aineissa. Vaarallisten kemikaalien käyttöväkevyyttä 
on joissain tapauksissa mahdollisuuksien mukaan 
alentaa. Laitoksilla voidaan myös tehdä prosessi-
muutoksia, joilla vähennetään haitallisten kemikaa-
lien tarvetta. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Tuotantotekniikkaa, tietty prosessi tai sen osa 
voidaan korvata materiaalitehokkaammalla tuo-
tantoteknologialla. Laitosten toiminnan proses-
seja voidaan seurata, säätää, automatisoida tai 
optimoida materiaalitehokkuuden näkökulmas-
ta. Prosessit voidaan varustaa riittävällä mittaris-
tolla ja automatiikalla prosessiolosuhteiden opti-
moimiseksi. Optimiannostelun onnistumiseksi tulisi 
annostelulaitteet varustaa riittävällä automatiikalla. 
Termisissä prosesseissa kannattaa ehkäistä pala-
mishäviöitä. Polttoprosessia voidaan myös säätää 
syntyvän jätteen haitallisuuden vähentämiseksi, 
esimerkiksi PAH-yhdisteiden muodostumisen eh-
käisemiseksi. Kemikaalien käytössä tulisi pyrkiä 
prosessikemikaalien kierrätykseen ja uudelleen-
käyttöön. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Materiaalitehokkuutta voidaan huomioida varas-
toinnissa ja materiaalien siirroissa. Varastoin-
nissa voidaan ehkäistä tuotteiden vanhenemista 
ja pilaantumista sekä kuljetusvaurioita ja vuotoja. 
Materiaalivuotoja tulisi ottaa talteen talteenotto-
järjestelmillä ja palauttaa prosessiin, mikäli se on 
mahdollista. Materiaalien pakkaaminen ja logis-
tiikka vaikuttavat myös osaltaan materiaalitehok-
kuuteen. Materiaaleja voidaan siirtää putkistojen ja 
kiinteiden kuljettimien avulla. Tuotepakkauksia ja 
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toimenpiteet. Laitoksessa tulisi ottaa käyttöön kun-
nonvalvonta ja kalibrointimittaukset. (Lilja, R & Sa-
ramäki, K.)

Materiaalitehokkuutta voidaan huomioida jäte-
veden ja päästöjen puhdistuksessa. Jäteveden 
ja poistokaasujen käsittelyssä tulisi käyttää kemi-
kaaleja ja vettä säästeliäästi. Jätevettä voidaan 
mahdollisuuksien mukaan kierrättää ja hyödyntää. 
Puhdistusjätteiden määrää ja haitallisuutta voidaan 
ehkäistä ja puhdistusjätteitä mahdollisesti kierrät-
tää tai muulla tavoin hyödyntää. Poistokaasujen 
käsittelymenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa 
syntyvän jäteveden ja jätteen määrään. (Lilja, R & 
Saramäki, K.)

Materiaalitehokkaassa toiminnassa on pyrittävä 
syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden mi-
nimointiin. Syntyvän vaarallisen jätteen määrää 
ja haitallisuutta vähentäviin toimenpiteisiin tulee 
kiinnittää huomiota. Jätteet on säilytettävä huolel-
lisesti erillään toisistaan keräilyssä, varastoinnissa 
ja kuljetuksissa. Syntyvää jätettä on mahdollista 
tuotteistaa markkinakelpoiseksi sivutuotteeksi tai 
EoW-tuotteeksi (Lilja, R & Saramäki, K.)

Yrityksen tulisi materiaalitehokkuutta edistääk-
seen pyrkiä toimittamaan jätteet hyötykäyttöön 
muualle materiaalina tai energiana. Jätteet tulee 
valmistella uudelleenkäyttöä varten niin, että se 
voidaan käyttää uudelleen ilman muuta esikäsitte-
lyä. Syntyvä jäte ja vaarallinen jäte on ensisijaisesti 
toimitettava hyötykäyttöön materiaalina tai toissijai-
sesti energiana. (Lilja, R & Saramäki, K.)

logistiikkajärjestelmiä tulisi optimoida materiaalite-
hokkuus huomioiden. Pakkausmateriaalin hävikkiä 
tulisi minimoida. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Säästävä vedenkäyttö on yksi materiaalitehok-
kuuden toimenpide. Laitosten toiminnassa tulisi 
olla prosessi- ja laitekohtainen veden kulutuksen 
mittaus, seuranta ja säätö. Laitoksessa voidaan ot-
taa käyttöön säästävää automatiikkaa ja suuttimia 
ja säästöhuuhtelujärjestelmiä. Laitos voi harkita 
vedettömiä puhdistusvaihtoehtoja ja jäähdytysjär-
jestelmiä. Toiminnassa tulisi pyrkiä suljettuihin ve-
sikiertoihin, jos se on mahdollista. Vesijärjestelmän 
vuotojen ehkäisyyn ja kunnossapitoon sekä vuo-
tojen hälytysjärjestelmiin pitäisi kiinnittää erityistä 
huomiota. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Laitoksen tuotannon hylkyprosentin vähentä-
minen parantaa materiaalitehokkuutta. Tuotteiden 
tai välituotteiden hylkäämisen syyt tulisi selvittää 
ja korjata esimerkiksi laatujärjestelmän poikkea-
maraportoinnin avulla. Syntyvä tuotehävikki tai 
hylkytuotteet pitäisi palauttaa takaisin prosessiin. 
Laadunvalvonta ja automatiikan parantaminen 
nousevat myös esille materiaalitehokkuutta huomi-
oidessa. (Lilja, R & Saramäki, K.)

Hyvän kunnossapidon avulla parannetaan 
materiaalitehokkuutta. Vuodot tulisi säännölli-
sesti tarkistaa ja korjata sekä korroosiota ehkäis-
tä. Yrityksessä voitaisiin ottaa käyttöön myös 
ennaltaehkäisevä kunnossapitojärjestelmä, määrä-
aikaistarkastukset ja laatia ennakkohuolto-ohjelma. 
Merkittäville kohteille tulisi asettaa tarkistusajat ja 

Kuva 15. Auton paloittelusta jäävä jäte, joka odottaa jatkolajittelua.  Kuva: Sinikka Koikkalainen.
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Materiaalitehokkuuden huomioiminen 
ympäristöluvituksessa ja valvonnassa

Ympäristöluvitus
Ympäristölupaharkinnassa on aina tapauskohtai-
sesti tarkasteltava materiaalitehokkuuteen liittyvät 
seikat toimiala ja toiminnan laajuus huomioiden. 
Lupapäätöksen kertoelmaosuuteen kirjoitetaan 
yleensä lyhyt tiivistelmä materiaalitehokkuuteen ja 
jätteen määrään ja haitallisuuden vähentämiseen 
liittyvistä teknologioista ja käytännöistä. 

Mikäli lupaviranomainen katsoo materiaalite-
hokkuuden olevan merkittävä ympäristönäkökohta 
kyseisessä luvassa ja luvanhakija ei ole hakemuk-
sessaan voinut osoittaa toiminnan materiaalitehok-
kuuden olevan riittävällä tasolla, voi viranomainen 
hankkia lisätietoja neuvottelun ja laitoskäyntien yh-
teydessä tai kehottaa täydentämään hakemusta. 
Viranomainen voi lupapäätöksessä antaa selvitys-
määräyksiä esimerkiksi toimintamenetelmistä tai 
teknologiasta. Viranomainen voi myös antaa lupa-
määräyksiä materiaalitehokkuuden parantamiseksi 
tai materiaalien hallinnan käytäntöjen ja seurannan 
kehittämiseksi. (Lilja, R & Saramäki, K)

Yrityksen on seurattava toimintansa ominaisjä-
temäärää, mikäli yritys tuottaa vähintään 100 ton-
nia jätettä vuodessa. Yrityksen on myös seurattava 
vuosittain jätteiden kokonaismääriä sekä raportoi-
tava tiedot valvontaviranomaiselle luvan mukaises-
ti. Mikäli ominaisjätemäärän seuranta ei ole kuu-
lunut yrityksen käytäntöihin, on tästä syytä antaa 
lupamääräys. Lupamääräys voidaan antaa vastaa-
vanlaisesti tiettyjen materiaalien tai haitallisten ai-
neiden ominaiskulutuksen tai hävikin seurannasta. 
(Lilja, R & Saramäki, K)

Mikäli viranomaisen käytettävissä on riittävä 
määrä tietoa esimerkiksi toimialakohtaisista par-
haan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjoista 
(BREF), on mahdollista asettaa tietyn materiaali-
virran, prosessin tai toiminnon tehostamiselle esi-
merkiksi prosentuaalisia tai ominaiskulutukseen 
perustuvia vaatimuksia. Jätteen toimittaminen hyö-
dynnettäväksi materiaalina tai energiana on ylei-
simpiä materiaalitehokkuutta koskevia lupamää-
räyksiä. Lupamääräyksiä olisi suunnattava jätteen 
etusijajärjestyksen mukaisesti myös jätteen mää-
rän ja haitallisuuden vähentämiseen. Tällaisten 

jätteen määrän tai haitallisuuden vähentämistä ja 
hyödyntämistä koskevien määräysten on kohdistut-
tava tiettyyn jätevirtaan. Mikäli kemikaalin käytöstä 
tai materiaalin epäpuhtauksista aiheutuu merkittä-
västi vaarallista jätettä tai merkittävää haittaa jät-
teen hyödyntämisessä, on syytä harkita kemikaa-
lin korvaamista edellyttävää lupamääräystä. Mikäli 
kuitenkin ilmenee, että laitoksessa on merkittäviä 
puutteita materiaalitehokkuudessa, eikä ohjaavilla 
toimilla ole vaikutusta, on tarvittaessa annettava 
materiaalitehokkuusvaatimuksia sisältäviä lupa-
määräyksiä. (Lilja, R & Saramäki, K)

Ympäristöluvissa voidaan esimerkiksi antaa 
määräys toiminnan materiaalitehokkuuden selvit-
tämisestä laitoksessa siten, että siihen on sisälly-
tettävä ulkopuolisen asiantuntijan laatima materi-
aalikatselmus. Lupamääräyksissä voidaan myös 
todeta, että toimintaa on harjoitettava siten, että 
tavoitteena on ominaisjätemäärän vähentäminen. 
(Koikkalainen, S.)

Valvonta

Valvontaviranomaisen tulisi ympäristölupahake-
muksesta lausuessaan kiinnittää huomiota siihen, 
että toiminnan materiaalitehokkuudesta, sen pa-
rantamisesta ja seurannasta on esitetty riittävät tie-
dot. Järjestelmällisestä materiaalitehokkuuden pa-
rantamisesta esimerkiksi materiaalikatselmuksen 
avulla on hyvä kertoa yrityksille esim. määräaikais-
tarkastusten yhteydessä. Materiaalitehokkuuden 
vapaaehtoisista sitoumuksista voidaan tiedottaa 
niille yrityksille, joiden toimialalla on mahdollista 
tehdä sitoumuksia. Materiaalitorin käyttöä kannat-
taa suositella kaikille niille yrityksille, jotka etsivät 
hyötykäyttökohteita syntyville jätteille ja sivutuot-
teille tai joilla olisi mahdollista hyödyntää muualla 
syntyvää jätettä tai sivutuotetta. 



31

Yhteenveto

Materiaalitehokkuus käsitteenä oli tehdyn kyselyn 
perusteella tuttu niille yrityksille, jotka ovat tehneet 
jonkinlaisen materiaalikatselmuksen tai vapaaeh-
toisen materiaalitehokkuussitoumuksen. Näissä 
yrityksissä henkilökuntaa on myös koulutettu ja 
materiaalitehokkuuden seuranta on osana johdon 
katselmusta tai ympäristöjärjestelmän auditointeja. 
Näissä yrityksissä myös laitteiden toimivuus ja kun-
nossapitojärjestelmät on tarkastettu niin, että hävik-
ki ja jätteen syntyminen on minimoitu. 

Jätteenkäsittelyn toimijoiden vastauksissa ma-
teriaalikatselmusten ja vapaaehtoisten sitoumus-
ten vaikutukset näkyvät siten, että laitokset ovat 
tehneet energiatehokkuuden ja materiaalikierrä-
tysasteen parantamiseen liittyviä investointeja. 
Jätteenkäsittelyn toimijat tekevät usein materiaali-
tehokkuuden seurantaa. Jätteenkäsittelyssä toimi-
taan pääsääntöisesti etusijajärjestystä noudattaen. 
Jätteet menevät joko materiaalihyödynnykseen tai 
ne kuljetetaan käsittelyyn tai loppusijoitukseen. Jät-
teistä tuotetaan myös esimerkiksi tukiaineita kom-
postointiin tai rakennusmateriaalia käytettäväksi 
kenttärakenteissa ja jätekeskusten infrarakenteis-
sa. Laitokset totesivat, että ominaisjätemäärän 
seuraaminen ei välttämättä kerro toiminnan mate-
riaalitehokkuudesta, sillä laitoksilla ei aina pystytä 
vaikuttamaan vastaanotettavan jätteen laatuun. 

Metsäteollisuudessa on tehty materiaalikatsel-
muksia ja -sitoumuksia. Yritykset ovat myös tehneet 
esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen 
liittyviä investointeja tai raaka-aineiden tehostami-
seen liittyviä projekteja. Yritykset seuraavat tiiviisti 
raaka-aineiden, jätteiden, kaatopaikalle menevien 
jätteiden ja jätevesien määrää. Ominaisjätemäärä 
on monella yrityksellä laskenut.

Kemianteollisuudessa on myös tehty materiaa-
likatselmuksia ja -sitoumuksia. Yritykset ovat teh-
neet materiaalitehokkuutta parantavia investoin-
teja. Johdon seurantaa tai ympäristöjärjestelmän 
auditointeja tehdään viikoittain, kuukausittain, neljä 
kertaa vuodessa tai kerran vuodessa. Jätemää-
riä seurataan myös jopa kuukausitasolla. Jätteitä 
hyödynnetään energiana, maanparannustarkoituk-
sessa (esim. jätteenä muodostuvaa kalkkipitoista 
hiekkaa käytetään pellon kalkitusaineena) tai kier-
rätetään uudelleen prosessissa käytettäväksi. Omi-

naisjätemäärää seurataan eikä siinä ole tapahtunut 
mainittavia muutoksia. 

Yritykset voivat saada ulkopuolista avustusta 
materiaalikatselmusten laadintaan. Business Fin-
land rahoitusta on käytettävissä pk-, midcap- ja 
suuryritysten materiaalikatselmuksiin, jotka teh-
dään Motivan mallin mukaisesti. Rahoitusta on 
mahdollisuus saada 50 % materiaalikatselmuksen 
kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 
€ per katselmus. Rahoitusta voi käyttää suoriin kat-
selmuksen kustannuksiin. (Business Finland) 

Ulkopuolista rahoitusta voi saada myös materi-
aalikatselmuksen perusteella tehtäviin toimenpitei-
siin. ELY-keskuksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja 
ovat esimerkiksi kasvun kiihdyttämisohjelma, yri-
tyksen kehittämisavustus tai maaseudun yritysra-
hoitus. 

Kasvun kiihdyttämisohjelma on tarkoitettu mikro- 
ja pienyrityksille (alle 50 hlöä työllistävät yritykset), 
jotka suunnittelevat kansainvälistymistä. Rahoitus-
ta on mahdollisuus saada kehittämistoimenpiteisiin 
50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investoin-
teja). Kustannukset voivat olla enintään 100 000 
euroa, jolloin avustusta voi saada enintään 50 000 
euroa. (ELY-keskus, 2022 a)

Kehittämisavustuksella tuetaan yrityksen koko-
naisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia 
edellytyksiä liiketoiminnalle. Kehittämisavustusta 
voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpi-
teisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimin-
tansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumi-
seen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustusta 
myönnetään kaikille muille toimialoille, paitsi maa-, 
metsä ja kalatalouden alkutuotannolle sekä maa-
taloustuotteiden valmistukselle. (ELY-keskus, 2022 
b) Yrityksen kehittämisavustusta ja maaseudun yri-
tysrahoitusta voi saada materiaalitehokkuutta edis-
täviin kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin. 
(Kauha, T.) 

Maaseudun yritysrahoitus on tarkoitettu toimin-
nan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä aloitta-
ville että laajentaville yrityksille. Yritystukea voi 
hakea, vaikka ei harjoittaisikaan maataloutta yri-
tystoiminnan lisäksi. Yritystukea haetaan ELY-
keskukselta tai paikalliselta Leader -toimintaryh-
mältä. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n 
maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun 
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kehittämisohjelman 2014-2020 kautta. (ELY-kes-
kus, 2022) Lisäksi pitäisi käynnistyä uusi CAP27 
eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kausi 2023-
2027, jossa omana kohtanaan on ilmastotoimet ja 
toisena kohtana kestävä ja älykäs maatalousala. 
(Rosberg-Airaksinen, E.) 

Euroopan Unionin osarahoittama Osaava ja uu-
distuva Suomi 2021-2027 -ohjelma edistää alueiden 
elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Ohjelman 
rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta 
rahoituksesta, joka on yhteensä 3,2 miljardia eu-
roa. Ohjelma tukee kestävän kehityksen mukaista 
uudistumista, osaamisen kehittämistä ja osallisuut-
ta. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) toimet. Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, 
joista yksi on Hiilineutraali Suomi. (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2022 a) Hiilineutraali Suomi yhtenä 
tavoitteena on energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
täminen ja yhtenä alatavoitteena energia- ja mate-
riaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa. 
(Lappalainen, A.) Toisena tavoitteena on myös kier-
totalouteen siirtymisen edistäminen, jossa pyritään 

luonnonvarojen kestävään ja säästeliääseen käyt-
töön sekä materiaalitehokkuuden edistämiseen eri 
tuotantoprosesseissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2022 b)

Horisontti Eurooppa 2021-2027 on EU:n tutki-
muksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma. 
Rahoitusohjelma torjuu ilmastonmuutosta, auttaa 
saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teet ja tukee EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelma 
luo työpaikkoja, optimoi EU:n lahjakkuusreservin, 
edistää talouskasvua, parantaa teollisuuden kilpai-
lukykyä ja maksimoi investointipanostusten arvon. 
Kokonaisbudjetti vuosille 2021-2027 on 95,51 mil-
jardia euroa. (Euroopan komissio, 2022)

Kuva 16. Materiaalitehokas toiminta vähentää myös ympäristöön tulevia päästöjä, kuten hule- ja jätevesien mukana tulevaa kuor-
mitusta. Kuva: Sinikka Koikkalainen.
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Liitteet

Materiaalitehokkuuden valvonta määräaikaistarkastuksen 
yhteydessä 
Selvitetään materiaalitehokkuutta koskevien ympäristölupamääräysten toteutuminen ja kartoitetaan yrityk-
sen materiaalitehokkuutta yleisemmin seuraavilla kysymyksillä. 

Materiaalitehokkuuden järjestelmällinen kehittäminen 

1. Onko materiaalitehokkuus-käsite yritykselle tuttu? 
2.  Onko materiaalitehokkuuskatselmus tehty ja jos on,  

• mitkä olivat siinä todetut keskeisimmät kehityskohteet ja toiminnan muutostarpeet? 
• miten sen toimenpiteitä on toteutettu? 
• onko toimenpiteillä saavutettu halutut tavoitteet?

3.  Onko yritys tehnyt vapaaehtoisia materiaalitehokkuussitoumuksia? Jos on, mitä tavoitteita niissä on 
asetettu ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan? 

4.  Onko yrityksen henkilökuntaa koulutettu materiaalitehokkuuden parantamiseen liittyvissä asioissa? 
Miten henkilökunta on osallistunut materiaalitehokkuuden kehityskohteiden kartoittamiseen? 

5.  Millaisia materiaalitehokkuutta parantavia investointeja/prosessimuutoksia on suunnitteilla? 
6.  Jos materiaalitehokkuuden parantamistoimia ei ole tehty, onko asiaa mietitty? Jos laitoksella ei ole 

asiasta tietoa, ohjataan tutustumaan materiaalitehokkuus-oppaaseen, PK-yritysten materiaalitehok-
kuus oppaaseen ja Motiva Oy:n materiaalitehokkuus-sivuille.

Materiaalitehokkuuden seuranta yrityksessä 

7.  Seurantaanko yrityksessä materiaalitehokkuuden kehittymistä? Mitä seurantaindikaattoreita (esim. 
ominaisjätemäärä ja miten se on määritelty) on käytössä?

8. Onko materiaalitehokkuuden seuranta osa johdon katselmuksia tai ympäristöjärjestelmän auditointia? 
Kuinka usein seurantaa tehdään?

Materiaalitehokkuuden toteutumisen arviointi

9.  Miten energian-, raaka-aineiden-, kemikaalien- ja vedenkulutus suhteessa tuotantoon on kehittynyt? 
10.  Hyödynnetäänkö jätteitä, sivutuotteita tai muuta kierrätysmateriaalia toiminnassa/tuotannossa? 
11. Onko laitteiden toimivuus ja niiden kunnossapitojärjestelmät tarkastettu niin, että hävikki ja jätteen 

syntyminen on minimoitu? 
12. Miten toiminnassa syntyvien jätteiden ja vaarallisen jätteen määrä on kehittynyt? Onko jätteiden laatu 

kehittynyt niin, että syntyvät jätteet ovat paremmin hyödynnettävissä? Ovatko syntyvät jätteet hyödyn-
nettävissä materiaalina/energiana? Toimitetaanko jätteet hyödynnettäväksi? (Jätelain etusijajärjestys) 
Valvojan harkinnan mukaan voidaan ottaa esille sivutuote- ja/tai EoW-asiat. 

13.  Miten ominaisjätemäärä on kehittynyt? 
14.  Miten jäteveden määrä on kehittynyt? 
15.  Onko yritys siirtynyt haitattomampiin kemikaaleihin tai arvioinut miten haitallisen kemikaalin määrää 

voisi vähentää? 
16.  Direktiivilaitoksissa toiminnanharjoittajan näkemys toimialaa koskevien BAT-päätelmien toteutumises-

ta materiaalitehokkuuden osalta.
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