
Opinnäytetyö (AMK) 

Tuotantotalous 

Tuotantoinsinööri 

2018 

 

 

 

 

Carita Hautaoja 

KUSTANNUKSET 
MATERIAALIVALINNAN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA  

– case Exote Oy 

  



OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Tuotantotalous | Tuotantoinsinööri 

2018 | 45 

Timo Holopainen 

Carita Hautaoja 

KUSTANNUKSET 
MATERIAALIVALINNAN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA 

– case Exote Oy 

Tuotteen kokonaiskustannukset muodostuvat useasta osa-alueesta. Näiden kaikkien 
kustannusten huomioiminen vaatii ymmärrystä tuotteen elinkaaren muodostumisesta. Tuotteen 
elinkaari alkaa raaka-aineen louhimisesta ja päättyy tuotteen viemiseen kaatopaikalle. 

Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään materiaalivalintaprosessia 
paremmin. Materiaaliominaisuuksien tiedostaminen on toinen tärkeä osa onnistunutta 
materiaalivalintaprosessia. Näiden kahden tietämyksen ollessa kohdallaan voidaan toteuttaa 
materiaalien välillä vertailu, joka tuottaa kattavaa tietoa halutun tuloksen saavuttamiseksi. 

Työ tutkii yrityksen niin kutsutun uuden kovametallin kykyä kilpailla perinteisen kovametallin 
kanssa nykyisillä markkinoilla. Tutkimus koostuu haastatteluista, joiden tietoa sovelletaan 
materiaalivalintaprosessiin. Pyrkimyksenä on saada vastaus, niin kutsutun kovametallin 
mahdolliseen markkinaosuuteen.  

Yrityksen tarjoamalla uudella kovametallilla on todennäköisesti kysyntää markkinoilla. Tilanne 
vaatii kuitenkin tarkempaa tutkimusta monella osa-alueella asian todentamiseksi. 

 

 

ASIASANAT: 

Aktiivisuusperusteinen kustannuslaskenta, Elinjaksokustannus, Elinkaarianalyysi, 
Kustannukset, Laatu, Materiaali, Materiaalivalintaprosessi, Omistamisen kokonaiskustannukset, 
Ympäristö. 

  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Industrial Management Engineering | Production Engineering  

2018 | 45 

Timo Holopainen 

Carita Hautaoja 

COSTS AS PART OF DECISION-
MAKING ON MATERIAL SELECTION 
PROCESS 

 case Exote Oy 

Product's total costs are formed from various fields. It is needed to understand how product's 
lifecycle is formed to be able to take all these costs into account. Product's lifecycle starts from 
mining raw material and it ends when product is taken to a dump. 

It is helpful if formation of costs is understood because this helps to understand material 
selection process better. Recognizing material features is the second important part of 
successful material selection process. When the knowledge about these two is enough, it is 
possible to execute a comparison between materials which can produce inclusive enough data 
to achieve wanted result. 

This degree work researches how Company's so called new hard alloy is capable to compete 
with classic hard alloy on present market. Research is formed from interviews and the gotten 
information is applied on material selection process. The goal is to get answer to what would be 
this so called hard alloy's possible market share. 

It is likely that new hard alloy, which this company offers, has demand on current market. 
However, in order this assumption to be verified, is it needed to do closer research on many 
sectors 

 

 

KEYWORDS: 

Activity Based Costing, Costs, Environment, Environmental Life Cycle Assessment, Life Cycle 
Cost, Total Cost of Ownership, Material, Material selection process, Quality. 

  



SISÄLTÖ 

KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 TUOTTEEN ARVOTTAMINEN JA TARKASTELU 8 

2.1 Tuotteen elinkaari 8 

2.1.1 Elinkaarianalyysi 9 

2.1.2 Elinjaksokustannusanalyysi 10 

2.2 Kokonaiskustannusajattelu 10 

2.2.1 Kokonaiskustannukset 12 

2.2.2 Kustannukset 13 

2.2.3 Kannattavuus 15 

2.2.4 Laatu 16 

2.2.5 Ympäristö 17 

3 MATERIAALI JA MATERIAALIVALINTA 19 

3.1 Materiaalinvalintaprosessi 19 

3.2 Komposiitti 21 

4 TAPAUS TUTKIMUS 23 

4.1 Exote- Armour/Armor 23 

4.1.1 Exoten haastattelu 23 

4.1.2 Yrityksen haastattelun tuoma tieto 25 

4.2 Suullinen haastattelu 26 

4.2.1 Suullisen haastattelun tuoma tieto 32 

5 TULOSTEN YHTEENVETO 33 

LÄHTEET 35 

 

  



LIITTEET 

Liite 1. LCA:n vaiheet 
Liite 2. LCC:n kustannusryhmät 
Liite 3. TCO:n kustannuspääryhmät 
Liite 4. TCO:n päätöksentekokriteerit 
Liite 5. Muita kustannuskäsitteitä 
Liite 6. Ympäristökustannusten määrittäminen 
Liite 7. EPS -menetelmän kertoimia 
Liite 8. Materiaalinvalintaprosessi 
Liite 9. Suullisenhaastattelun kyselylomake 
 

KUVAT 

Kuva 1. Tuotejärjestelmä. (Linnanen ym. 1994, 150). 9 
Kuva 2. Toimintolaskennan käsitteet (Yrityksen taloushallinto 3; Kannattavuus ja 
kustannuslaskenta 2005, 147). 11 
Kuva 3. HIT- malli (Revealing 2008, 56). 12 
Kuva 4. Kannattavuusfunktio kuvaamaan kannattavuutta (Järvenpää ym. 2010, 65). 15 
Kuva 5. Elinkaaren eri vaiheet ympäristövaikutusten määräytymisessä (Linnanen ym. 
1994, 111). 18 

KAAVIOT 

Kaavio 1. Aineiden kriittisyydet ................................................................................... 26 
Kaavio 2. Merkitsevämpi kovametallin ominaisuuden, jossa terveydelle haitattomuus on 
kuvattu vihreällä ja ympäristöystävällisyys sinisellä ..................................................... 27 
Kaavio 3. Kovametallin ominaisuuden merkittävyys .................................................... 27 
Kaavio 4. Merkitsevämpi ominaisuus materiaalivalinnassa, jossa laatu on kuvattu 
vihreällä ja ympäristö sinisellä..................................................................................... 28 
Kaavio 5. Ympäristön ja laadun valinneiden mielestä tärkeämpi ominaisuus .............. 29 
Kaavio 6. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys ......................................... 30 
Kaavio 7. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitsevin ominaisuus ................. 30 
Kaavio 8. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys ympäristöä painottaneiden 
mielestä ...................................................................................................................... 31 
Kaavio 9. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys laatua painottaneiden 
mielestä ...................................................................................................................... 32 
 



KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

ABC Activity Based Costing -Aktiivisuusperusteinen kustannus-

laskenta (Linnanen ym. 1994, 110). 

ELU Environmental Load Unit - Ympäristökuormituksen lukuyk-

sikkö (Linnanen ym. 1994, 126). 

EPS Environmental Priority Strategies in Product Design; EPS -

menetelmä (Linnanen ym. 1994, 126). 

LCA  Environmental Life Cycle Assessment –Elinkaarianalyysi 

(Linnanen ym. 1994, 110). 

LCC  Life Cycle Costs -Elinjaksokustannukset (Koivisto ym. 2004, 

267). 

HIT High Impact elements on TCO; Hit -malli (Revealing 2008, 

11). 

TCO  Total cost of ownership -Omistamisen kokonaiskustannuk-

set (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 186). 

WC Volframikarbidi (Lepola & Makkonen 2001,119; Koivisto ym. 
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1 JOHDANTO 

Tarkasteltaessa tuotteen soveltuvuutta, todetaan usein jo tällöin olevan olemassa tarve 

asian selvittämiseen. Itse tarpeen toteaminen ei kuitenkaan kerro vielä tarvittavia tie-

toja, jotta voidaan alkaa vertailla mahdollisia sopivuuksia sen täyttymiseksi. Määrittele-

mällä tarvetta ja haluttua/haluttuja toimintoja enemmän, saadaan vertailupohja johon 

verrata. Tuotteen kannalta tilannetta tarkasteltaessa tulee mukaan lainsäädöllisiä, val-

mistus ympäristön, asiakkaan toiveiden sekä halutun investoinnin tuomia niin sanottuja. 

vaatimuksia. Näitä kriteereitä voidaan käyttää rajaehtoina valintaprosessia tehtäessä, 

ja ne voidaan myös arvottaa keskenään painavimmasta vähiten merkitsevään kriteeriin 

valintaa tehdessä.  

Vertailtaessa tai kartoittaessa tuotteen tilannetta, nousevat tietyt käsitteet esille päätök-

senteossa. Näille on yhteistä se, että ne tuovat tavalla tai toisella arvoa tuotteelle joko 

suoraan tai esimerkiksi yrityksen imagon kasvun kautta. Arvon muodostumisen totea-

miseksi on useita tapoja, joilla voidaan kartoittaa tilannetta. Voidaan tarkastella kustan-

nuksia, elinkaarta, laatua ja ympäristövastuuta, joka tuotteeseen kohdistuu.  

Innovaatiotoiminnan keskeisiä ajatuksia on ymmärtää arvon muodostuminen tuotteelle. 

Voidaankin sanoa, että ”Innovatiivisuus kattaa koko ketjun ideasta sen toteuttamiseen 

käytännössä.” (Malinen & Barsk 2004, 34), kun taas luovuus käsittää itse ideoiden ke-

hittämisen. Toinen keskeinen lausahdus on: ”Innovaatio tarkoittaa ratkaisua, jolla on li-

säarvoa tuova vaikutus siihen liittyville kohde- ja sidosryhmille.” (Malinen & Barsk 2004, 

35). Tarkasteltaessa mitkä parannukset tuovat lisäarvoa itse asiakkaalle, voidaan ottaa 

huomioon ne tekijät, jotka vaikuttavat kannattavuuteen yrityksen näkökulmasta. Arvon-

muodostuksen voidaankin määritellä lähtevän hyvästä liiketoimintaympäristön ymmär-

tämisestä: yhteiskunnalliset-, teknologiset- ja markkinatekijät. Perinteinen tutkimus- ja 

kehitystoiminta voidaan jakaa kolmeen eri alaprosessiin: tutkimus, uusien tuotteiden 

kehitys sekä suunnittelu ja tuoteparannukset (Malinen & Barsk 2004, 58).  

Työn tutkimuskysymyksenä on, miten materiaalinvalinta voidaan todentaa kattavasti 

kustannusten avulla materiaalinvalintaprosessissa. Tämä on tarkoitus toteuttaa erilais-

ten haastattelujen avulla, jonka pyrkimyksinä on selvittää materiaalivalintaprosessin 

vaiheita. 
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2 TUOTTEEN ARVOTTAMINEN JA TARKASTELU 

Tuotteen arvo on monikäsitteinen. Sen voidaan käsittää merkitsevän taloudellisuutta, 

ympäristöystävällisyyttä tai jopa eettisyyttä. Liike-elämässä jaetaan termi kahteen va-

kiintuneeseen käsitteeseen. Ensimmäinen käsite on arvo, jolloin kuvataan taloudellista 

merkitystä ja toisena käsitteenä arvot, jolloin puhutaan asioista, joita pidetään tärkeinä 

arvon muodostumiselle (Malinen & Barsk 2004, 17). Yrityksen kannalta puhuttaessa ar-

von muodostus tapahtuu kolmen elementin kautta, jotka muodostavat innovaatiokyvyk-

kyyden: Asiakaskeskeisyys, Elinkaarihallinta ja Yhteistyö. Näiden muodostaessa niin 

sanotun pohjan liiketoiminnalle, voidaan näistä muodostaa vastaavasti arvoelementit 

kuvaamaan yrityksen kokonaisarvoa: asiakasarvo, omistaja-arvo ja sidosryhmäarvo 

(Malinen & Barsk 2004, 20-21). Kuitenkin on hyvä huomioida markkinoiden arvottavan 

eri pääomaerien markkina-arvon, joita yritys summaa saadakseen kokonaisarvon. Voi-

taisiin sanoa markkinoiden ja asiakastarpeiden ymmärtämisen olevan avainasemassa 

arvonlisäämisessä yhdessä uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisen 

kanssa (Malinen & Barsk 2004, 30-32). 

2.1 Tuotteen elinkaari 

Elinkaariajattelun olennainen osa on markkinoiden tarkkailu ja sen heilahduksiin rea-

gointi, jotta kilpailukyky säilyisi, eivätkä kilpailijat saisi edistyessään liian suurta etumat-

kaa kehitystä ajatellen (Linnanen ym. 1994, 37). Näkökulmassa voidaan pitää lopulli-

sena asiakkaana ympäristöä eikä niinkään kuluttajaa, joka taas on olennainen osa tuot-

tavuutta (Linnanen ym. 1994, 171). 

”Tuotteen elinkaari alkaa raaka-aineen ottamisesta luonnosta ja päättyy päästöjen pa-

laamiseen luontoon.” (Linnanen ym. 1994, 116). Suunniteltaessa ja tarkasteltaessa 

tuotteen elinkaarta on hyvä aloittaa se tuotteen tuotejärjestelmän suunnittelusta. Tämä 

koostuu kahdesta osasta: fyysinen tuote ja logistiset toiminnot, kuten kuvasta 1 tulee 

esille. Tarvittava näkemys kaikista vaiheista saavutetaan, kun huomioidaan useat nä-

kökulmat suunnittelun aikana. Tämä on tarpeen, jotta voidaan arvioida vaihtoehtojen 

vaikutusta eri sidosryhmien välillä, sekä toimenpiteiden kannattavuutta taloudellisesti 

(Linnanen ym. 1994, 150-152 & 162). 
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Kuva 1. Tuotejärjestelmä. (Linnanen ym. 1994, 150). 

Kuva 1 selkeyttää hyvin eri vaiheita, joita tuotteen elinkaari pitää sisällään. Kokonaisuu-

den ymmärtäminen helpottaa suunnittelua ja vaatimusten laatimista. Tuotteelle asetet-

tavat vaatimukset elinkaarisuunnittelussa voidaan jakaa viiteen vaatimusluokkaan: ym-

päristö, suorituskyky, kustannukset, lainsäädäntö ja kulttuuri (Linnanen ym. 1994, 154). 

Strategioina suunnittelussa voidaan käyttää tuotteen eliniän pidentämistä, materiaalin 

valintaa ja prosessin kehittämistä (Linnanen ym. 1994, 157). 

2.1.1 Elinkaarianalyysi 

Elinkaarianalyysin eli LCA:n avulla analysoidaan ja arvioidaan tuotteen koko sen elin-

kaaren aikana tapahtuvia kustannuksia. Elinkaarianalyysin voitaisiinkin sanoa muodos-

tuvan toimintojen ja Aktiivisuusperusteisen kustannuslaskennan eli prosessien ABC- 

analyysin kustannusten arvioimisesta (Linnanen ym. 1994, 110).  

ABC -mallin käsitteenä on kaikkien toimien, joita yritys tekee tuotteen tukemiseksi ja ja-

kamiseksi huomioon ottaminen. Voitaisiin puhua tuotteen kustannuksista, keskittyen 

tarvittaviin toimiin ja resursseihin, joista muodostuvat kustannukset yritykselle tuotteen 

valmistamisesta. ABC -malli sisältää vähintään kolme osaa: Toimet, tuotteet ja resurs-

sit, jotka määräytyvät tekijöistä, joita tarvitaan toimien toteuttamiseksi (Revealing 2008, 

25). Tulevien kustannusten arviointi ja huomioiminen laskelmissa ei monella mallilla on-

nistu. ABC -malli ottaa huomioon tämän toimintojen oletusten avulla. Epäsuorien ja tu-

levien kustannusten mahdollisuus on mallin vahvuuksia (Revealing 2008, 25). 

Elinkaarianalyysi sopii hyvin ympäristökuormituksen arvioimiseen, jolloin tuotteen elin-

kaarta tarkastellaan ihan raaka-aineen alkumetreiltä lähtien, aloittaen raaka-aineen lou-

himisesta seuraten sen vaiheita aina kaatopaikalle asti, huomioiden mahdollinen raaka-

aineen kierrätys, jolloin voidaan katsoa kyseisen materiaalin elinkaaren päättyneeksi 

(Linnanen ym. 1994, 111). Elinkaarianalyysi sopii tuotekehityksessä toteutettavaksi. 

Tällöin jo suunnitteluvaiheessa saadaan käsitys tuotteen eri vaiheiden aiheuttamista 
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kustannuksista. Analyysissa ei vertailla konkreettisia tuotteita keskenään, vaan niiden 

aikaan saamaa ns. palvelua/toimintoa, kuten pyykinpesuaineen kykyä poistaa likaa 

(Linnanen ym. 1994, 113 & 119). 

Analyysi muodostuu neljästä eri vaiheesta, jotka käyvät esille Liite 1:sta. Pyrkimyksenä 

on niin elinkaari-inventaarion listaus kaikista tarvittavista raaka-aineista ja energiasta. 

Mukaan otetaan myös vaikutusten arviointi, jolloin arvotetaan ja määritetään saadut tu-

lokset (Linnanen ym. 1994, 115-127). 

2.1.2 Elinjaksokustannusanalyysi 

Tuotteen elinjaksokustannukset eli LCC kustannukset, koostuvat materiaalin hankin-

nasta sen romuttamiseen ja mahdolliseen kierrätykseen saakka sisältyvistä kustannuk-

sista. Tarkastelussa pyritään huomioimaan yhteismitallisina kaikki merkittävät kustan-

nukset, jotka liittyvät itse tuotteeseen ja sen toimintoihin. Koska kaikkien elinjakson ai-

kana tapahtuvien kustannusten näkyvyys ei ole selkeää vielä suunnittelu- ja hankinta-

vaiheessa, analyysilla saadaan nekin tuotua esiin, jotta näitä voitaisiin käyttää jo hy-

väksi suunnitteluvaiheen päätöksenteossa (Koivisto ym. 2004, 267).  

Analyysi ottaa huomioon myös tuotesuunnittelun aikana syntyvät kustannukset, jotka 

syntyvät jo ennen tuotteen valmistamisen päätöstä (Revealing 2008, 18). Tämä taas on 

hyvä huomio, koska suurin osa elinjaksokustannuksista muodostuu jo suunnitteluvai-

heessa.  Analyysi pyrkii myös tuomaan kustannukset esille sellaisessa laskennalli-

sessa muodossa, jota on helppo käyttää vertailussa (Koivisto ym. 2004, 267). Tärke-

äksi osaksi analyysin onnistumiselle osoittautuu tarkasteltavan tuotteen ajanjakson 

tarkka arvioiminen, jota halutaan verrata, jotta se olisi tarpeeksi kattava ja näin vertailu-

kelpoinen (Revealing 2008, 19). Suurimpana heikkoutena analyysissä on sen hanka-

luus määrittää tulevia kustannuksia. Valintaperusteina kyseisessä analyysissä käyte-

täänkin usein materiaalin tai tuotteen hankintaan liittyviä kustannuksia (Koivisto ym. 

2004, 268). Kustannukset voidaan jakaa joko neljään tai kuuteen ryhmään riippuen nä-

kemyksestä, kuten Liite 2:sta käy ilmi. Eroavuudeksi lähinnä muodostuu ymmärrys ja 

kehityskustannukset sekä toiminta ja ylläpito kustannukset, jotka toisessa ryhmittelyssä 

on avattu enemmän omaksi kokonaisuuksineen. 

2.2 Kokonaiskustannusajattelu 

Kokonaiskustannusajattelu pyrkii ottamaan huomioon kaikki mahdolliset kustannuksia 

tuovat toiminnot ja asiat. Pyrkimyksenä ajattelulle on ajatella koko tuotteen elinkaaren 

aikana tapahtuvat kustannukset mallin pohjautuessa toimintolaskentaan ABC (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen 2008, 186). Haasteeksi muodostuu tuotteen jokaiselle yksittäiselle 

toiminnolle sen ajan ja kustannuksen laskeminen sekä pitkän aikavälin vaikutukset, 

koska niitä on vaikeata arvioida ja mitata. Seuraavassa kuvassa 2 on pyritty selventä-

mään toimintojen muodostumista. Kokonaiskustannusajattelu malli ei myöskään ole ko-

vin käyttäjäystävällinen, sillä se vaatii suuren määrän informaatiota ja kustannuksia toi-

miakseen luotettavana vertailun välineenä. Tärkeäksi osaksi mallin onnistuneelle käy-

tölle on pystyä määrittämään kyllin monipuoliset sekä tarkat yhdistelmät huomioimaan 

kokonaiskustannuksia (Revealing 2008, 21-24).  
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Kuva 2. Toimintolaskennan käsitteet (Yrityksen taloushallinto 3; Kannattavuus ja kus-
tannuslaskenta 2005, 147). 

Kuvan 2 resursseilla tarkoitetaan mm. työntekijöitä, laitteita ja raaka-aineita. Toimin-

noilla taas pyritään tuomaan esiin mitä yrityksessä tehdään, kuten esim. materiaalin kä-

sittely, sorvaus ja laskutus. Toimintolaskennan lähtökohtana on toimintojen analysointi, 

jota tuotteen tuottamiseksi vaaditaan. Toimintoanalyysilla saadaan selville mihin yrityk-

sen resurssit kuluvat, ja myös toimintoketjut eli liiketoimintaketjut tulevat kartoitetuksi 

(Tomperi 2005, 147). 

Kattava kokonaiskustannusanalyysi vaatii useita tietoja, joita yritykset pystyvät katta-

vasti käyttämään (Revealing 2008, 22). Perinteinen kokonaiskustannusmalli ottaa huo-

mioon hankintahintakustannukset, mutta ei tuotteen kehityksen vaiheessa syntyviä 

kustannuksia. Mallin käytön suureksi kynnykseksi osoittautuu usein käytettävän tiedon 

vähäisyys. Myös suuren tietomäärän analysointi malliin sopivaksi on hankalaa ja jopa 

kokemusta vaativaa (Revealing 2008, 21-22). Markkinoilla olevat valmiit mallit on suun-

nattu yrityksille kaikessa kattavuudessaan (Revealing 2008, 68). Nykyään on kehitteillä 

kuluttajaystävällisiä malleja, jotka pyrkivät ottamaan huomioon välttämättömät kustan-

nukset vertailun ja näin valinnan tekemiseen. Nämä mallit olisivat kuluttajille hyviä vä-

hemmän tietoa vaativia kokonaisuuksia, joissa pyrkimyksenä on rajata tarvittavat kus-

tannukset poisjättämällä vähiten loppukustannuksiin vaikuttavat kustannukset. Yksi täl-

laisista on kokonaiskustannusajattelun mukainen HIT-malli, joka kuitenkin kaipaa vielä 

tarkempaa todentamista toimivuudestaan, vaikka soveltuukin jo nyt alustavan, suppe-

amman vertailun tekemiseen (Revealing 2008, 11). 
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Kuva 3. HIT- malli (Revealing 2008, 56). 

Kuvasta 3 käy ilmi, mitkä kustannukset ovat oleellisia suppeampaan tarkasteluun. Täl-

löin puhutaan ensisijaisen syötön alla olevista kustannuksista. Tällaisia ovat hankinta-

kustannukset, joihin sisältyy kaikki alkuvaiheen kustannukset kuten ylimääräiset varus-

teet, käyttöönotto, asennus sekä logistiset kulut. Toisena ovat tuottamisenkustannuk-

set, joihin kuuluvat energia, kuluvat varusteet ja hävikki. Kolmantena ovat kunnossapi-

tokustannukset, kuten huollon ja varaosien tuomat kustannukset. Mikäli käytetään vain 

mallin ensisijaista syöttöä, saadaan suppeampi kuvaus tarkasteltavasta tilanteesta. 

Tarkkuudeksi tällöin saadaan noin 5% heitto tai enemmän kokonaiskustannuksista 

(Revealing 2008, 56). 

2.2.1 Kokonaiskustannukset 

Total cost of ownership eli vapaasti käännettynä omistamisen kokonaiskustannukset. 

Määritelmänä voidaan pitää kokonaiskustannuksia, jotka hankittavasta tuotteesta, pal-

velusta tai päähyödykkeestä aiheutuu sen oletetun elinkaaren aikana (Hento, R. 2013, 

30). Mallia ei ole standardisoitu ja käsitteitä onkin useita määrittelemään mallia (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2008, 186). 

Mallin pyrkimyksenä on tavoittaa laajoja näkökulmia hankintojen kustannuksiin otta-

malla huomioon niin suorat kuin epäsuoratkin kustannukset. Yhtenä tapana voidaan 

soveltaa kokonaiskustannusten jaottelua kolmeen kustannuspääryhmään, kuten liite 

3:stä tulee esille. Viimeisenä kohtana ovat hankinnan jälkeiset kustannukset, jotka pitä-

vät sisällään niin tuotetuen kuin kierrätyksen (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 187). 

Mallin hyötynä voidaan pitää syvällisempää ymmärrystä vaikutuksista itse organisaa-

tiolle ja asiakkaalle, kun tarkastellaan esim. toimittajien suorituskykyä tai tuotteen/pal-

velun elinkaaren tuomia kustannuksia. Kokonaiskustannuslaskennalla voisi näin ollen 

sanoa olevan systemaattinen ote kustannusten tarkastelutapaan. Menetelmä ohjaakin 

oikein toteutettuna tähän systemaattiseen ajatteluun, joka huomioi todelliset hankinnan 

kustannusvaikutukset ja antaa näin kattavaa tietoa laskelman pohjalta 
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päätöksentekoon (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 189-190). Kuitenkin menetelmä 

täytyy rakentaa aina tapauskohtaisesti, sillä mitään valmista pohjaa ei ole. Vaikka malli-

pohjia on jonkin verran olemassa, on niiden soveltuvuus aina tarkastettava tapauskoh-

taisesti halutun näkökulman saavuttamiseksi. 

Laskelman avulla on myös helppo perustella päätöksiään, ja selkeä systemaattinen 

katsaus kustannuksiin tuo konkreettista tietoa (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 190) 

esim. toimittajien todellisista kustannuksista. Halvemman hinnan omaava tuote, kun se 

tuodaan kauempaa, saattaa kaikkien suorien ja epäsuorien kuljetuskustannusten jäl-

keen koitua organisaatiolle kalliimmaksi kuin lähempää ostettu kalliimman hinnan 

omaava tuote (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 185). Malli kykenee toteamaan hy-

vin myös tuotantokoneista johtuvat kustannukset, ottaen laskennassaan huomioon tar-

vittavat alasajoajat niin huollon kuin korjauksien osalta (Revealing 2008, 22). 

Pelkästään jo kustannusten vaikutuksien vertailun painoarvon vaihdellessa suuresti 

riippuen tapauksesta on käytäntöön soveltaminen monikäsitteistä. Joidenkin tuotteiden 

ja palvelujen kohdalla halutaan kustannusten painoarvoja soveltaa omiin tarpeisiin so-

pivaksi (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 192). Tämä voi johtua siitä, kun tuntemus 

ei riitä kuin soveltamaan suppeampaa kustannusten vaikutusten vertailua päätöksente-

ossa (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 185-186). Esimerkiksi kysymys missä tank-

kaan autoni, jossa yleinen valintaperuste monelle on halvin litrahinta ja sen perässä ol-

laan valmiita ajamaan kauemmas tai jopa jonottamaan, pohjautuu suppeamman kus-

tannusten vaikutusten ajattelumalliin päätöstä tehtäessä. Karkeasti voidaan liitteen 4 

mukaisesti jakaa päätöksenkriteerit kuuteen ryhmään, pelkän hinnan ratkaisevasta kri-

teeristä aina säännölliseen kokonaiskustannusten seurantaan ja valvontaan asti. Suo-

messa useimmat organisaatioiden hankintakäytännöt sijoittuvat kriteereihin 2-4 (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2008, 191-192). 

Lähestymistapoja on käytännössä kaksi, kun puhutaan kokonaiskustannuslaskennasta. 

On rahapohjainen ja arvopohjainen menetelmä. Jälkimmäinen on ns. kevennetty versio 

edellä mainitusta (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 192 & 195). Rahapohjainen me-

netelmä pitää sisällään vertailussa olevien tuotteiden tarjousten todellisia tai arvioituja 

kokonaiskustannuksia. Menetelmä on usein aikaa vievä, mutta tuloksena saadaan tark-

kaa ja helposti tulkittavaa tietoa, jota voidaan käyttää jatkossa muiden laskelmien poh-

jana. Tämä mahdollistaa sekä tuottojen että kustannusten vertailun vaihtoehtoisten 

tuotteiden välillä. Laskelma voidaan tehdä tapauskohtaisesti ja sisällyttää siihen useita 

vaihtuvia tekijöitä (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 192 & 195-196). Arvopohjainen 

menetelmä muodostuu rahapohjaisen arvioivasta ja toimittajan suorituskyvyn ar-

vioivasta osasta. Menetelmä ei sovellu useamman vaihtoehdon vertailulle samalla ker-

taa eikä tuota laskennan tuloksena todellisia kustannuksia vaan antaa tuloksena suun-

taa antavia suhdelukuja. Se soveltuu hyvin laadullisia näkökulmia kuvaamaan ja toistu-

vaan arviointiin, kun toimittajien suorituskyvystä on tarvittavaa tietoa. Riskinä menetel-

mässä on subjektiiviset arviot ja liialliset painoarvot omille kokemuksille ja havainnoille 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 194-196). 

2.2.2 Kustannukset 

Kustannuksia on useanlaisia, jotka vaikuttavat määrittelyihin sekä katsontakantaan. 

Yleisesti siis voidaan ajatella, että kustannuksia syntyy tuotteiden ja palvelujen 
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tuottamisesta, kun käytetään erilaisia tuotannon tekijöitä (Tomperi 2005, 9). Johdon pu-

huessa kustannuksista kirjanpidollisesti käsitellään menoja ja kuluja (Järvenpää ym. 

2010, 54). Seuraavaksi tuon esiin eri tapoja kategorisoida eri kustannuksia vertailua ja 

laskentaa varten. 

Valmistustoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ovat raaka-aineista ja tavaroiden hankki-

misesta aiheutuvat, toimitilojen vuokrista sekä koneiden ja laitteiden käyttämisestä seu-

raavat kustannukset. Tuotantotoiminnan kustannukset voidaan taas ryhmitellä aine-, 

työ- ja pääomakustannuksiin sekä muiden tavaroiden ja palveluiden kustannuksiin 

(Tomperi 2005, 9). Tuotannon valmistuskustannukset voidaan jakaa kahteen pääryh-

mään, jotka ovat muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Nämä voidaan taas jakaa välittö-

miin, muuttuviin välillisiin ja kiinteisiin välillisiin kustannuksiin (Tomperi 2005, 134). 

Vaihtuvuuden määritelminä tuotannonmäärän mukaan puhutaan muuttuvista ja kiin-

teistä kustannuksista. Muuttuvat kokonaiskustannukset kasvavat ja pienenevät tuotan-

tomäärän kasvun ja pienenemisen mukaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi materiaali- ja 

työn kustannukset. Kiinteät kokonaiskustannukset eivät vastaavasti muutu suoraan työ-

määrän mukaan, ja niin sanotut pääomakustannukset pysyvät samoina; näitä ovat 

esim. poisto- ja rahoituskustannukset (Järvenpää ym. 2010, 55). Kiinteitä kustannuksia 

muodostuu yritykselle, vaikka yhtään tuotetta ei valmistettaisi. (Tomperi 2005, 17). Näi-

den lisäksi voidaan puhua myös puolimuuttuvista kustannuksista, joissa osa kokonais-

kustannuksista muuttuu, kuten esim. sähkö- ja vesikustannukset (Järvenpää ym. 2010, 

55). 

Välittömät ja välilliset kustannukset taas katsovat asiaa elinkaarellisesti. Välittömät kus-

tannukset ovat helposti kohdistettavissa laskentakohteille (Tomperi 2005, 134), kuten 

tuotteille ja palveluille. Tällaisia kustannuksia ovat esim. raaka-ainekustannukset (Jär-

venpää ym. 2010, 58). Välilliset kustannukset ovat hankalampia tai jopa mahdottomia 

jäljittää suoraan tuotteisiin palveluihin; samoja työkaluja eri kokoonpanoilla käytetään 

eri tuotteiden valmistuksessa (Järvenpää ym. 2010). 

Itse laskennallinen kustannusten vertailu ei ole se hankala osuus kokonaiskustannuk-

sia tarkasteltaessa. Pääpaino on laskennan oikeellisuudella; sillä onko pystytty otta-

maan kaikki tuotteelle kohdistuvat kustannukset huomioon. Erityisesti haasteita syntyy, 

jos välilliset kustannukset ovat suuremmat kuin välittömät, näiden ollessa hankalia 

näyttää suoraan tuotteen kustannuksiin. Haasteita syntyy myös, kun valmistetaan 

useita erilaisia tuotteita. Suurin osa välillisistä kustannuksista onkin laskennallisesti kat-

sottuna kiinteitä kustannuksia (Järvenpää ym. 2010, 59-61). 

Kun ajatellaan eri tapoja laskea kustannuksia, voidaan nämä kustannukset huomioida 

eri tavalla laskentatavasta riippuen. Toimintolaskennassa välittömät kustannukset koh-

distuvat toiminnolle, kun taas lisäyslaskennassa ne jaetaan kohdistumaan suoraan 

tuotteelle (Tomperi 2005, 134 & 148). Kustannuskäsitteitä on käsitelty työssäni useita, 

ja liitteessä 5 on listauksena muutama lisää, kuten rajakustannus. Kyseinen rajakustan-

nus muodostuu yhden tuotteen kappalemäärän verran syntyvästä kustannuksesta tuo-

tantomäärää nostaessa (Järvenpää ym. 2010, 561-563). 

Ainekustannukset ovat yleensä teollisuusyritysten suurempia kustannuksia. Näitä kus-

tannuksia syntyy valmistuksessa käytettävistä raaka- ja tarveaineista (Tomperi 2005, 

9). Tyypillisiä tapoja selvittää näitä kustannuksia on inventoinnin tai varastokirjanpidon 

kautta. Aineen ostohinta ja toimituksen kustannukset muodostavat aine-erän 
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hankintahinnan. Seuraavassa peruskaava ainekustannusten rekisteröinnissä: Alkuva-

rasto + Ostot = Käyttö + Loppuvarasto (+ hävikki) (Järvenpää ym. 2010, 76-77).  

Logististen kustannusten voidaan määritellä olevan yksi osa-alue, jota halutaan ver-

rata, kun toimittajia arvioidaan. Näihin kuuluvat niin kuljetusten kustannukset kuin va-

rastointikulut. Kokonaiskustannusmallia käyttäen saadaan hyvä kuva niin sisäisistä 

kuin ulkoisistakin kustannuksista, joita logistiikka pitää sisällään. Mallin riskinä on valin-

tavaiheessa tehdyt liian optimaaliset arviot, sillä pelkästään logistisia kustannuksia las-

kiessa ei oteta huomioon yrityksen kokonaistuottoa ja näin ollen sen vaikutuksia (Dam 

Jespersen & SkjØtt-Larsen 2006, 133). Logistiset kokonaiskustannukset syntyvät seu-

raavien summasta: Hankintahinta + Kuljetuskustannukset + Varastokustannukset + Lii-

ketoimen kustannukset + Lähetykset + Laadun hallinta/korvausvaatimukset + Tavaran 

käsittely + Hallinnon kustannukset/henkilöstö (Dam Jespersen & SkjØtt-Larsen 2006, 

133). 

2.2.3 Kannattavuus 

Kannattavuus on yksi tärkeimmistä tai ainakin yksi eniten painavista asioista yrityksen 

päätöksenteossa. Kannattavuudella tarkoitetaan tuloa, joka jää tuottojen ja kustannus-

ten erotuksen jälkeen. Tätä kutsutaan myös voitoksi, joka määrittelee yrityksen toimin-

nan kannattavuuden (Järvenpää ym. 2010, 65), määritelmällä mitä enemmän syntyy 

voittoa sen kannattavampaa (Tomperi 2005, 15). Kannattavuutta voidaan siis tarkas-

tella useiden osatekijöiden summana (Aronen, J. 2004, 22). 

 

Kuva 4. Kannattavuusfunktio kuvaamaan kannattavuutta (Järvenpää ym. 2010, 65). 

Kuvan 4 tuoton kaavasta käy hyvin ilmi miten eri kustannusten pieneneminen ja suure-

neminen ovat suhteessa toisiinsa. Kannattavuutta voidaan mitata absoluuttisilla ja suh-

teellisilla mittareilla, joista ensimmäisessä luokassa käytetään rahamääräisiä mittareita, 

kuten myyntikatetta ja liikevoittoa kuvaamaan tietyn ajanjakson tuottamaa voittoa tai 

tappiota. Tämä mittari on haasteellinen, jos aikomuksena on vertailla erikokoisten yri-

tysten menestymistä. Suhteelliset mittarit soveltuvat taas vertailuun helpommin ja usein 

kannattavuutta tarkastellaan suhteessa myyntiin tai sijoitettuun pääomaan, jolloin saatu 

prosenttiosuus sopisi myös yrityksen kannattavuuden kehityksen vertailuun eri vuosina. 

Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi myyntikateprosentti ja sijoitetun pääoman tuottopro-

sentti (Järvenpää ym. 2010, 65-66). 

Seuraavat näkökulmat ovat myös oleellisia mittareita kannattavuuden lisäksi. Maksu-

valmius mittaria käytetään lyhyen aikavälin tavoitteissa. Kyseinen mittari pyrkii kuvaa-

maan kykyä muuttaa omaisuus rahaksi ja sen riittävyyttä suhteessa vieraaseen 
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pääomaan. Vakavaraisuus määräytyy oman ja vieraan pääoman suhteesta: mitä suu-

rempi osuus koko pääomasta on omaa, sitä vakavaraisempi. Tuottavuus on tuotanto-

määrän ja tuotantopanoksen suhde (Järvenpää ym. 2010, 66-67). 

2.2.4 Laatu 

Laadusta kuulee usein sanottavan, että hyvän laadun tunnistaa. Kuitenkin kun puhu-

taan itse laadun määrittämisestä ja mittaamisesta, on se hankalaa. Asiaa voidaan ha-

vainnollistaa viinin laadun arvioimisella. Viinille kyetään määrittelemään useita itse ma-

kua kuvaavia mittareita, mutta mittaaminen jää lähinnä sokeri- ja alkoholipitoisuuteen. 

Näiden avulla pyritään eri viinit erottelemaan toisistaan ja antamaan kyseiselle viinille 

sen laadullinen kuvaus. Tämä ei kuitenkaan arvota viinejä käyttäjän näkökulmasta, sillä 

jokaisen käyttäjän makumieltymys on omanlaisensa, ja näin jokainen arvostaa parem-

min makumieltymyksiään vastaavaa viiniä, mutta yhtä ylitse muiden ei näillä laadun ar-

vottamisilla kyetä saavuttamaan (Pellinen 2006, 276). 

Voidaankin sanoa, että kun mittaamme laatua, mittaammekin itseasiassa mittatark-

kuutta tai materiaalin kestävyyttä, emmekä niinkään laatua. Laatumittaukset ovat aina 

välillisiä ja kertovat laadusta ainoastaan epäsuorasti (Pellinen 2006, 276). Tuotannon 

kannalta voidaan ajatella laadun määrittämiselle olevan tuotteen yhdenmukaisuus (Lin-

nanen ym. 1994, 30), joka kärjistettynä voidaan nähdä aiottujen ja toteutuneiden tuot-

teiden erotuksena. Tämä ajattelu pohjautuu suorituskykyyn ja arvottaa laadun rahal-

liseksi hyödyksi (Linnanen ym. 1994, 30). Laatukäsitteen kehittyminen jakautuu viiteen 

ulottuvuuteen: kontrolli, ohjaus, motivaatio, kommunikaatio ja ympäristö (Linnanen ym. 

1994, 34). Voidaankin sanoa, että ympäristö- ja laatuajattelu pohjaavat samaan tavoit-

teeseen, painottaen kuitenkin eri asioita, vaikka ne ovat sidoksissa nykyään toisiinsa. 

(Linnanen ym. 1994, 36) 

Laatujohtamisen keskeisenä ajattelijana pidetään Crosbya. Pyrkimyksenä ajattelus-

saan hän ottaa toimintojen tavoitteeksi virheettömyyden sekä pitää laatukustannusten 

mittaamista hyödyllisenä. Hän jaottelee laatukustannukset yksinkertaisuudessaan kah-

teen ryhmään. Poikkeamien ehkäisyn kustannuksiin, joiden pyrkimyksenä on varmis-

taa, että kaikki tehdään kerralla oikein ja Poikkeamien kustannuksiin, jotka aiheutuvat 

siitä, ettei kaikki mennyt kerralla oikein. Johtamisvälineeksi jatkuva laatukustannusten 

laskenta ei sovi, mutta toimii käyttökelpoisena välineenä yrityksen laatuajattelun seu-

rannan etenemisessä ja laatuajattelun omaksumisessa (Pellinen 2006, 278-279). Laa-

tua voidaan siis pitää tuotteiden tarkistamisena tai laadukkaan toiminnan tuloksena laa-

dun rakentumisena itse tuotteeseen. Nykyistä laadun ja kustannustehokkuuden tavoit-

telua tuotteissa on muokannut ajattelu siitä, jossa kilpailutettiin toimittajia keskenään 

halvimman löytämiseksi, siihen että kilpailutetaan virheettömien toimitusten toimittajien 

kesken (Pellinen 2006, 279). 

Laatuongelmien voidaan sanoa olevan ainutkertaisia ja toistuvia. Ainutkertaisilla tarkoi-

tetaan akuutteja ongelmia, jotka saavat osakseen paljon huomiota ja yleensä kyetään 

nopeasti oikaisemaan. Toistuvat ongelmat taas ovat niin sanottuja kroonisia vaivoja, 

jotka helposti hyväksytään ja omaksutaan välttämättömäksi pahaksi. Tämä puolestaan 

johtaa mahdollisesti suuriinkin kustannuksiin vähän huomion takia (Pellinen 2006, 279). 
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Laatukustannuslaskennan toteuttaminen on hankalaa, sillä käytäntö tuo mukanaan mo-

nia ongelmia. Laskenta rajoittuu helposti vain tuotantoon. Tämä johtuu toimihenkilöiden 

haluttomuudesta toimintojensa virhekustannusten mittaukseen. Mittausjärjestelmän ta-

voitteleminen ajaa helposti väärille alueille ja itse virhekustannusten mittaaminen kärsii. 

Koska jokainen yritys luo itselleen räätälöidy laatumittariston, ei suoraan näiden vertailu 

keskenään tuota tarkkaa vertailua, pääpainon saattaessa olla aivan eri asioissa (Pelli-

nen 2006, 279). 

2.2.5 Ympäristö 

Ympäristöosuutta kannattaa korostaa yrityksen strategioita suunniteltaessa. Yhteiskun-

nan arvomaailman muuttuessa yhä luontoarvoja tiedostavammaksi, on ympäristövaiku-

tukset hyvä ottaa huomioon päätöksenteossa. Poliittisina päätöksentekoina yritys voisi 

ajatella esim. päästörajoituksia, sillä energian kulutusta vähentämällä säästettäisiin 

energian tuotantoa ja näin ollen sen tuottamia päästöjä ja luontoa. Tämä lisäisi talou-

dellista kannattavuutta ja toisi lisäarvoa yritykselle vastuullisen ympäristön huomioon 

ottamisen arvostamisen kautta (Pellinen 2006, 280). 

Myös markkinoita on hyvä seurata, sillä kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristöstä ja 

uusia tutkimuksia tehdään jatkuvasti, jotka muuttavat kuluttajan ostokäyttäytymistä ym-

päristöystävällisempään suuntaan (Linnanen ym. 1994, 58-61). Kuitenkin on hyvä huo-

mioida tuotteen hinnan ja laadun suhteen olevan kilpailukykyinen markkinoilla (Linna-

nen ym. 1994, 24-26 & 155), sillä vain harvat asiakkaat painottavat ympäristöystävälli-

syyttä ostopäätöksessään (Linnanen ym. 1994, 58-61) ja hinnan ollessa korkea tai laa-

dun huono jää se kuluttajilta tavoittamatta.  

Yritysten toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan katsoa monella tavalla. Arvostamis-

menetelmät voivat olla kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia, lisäksi on esitetty useita raha-

määräisiä ympäristölaskelmia. Ympäristökustannusten määrittämisen tapoja on listattu 

liitteessä 6. Näihin kuuluu esimerkiksi ennalleen palauttamisen kustannukset, jotka 

ovat hankalia määrittää, sillä luonnon toimintamekanismit ovat mutkikkaita eikä näin ol-

len osata varmuudella sanoa mitä kukin toiminto vaatii palautuakseen alkuperäiseen 

muotoonsa (Pellinen 2006, 281). Ympäristökustannukset voidaan jaotella myös vältet-

tävissä oleviin ja välttämättömiin kustannuksiin. Olennaista onkin keskittyä vältettävissä 

oleviin kustannuksiin ja pyrkiä määrittelemään yrityskohtaiset tavoitteet. Ympäristövel-

voitteiden täyttämisen kustannuksia voidaan katsastella eri alueiden, kuten varaston, 

vastaanoton ja prosessin alueiden sekä kiinteiden ja haitallisten jätteiden hallinnan vä-

lillä (Pellinen 2006, 282). 

Tuotteen kannalta on jo suunnitteluvaiheessa hyvä ottaa huomioon ympäristön osuus. 

Tämä tapahtuu esimerkiksi raaka-aineen ja energian kulutuksen minimoimisella. Ym-

päristö osuutta voidaan vähentää esimerkiksi seuraavia päästöjä minimoimalla: jättei-

den synty sekä raaka-aineen ja energian kulutus (Linnanen ym. 1994, 154). Tuotteen 

kuljetukset ja pakkaaminen ovat myös merkittäviä ympäristökuormituksen osa-alueita. 

Tämän vuoksi koko jakelujärjestelmän tulisi tehdä yhteistyötä (Linnanen ym. 1994, 177 

& 182-183). Kierrätys ja mahdollinen uudelleenkäyttö ovat oleellinen osa ympäristö-

kuormitusta (Linnanen ym. 1994, 184). Komposiittirakenteiden myötä on kierrättämisen 

hyötysuhde hieman kärsinyt vastaavasti raaka-aineen tarvittavan määrän laskiessa 

(Linnanen ym. 1994, 191). Pyrkimyksenä kierrätykselle olisi mahdollisimman hyvä 
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raaka-aineiden takaisin otto ja uudelleenkäytettävyys samassa tai uudessa tuotteessa, 

kun taas uudelleenkäyttö tarkoittaa ilman suurempia rakenteellisia muutoksia tuotteen 

uudelleen käyttöä (Linnanen ym. 1994, 184). Tuotteen elinkaaren aikana on materiaa-

lin talteenoton ajankohtia: valmistuksen aikainen, ennen kuluttajaa ja käytöstä poiston 

jälkeen tapahtuva materiaalin talteenotto (Linnanen ym. 1994, 187-188). Seuraavasta 

kuvasta näkee hyvin kierrätyksen ja uudelleenkäytön ajankohdat, vaikka kuva esittää 

ympäristökuormitusta. 

 

Kuva 5. Elinkaaren eri vaiheet ympäristövaikutusten määräytymisessä (Linnanen ym. 
1994, 111). 

Kuten kuvasta 5 käy ilmi, on vaiheita useita, joihin voidaan keskittyä ympäristövaikutus-

ten vähentämiseksi. Ympäristökuormituksen vähentämiseen voitaisiin sanoa olevan 

kaksi tapaa: itse valmistuksen tai raaka-aineen hankinnan aiheuttaman kuormituksen 

pienentäminen, kuitenkaan unohtamatta kierrätyksen ja mahdollisen materiaalin uudel-

leenkäytön vaikutusta (Linnanen ym. 1994, 18-188). 

EPS- menetelmä arvottaa sekä materiaaliresurssien käyttöä että päästöjä kertoimilla, 

joilla kuvataan kyseisen ympäristökuorman yhteiskunnallinen merkitys tai voimakkuus. 

Liitteessä 7 on listattuna muita kertoimia. Ympäristökuormitus ilmaistaan lukuna, jonka 

yksikkö on ELU (Linnanen ym. 1994, 126). 
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3 MATERIAALI JA MATERIAALIVALINTA 

Suunniteltaessa olemassa olevan tuotteen ominaisuuksien parantamista, on mahdol-

lista saatujen muutoksien olevan vähäisiä, kun mietitään seuraavaa tuoteversiota tai 

materiaalivalintaa. Toisaalta uuden materiaalin valinta saattaa vaatia suuriakin lisäin-

vestointeja koskien valmistusteknisiä vaatimuksia, joita käytettävissä olevat koneet ja 

laitteet käytännön rajoituksineen asettavat.  Lisäinvestointi ei kuitenkaan aina tuota ha-

luttua kannattavuutta (Linnanen ym. 1994, 162). Näitä käyttöolosuhteiden, valmistus-

menetelmien ja taloudellisuuden vaatimuksia tarkastellaan jo suunnitteluvaiheessa 

(Koivisto ym. 2004, 9-10 & 268). 

Tuotteesta riippuen materiaaliin itseensä kohdistuu useita toimintojen vaatimuksia, 

jotka otetaan huomioon jo tuotteen suunnitteluprosessissa. Tällaisia ovat esim. paino, 

muodon säilyttäminen sekä lämmönjohtokyky (Koivisto ym. 2004, 9-10). Materiaalin va-

linta muodostuukin materiaalin suunnitteluksi, koska valintaa tehtäessä on otettava 

huomioon käsittelytila haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi materiaalin ohella 

(Koivisto ym. 2004, 248). ”Materiaalin valinta on tuotteen toimintojen, käyttöympäristön 

ja valmistusmenetelmien asettamien vaatimusten sekä materiaalien käyttöominaisuuk-

sien optimaalista yhteensovittamista erilaisten rajaehtojen vallitessa.” (Koivisto ym. 

2004, 268). 

Materiaalin valinnassa käytettävä toimivuusindeksi tarkoittaa kyseisen materiaalin, tuot-

teen valmistuksen ja toiminnan kannalta tärkeiden käyttöominaisuuksien yhdistelmiin 

liittyviä materiaalin elinjaksokustannuksia. Määritys pyritään tuomaan muotoon, jossa 

se on suoraan verrannollinen käyttöominaisuuksien yhdistelmään ja kääntäen verran-

nollinen elinjaksokustannuksiin, jolloin toimivuusindeksi kuvaa paljonko toimivuuden 

kannalta tärkeitä ominaisuuksia saa kustannuksiin nähden (Koivisto ym. 2004, 268). 

Materiaalin toimittajat voidaan jakaa valmistajiin ja jälleenmyyjiin eli tukkuliikkeisiin. 

Kooltaan merkittäviä materiaalin alkutuottajia ovat esimerkiksi Aasian alueella Japani ja 

Länsi-Euroopassa Saksa. (Lepola & Makkonen 2001, 121). 

Materiaalia mietittäessä on hyvä huomioida kertamuovien, keraamien ja komposiittima-

teriaalien kierrätyksen ongelmallisuus. Suoran kierrättämisen ollessa hankalaa, sovel-

letaan näiden kohdalla materiaalin prosessointia johonkin muuhun käyttötarkoitukseen 

sopivaksi (Koivisto ym. 2004, 269). 

Materiaalistandardit jakautuvat kolmeen ryhmään: aine-, aineenkoetus- ja tuotestandar-

dit. Nämä opastavat materiaalin valinnassa kuten suunnittelu-, laskenta- ja raken-

nusohjeita sisältävät tuotestandardit. Suomessa yleisesti voimassa olevat materiaa-

listandardit ovat SFS-standardeja. Uusiutumisen ja muuttumisen myötä on oleellista 

aina tarkastaa standardin voimassaolo (Koivisto ym. 2004, 307). 

3.1 Materiaalinvalintaprosessi 

Prosessia voisi ajatella jatkuvana, sillä se ei ole vain kerran tapahtuva tapahtuma, vaan 

se voi kestää koko tuotteen elinkaaren ajan. Valintaprosessin voidaan ajatella koostu-

van useista vaiheista, kuten liite 8:sta on listattuna tarkemmin. Tällaisia vaiheita ovat 
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vaatimusprofiilin laadinta ja valintastrategian päättäminen, jonka pyrkimyksenä selkeyt-

tää mitä tuotteen valmistuksessa toivotaan saavutettavan (Koivisto ym. 2004,249-254). 

Tuotteen haluttujen toimintojen kartoitus selkeytyy usein markkinoiden tarpeita huomi-

oitaessa. Vaatimusprofiilia laadittaessa tulee ottaa huomioon kaikki ne vaatimukset, 

joita tuotteeseen kohdistuu materiaalin osalta sen elinkaaren aikana. Tällaisia vaati-

muksia tuovat tuotteelta halutut toiminnot, käyttöympäristö ja valmistusmenetelmä (Koi-

visto ym. 2004, 249-250). 

Seuraavaksi strategian päättämisessä selkeytetään pyrkimystä, jota tuotteen valmis-

tuksessa toivotaan saavutettavan, kuten alhainen myyntihinta ja ympäristöystävälli-

syys. Strategian muodostamista helpottaa tuotteen elinkaaren hallinta ja alustava ana-

lyysi esim. tuotteen elinjaksokustannusten osalta voi auttaa hahmottamaan kokonai-

suutta paremmin jo tässä vaiheessa (Koivisto ym. 2004, 249-250). 

Materiaalien karkea esivalinta helpottaa vertailua karsien joukosta soveltuvimmat mate-

riaalit lähempään tarkasteluun, joille jokaisella laaditaan ominaisuusprofiili, joka tuo 

esiin kunkin materiaalin osalta sen kyvyn täyttää edellytetyt vaatimukset. Kullekin omi-

naisuudelle tulee määritellä vertailukohta, joko pisteytetään paremmasta huonoimpaan 

tai voidaan määritellä vähimmäisvaatimustaso, jonka materiaalin ominaisuus täyttää tai 

ei. Tämä helpottaa vaatimusten ja toimintojen vertailussa, jolloin voidaan jokaiselle ma-

teriaalille osoittaa sen toimivuus suhteessa toisiin eli toimivuusindeksi. Tämän jälkeen 

tarkastellaan tarkemmin mahdollisia rajaehtoja, kuten standardit, saatavuus sekä kier-

rätettävyys, joka päättää materiaalivalinnan ensimmäisen vaiheen (Koivisto ym. 2004, 

251-254). 

Valituista materiaaleista valmistetaan prototyyppi, koe-erä tai lopullinen tuote riippuen 

halutusta tavasta edetä. Tavoitteena on kuitenkin testata tuotetta lopullisissa käyttöolo-

suhteissa, joista jälkimmäiset tapahtuvat asiakkaalla. Saadun palautteen ja kokemuk-

sien pohjalta tehdään uudelleenarvioinnit ja tarvittaessa palataan valintaprosessin sopi-

vaan vaiheeseen (Koivisto ym. 2004, 254). 

Materiaalin ominaisuuksia voidaan tuoda esiin erilaisien ominaisuus- ja valintakarttojen 

avulla. Tämä helpottaa materiaalin todellisen toimivuuden tarkastelua kohteessa, sen 

ottaessa huomioon materiaalin vertailussa useamman ominaisuuden samanaikaisesti 

esille, kun kyseessä on tilanne, jossa materiaalin toimivuus on yhdistelmä useammasta 

ominaisuudesta. Kartat havainnollistavat kunkin materiaaliryhmän sijoittumisen koordi-

naatistoon ja ryhmän yksittäisen materiaalin sijoittumisen ryhmänsä alueella, tuoden 

esille kunkin materiaalin toimivuusindeksin eri materiaaliominaisuuksille (Koivisto ym. 

2004, 257-258). 

Materiaalin valintaa voidaan helpottaa erilaisten tietokoneavusteisten ohjelmistojen 

avulla. Tällaisia ovat erilaiset tietopankit ja asiantuntijajärjestelmät. Tietopankeista voi-

daan etsiä materiaaliominaisuuksia koskevia tietoja eri kriteerein, vaikka ne eivät kui-

tenkaan mahdollista varsinaista materiaalin valintatoimintoa. Asiantuntijajärjestelmissä 

on kuitenkin tarjolla ohjelmistoja, jotka kykenevät päättelemään laadittujen sääntöjen 

perusteella vaativiakin ongelmia. Komposiittimateriaaleista tietoa tarjoaa PDA Enginee-

ringin työasemapohjainen M-VISION, joka on tarkoitettu lentokoneteollisuuden materi-

aalien valintaan (Koivisto ym. 2004, 258-259). 
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3.2 Komposiitti 

Komposiitit muodostuvat seuraavien konstruktiomateriaalien yhdistelmistä: metallit, po-

lymeerimateriaalit ja keraamit. Määritelmänä pidetään kahden tai useamman aineen 

seosta, jossa aineet vaikuttavat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet toisiinsa (Airasmaa 

ym. 2003, 17), kuten esim. lasikuitumuovi, betoni ja vaneri (Koivisto ym. 2004, 218).   

”Komposiittiteknologian tavoitteena on eri materiaaliryhmien hyvien ominaisuuksien yh-

distäminen samaan materiaaliin heikot ominaisuudet minimoiden.” (Koivisto ym. 2004, 

264).  Kehityksen kohteena voi olla niin keveyden ja lujuuden kuin jäykkyyden yhdistä-

minen samaan materiaaliin. Tekniikalla pyritään saavuttamaan erilaisia tavoitteita: lu-

juutta, sitkeyttä, jäykkyyttä, keventämään rakennetta, parantamaan termisiä tai sähköi-

siä ominaisuuksia (Lepola & Makkonen 2001,118; Koivisto ym. 2004, 219). Komposii-

teissa perusmateriaalia kutsutaan matriisiksi ja siihen lisättyjä materiaaleja komponen-

teiksi (Lepola & Makkonen 2001,118). 

Komposiitit voidaan jakaa massakomponentteihin, joissa yhtenäinen perusmassa, mat-

riisi, ulottuu jatkumona läpi koko kappaleen kuten esimerkiksi lasikuidulla lujitettu 

muovi, ja kerroskomponentteihin, joissa on päällekkäin levymäisiä kerroksia kuten esi-

merkiksi vaneri ja auton tuulilasi (Koivisto ym. 2004, 219). Komposiiteissa perusmateri-

aalia kutsutaan matriisiksi ja siihen lisättyjä materiaaleja komponenteiksi (Lepola & 

Makkonen 2001,118). Matriisin mukaan komposiitit voidaan vielä jakaa seuraavasti: 

polymeerikomposiitit eli PMC, metallikomposiitit eli MMC ja keraamikomposiitit eli 

CMC. Keskimmäinen kirjain M kuvaa aina sanaa matriisi (Koivisto ym. 2004, 219). 

Komposiittimateriaalien käyttö ei ole aivan yksinkertaista, sillä niiden uusiokäyttö ja 

kierrätys ovat vielä ongelmallisia. Toiseksi hidastavaksi tekijäksi voidaan sanoa hinnan 

olevan kalliimpi kuin perinteisten materiaalien (Koivisto ym. 2004, 220).   

Metallikomposiitit pyrkivät parantamaan lujuutta, jäykkyyttä, painon keventämistä sekä 

kulumisen-  ja lämmönkestävyyttä. Tunnetuin metallikomposiitti on kovametalli (Koi-

visto ym. 2004, 225).  Kovametalli valmistetaan koboltti- ja karbidijauheista (Lepola & 

Makkonen 2001,119; Koivisto ym. 2004). Kovametallia käytetään lähes yksinomaan 

lastuavissa työkaluissa. Materiaalin haurauden takia ei niitä kyetä käyttämään sovelluk-

sissa joissa vaaditaan sitkeyttä (Roitto, K. 1982, 6). 

Keraamikomposiitit sijoittuvat käytettäviksi erikoissovelluksiin, kuten avaruus- ja lento-

konetekniikkaan. Keraamien etuja ovat kulumisen kestävyys, lujuus korkeissa lämpöti-

loissa ja kemiallinen kestävyys (Koivisto ym. 2004, 226).   Valmistus on ongelmallista ja 

osaksi tästä johtuen valmistus on myös kallista (Lepola & Makkonen 2001,120; Koivisto 

ym. 2004, 226). 

Keraami on kuumankestävä epäorgaaninen ja epämetallinen materiaali, joka valmiste-

taan jauhemaisista perusaineista ja joka saa lopullisen muodon tuotteena yli 500 as-

teen lämpötilassa tapahtuvassa lujittumisessa.  Puhuttaessa teknisistä keraameista, 

tarkoitetaan materiaaleja, jotka on kehitetty tieteessä ja tekniikassa käytettävien tuottei-

den materiaaleiksi (Koivisto ym. 2004, 213). Perinteisiä käyttöalueita ovat tulen- ja ke-

miallista kestävyyttä vaativat kohteet, kuten teräpalat, laakeriholkit, venttiilit ja upokkaat 

(Lepola & Makkonen 2001, 115). Tyypillisinä ominaisuuksina voidaan pitää kovuutta 

sekä hyvää korroosio- ja kulumiskestävyyttä, kun taas hankaluutena voidaan pitää ke-

raamien työstämisen ja muotoilun mahdottomuutta jälkikäteen (Lepola & Makkonen 
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2001, 115). Materiaalin hyviä ominaisuuksia ovat puristuslujuus, joka on suuri, vetolu-

juuteensa verrattuna jopa 10-kertainen, sekä hyvä lämmönkestävyys ja kovuus, kulu-

tuskestävyys, kemiallinen kestokyky, pieni lämpölaajeneminen, alhainen lämmönjohta-

vuus ja hyvä sähkön eristyskyky (Koivisto ym. 2004, 216-217). 
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4 TAPAUS TUTKIMUS  

Tutkimuksen aiheena olivat kustannukset materiaalivalintaprosessissa sekä kustannus-

ten avulla tehtävän valinnan perusteleminen. Tutkimuskysymyksenä oli, miten materi-

aalinvalinta voidaan todentaa kattavasti kustannusten avulla materiaalivalintaproses-

sissa. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään materiaalivalintaprosessin vaiheita erilaisin haas-

tatteluin. Tarkoituksena oli saada kokonaiskuvaa tutkittavan yrityksen tarjoaman mate-

riaalin tilanteesta tämän hetken markkinoilla. Kyseessä oli jo markkinoilla olevan mate-

riaalin mahdollinen korvaaja. Tutkimuksessa ei tehty syvällisempää markkinatutki-

musta, vaan keskityttiin alustavan markkinakatsaukseen tekemiseen 

Työssä tutkittiin Exote Oy:n tarjoaman kovametallin soveltuvuutta ja käyttömahdolli-

suuksia yleisillä markkinoilla ja pyrittiin todentamaan, materiaalivalintaprosessia apuna 

käyttäen, kovametallin soveltuvuutta varteen otettavaksi vertailukohdaksi muiden mark-

kinoilla olevien kovametallien rinnalle. Kustannusten karkean vertailun tuomien tulok-

sien perusteella on pyritty perustelemaan soveltuvuutta teolliseen ympäristöön. 

4.1 Exote- Armour/Armor 

Sivuillaan Exote tuo esille uuden metallimatriisikomposiitin, joka soveltuu panssarirat-

kaisuihin ja kykenee pysäyttämään useimmat AP-luodit (Exote 2018). Exote Oy on yh-

dessä VTT:n kanssa kehittänyt materiaalin korvaamaan teollisuudessa käytetyn Volfra-

mikarbidi (WC) kovametallin (Impulssi, 2014), jonka valmistusmateriaalien saanti kävi 

kriittiseksi. Korvattu materiaali sisälsi EU:n kriittisiksi luokittelemia aineita, kuten volfra-

mia ja kobolttia, joista koboltti on terveydelle haitallista (Terminator 2014). 

Exote- Armor:n valmistaja on suomalainen Exote Ltd, joka on erikoistunut tutkimus- ja 

tuotekehitystoimintaan ja joka tuottaa sotilas- ja teollisuusasiakkaille räätälöityjä ja ke-

hittyneitä materiaaleja. Teollisuuden sovelluksiin heillä kuuluvat niin sähkökomponentit 

erilaisina katkaisijoina ja elektrodeina kuin erilaiset hiontaosat hiomakoneissa ja murs-

kaimissa. Heidän sivuiltaan löytyvät niin tarkempi listaus teknillisistä sovelluksista kuin 

myös sotilaallisen ja turvallisuuden soveltuvuudet (Exote 2018) 

4.1.1 Exoten haastattelu 

Haastattelu pidettiin elokuun 22. päivänä Exote:n edustajan kanssa. Haastattelu koski 

Exote:n valmistamia materiaaleja, sekä yleisesti yrityksen toimintaa. Erityinen kiinnos-

tus kohdistui yrityksen tuottamaan kovametalliin, joka olisi terveellisempi ja ympäris-

töystävällisempi vaihtoehto perinteisesti teollisuudessa käytettyihin kovametalleihin ver-

rattuna. 

Yrityksen ollessa erikoistunut tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuli jo haastattelun 

alussa esille projekteja, joita heillä on meneillään. Haastattelun hetkellä meneillään oli 

murskaimen osan testaus kaivosteollisuuteen. Materiaalivalintaprosessi oli saatu 
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valmiiksi, ja nyt paikan päällä oli testauksessa valmiita murskaimen päitä. Kovametalli, 

josta tutkimuksessa haluttiin tietää enemmän, oli kehitetty alun perin panssariratkaisui-

hin, ja nyt se oli saatu muokattua vastaamaan teollisuuden tarpeita ja oli valmiina mark-

kinoitavaksi. 

Exote:n edustaja kertoi kyseisen materiaalin valmistusprosessin olevan nopea. Hänen 

mukaansa ensimmäisessä vaiheessa jauheet sekoitetaan keskenään sekoittimissa, 

jotka ovat painesuojatut mahdollisen räjähdyksen varalta. Tämä on välttämätöntä, sillä 

materiaalin yhteensulautuminen alkaa jo tässä vaiheessa valmistusprosessia. Seuraa-

vassa vaiheessa puristetaan jauheseos muotoonsa korkeassa lämpötilassa. Tämäkin 

vaihe on räjähdysaltis. Vaikka prosessi on herkkä, ei Exote:n edustajan mukaan ole 

kuitenkaan ollut kuin pari vaarallista tilannetta 15 vuoden aikana, jolloin valmistuspro-

sessissa on sattunut vaarallinen tilanne räjähdyksen johdosta. Valmistuksen uudelleen-

aloitus on aina aikaa vievää, sillä virhetilanteiden sattuessa on osien hajoaminen väis-

tämätöntä. 

Valmistusprosessissa ei haastateltavan mukaan muodostu mitään ylimääräisiä pääs-

töjä, ja hän totesikin prosessin olevan ympäristöystävällinen. Prosessin puristusosuus 

ei tarvitse niin sanotusti ylimääräistä energiaa työnsuorittamiseen prosessin tapahtu-

essa puristamalla. Prosessi vaatii erityisosaamista ja siinä on tarkat etenemisrajat. Se 

ei aiheuta tuotannossa käyttäjälle terveysriskejä myrkyllisyyden myötä, mutta tapa-

turma riski on kuitenkin olemassa. 

Haastateltava kertoi, että valmistusmäärä määräytyy painon ja tilavuuden mukaan. Pie-

nin mahdollinen määrä, jota kyetään valmistamaan, on 200 grammaa, ja suurin mah-

dollinen kappale 5 kilogramman painoinen. Tilavuus määrittelee kappaleen lopulliset 

mitat, materiaalin tiheyksien ollessa 4,1g/cm3 – 5,9g/cm3. Tämä tarkoittaa siis karke-

asti kappalekokoina 2cm*2cm*2cm ja 30cm*30cm*3cm levyjä. 

Yritys on valmiin raaka-aineen toimittaja. Haastateltava kertoi, että loppukäyttäjä joko 

itse muokkaa raaka-aineen muotoonsa tai käyttää alihankkijaa materiaalin muokkauk-

seen. Valmis materiaali on todella kovaa, ja se on muokattavissa lasereilla ja lohkoa-

malla. 

Exote:n edustajan mukaan materiaalin raaka-aineet ovat hankittavissa länsimaista, jo-

ten Kiinan markkinoita ei tarvita. Näin saavutetaan myrkyttömämmät raaka-aineet. 

Raaka-aineen hankinta on helppoa, eikä vaikeuksia tarvittavien metallijauheiden saa-

miseksi ole. Mitään erityishuomioita ei tarvita asiakkaan haluaman materiaalin valmis-

tamiseksi. 

Perus kovametalliin verrattuna materiaali omaa paremman kulumiskestävyyden, ko-

vuuden, sitkeyden ja keveyden. Edustaja kertoi, että se on jopa kolme kertaa kevyem-

pää kuin markkinoilla olevat kovametallit ja puolet kevyempää kuin teräs. Materiaalin 

ominaisuuksiksi ollaan saatu metallin ja keraamin hyviä puolia. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita, että valmistuksessa käytettävät raaka-aineet sisältäisivät itse keraamia. Materi-

aalin hinta on haastateltavan mukaan sama katteita ajatellessa, sillä metalleja ostetaan 

kiloittain ja kyseistä materiaalia saa enemmän sen keveyden takia. Materiaali ei vaadi 

erityishuomiota logistisissa kuluissa/kuljetuksissa, vaan se viedään kuten muutkin me-

tallilevyt. Lisäkustannuksia kuitenkin syntyy muihin maihin vietäessä eri maiden lupien 

takia. 
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Haastattelussa kävi myös ilmi, että materiaalia ei voida käyttää uudelleen, ja sitä voitai-

siinkin siksi kutsua ongelmajätteeksi. Materiaali ei kuitenkaan ole myrkyllistä tai ympä-

ristölle vaarallista, joskin niin kovaa ettei kierrätys ole mahdollista. Mahdollisia uudel-

leenkäyttöjä vanhan materiaalin muotoa muuttaen on haastateltavan mukaan mietitty. 

4.1.2 Yrityksen haastattelun tuoma tieto 

Haastattelu toi mukanaan monta positiivista mahdollisuutta materiaalin markkinoille 

saattamiseksi, sekä sen luonnehtimiseksi varteenotettavaksi kilpailijaksi jo oleville ko-

vametalleille. Pitää kuitenkin muistaa, että yrityksen itsensä kertomana näkemykset 

ovat varmasti aina positiivisuutta painottavia, eikä mahdollisten ongelmakohtien esiin 

tuleminen näin ollen ole ilman oikeita kysymyksiä mahdollista. Haasteeksi tässä tutki-

muksessa muodostuikin kysymysten laadinta, sillä kyseessä on periaatteessa uusi me-

tallimatriisikomponentti, eikä kyseisestä materiaalista ollut tietoa saatavilla. Yritys ei ko-

tisivuillaankaan tuonut itse kovametallia esille, vaan keskittyi kertomaan muista ratkai-

suista yleisellä tasolla. 

Materiaalin vahvuuksina voidaan pitää sen ympäristöystävällisyyttä läpi koko sen elin-

kaaren, sekä valmistusprosessin nopeutta ja terveydelle haitattomuutta. Myös raaka-

aineiden mahdollinen hankinta länsimaista on hyvin positiivinen ja kilpailukykyä nos-

tava seikka. Materiaalin toimituskustannukset saattavat pysyä samoissa, mutta johto-

päätöksen tekeminen vaatisi hintavertailua. Toimitusmatkojen kuitenkin lyhentyessä 

ympäristökuormitus on pienempi länsimaihin keskityttäessä, ja näin ollen ympäristön 

huomioimisessa ollaan vastuullisempia. Tämänlainen vaikutus on markkinoilla vahvasti 

huomioitu. 

Materiaaliominaisuudet vaatisivat tarkempaa ristikkäin asettelua muiden kovametallien 

kanssa, jotta voitaisiin todentaa haastattelussa yrityksen esiin tuomat materiaalin pa-

remmuudet materiaaliominaisuuksissa tosiksi. Tässä kohtaa muotoutuukin jälkikäteen 

kysymys siitä, mitkä materiaaliominaisuudet ovat heikommat kuin perinteisellä kilpaile-

valla materiaalilla, joka ehdottomasti vaatii tarkempaa tutkimista. Materiaali valmiste-

taan jauheista, eikä se välttämättä sisällä keraamia ollenkaan. Kuitenkin materiaalin sa-

notaan omaavan metallin ja keraamin hyviä puolia, kuten keraamille tyypillistä kovuutta 

ja kulumiskestävyyttä. Lisätietoa materiaalinominaisuuksista tarvitaan, sillä oleellista on 

kuinka paljon keraamin heikkouksia kyseisessä materiaalissa mahtaa lopulta olla. 

Selkeä heikkous materiaalille on, että se on kierrättämätön. Pyrkimyksenä nyky-yhteis-

kunnassa on saada kierrätettyä tai uusiokäytettyä mahdollisimman paljon tuotetuista 

tuotteiden materiaaleista, joten tämä materiaaliominaisuus ei nosta markkina-arvoa ky-

seiselle materiaalille. Yritys on pyrkinyt tutkimaan mahdollista materiaalin uusiokäyttöä, 

joka ei kuitenkaan vielä ole tuottanut tulosta. Jos tämä ongelma saataisiin ratkaistua, 

olisi materiaalilla selkeästi enemmän positiivista painoarvoa lisääviä kilpailuvaltteja 

markkinoilla oleviin vastaaviin materiaaleihin verrattuna. 
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4.2 Suullinen haastattelu 

Haastattelulla pyrittiin tässä tutkimuksessa kartoittamaan alalla toimivien yritysten tietä-

mystä Exote:sta ja sen tarjoamasta perinteisen kovametallin korvaavasta tuotteesta. 

Haastattelussa selvitettiin myös kovametallin ominaisuuksien merkitystä materiaalinva-

linnassa. Painotus oli korvaavan kovametallin tarjoamilla paremmilla ominaisuuksilla ja 

nämä otettiin vertailun kohteeksi kysymyksissä viisi ja kuusi, kuten liite 9:sta käy esille. 

Haastatteluun osallistui yhteensä 13 yritystä, joista suurin osa oli pieniä ja toimialaltaan 

raudan, teräksen ja rautaseosten parissa toimivia. Suullinen haastattelu toteutettiin 

vastaajien kesken puhelimitse. Haastattelut toteutettiin viikko 48, maanantain ja tiistain 

välisenä aikana. Haastattelu itsessään ei vienyt kuin reilu kymmenisen minuuttia. Han-

kaluudeksi osoittautui haastatteluun halukkaiden osallistujien löytäminen. Seuraavaksi 

pyrin purkamaan saatuja tuloksia erilaisten kaavioiden avulla. 

 

Kaavio 1. Aineiden kriittisyydet 

Edellä olevasta kaaviosta 1 käy ilmi miten vähän yritykset tiesivät EU:n luokitelleen vol-

framin ja koboltin kriittisiksi aineiksi. Osa tiesi aineiden olevan kriittisiä, mutta eivät sitä, 

että EU on luokitellut niitä. Tämä ei sinänsä anna suurempaa tietoa, mutta vaikuttaa 

varmasti tarpeeseen hakea korvaavaa kovametallia olemassa olevan tilalle. Tämä olisi 

mahdollisesti joidenkin vastaajien kohdalla tapahtunut, jos asiasta olisi ollut tietoa. 
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Kaavio 2. Merkitsevämpi kovametallin ominaisuuden, jossa terveydelle haitattomuus on 
kuvattu vihreällä ja ympäristöystävällisyys sinisellä 

Selkeää jakaumaa ei muodostunut ympäristön ja terveydenkään välille, kuten kaavi-

osta 2 käy ilmi. Kuitenkin pitää muistaa kysymyksen olleen muotoa, jossa pyrkimyk-

senä oli selvittää, kuinka paljon kyseinen ominaisuus merkitsee kovametallin ominai-

suutena. Tämä käy selville hyvin seuraavasta kaaviosta. 

  

Kaavio 3. Kovametallin ominaisuuden merkittävyys 

Kaaviosta 3 käy ilmi hajonta yhdentoista vastaajan kesken, sillä kaksi vastaajista ei ha-

lunnut ottaa kantaa asiaan. Haastattelussa kysyttiin kuinka paljon kovametallin ominai-

suudet merkitsevät asteikolla 1-5, jossa numerot merkitsevät seuraavaa: 1 -ei yhtään, 2 

-hieman, 3 -jonkin verran, 4 -paljon ja 5 -merkitsevästi. Tulokset tukevat kaavio 2:n tu-

loksia, joissa terveydelle haitattomuus on tärkeämpi ominaisuus. Kaavio 3:sta kuitenkin 
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näemme ympäristöystävällisyyden aiheuttaneen pienemmän mielipide-eron kuin vas-

taavasti terveydelle haitattomuus.  

Kaaviosta voimme todeta ympäristöystävällisyyden merkitsevän enemmistölle haasta-

telluista ainakin jonkin verran, sillä vain yksi vastaaja piti ominaisuutta vähän merkitse-

vänä. Yli puolet vastaajista piti merkitsevänä ominaisuutena terveydelle haitattomuutta, 

kuitenkin kolmelle vastaajista ominaisuus merkitsi vain jonkin verran tai vähemmän. 

Seuraavassa kaaviossa selvitetään ympäristön merkitsevyyttä, kun kyseessä on mate-

riaalivalinta. 

 

Kaavio 4. Merkitsevämpi ominaisuus materiaalivalinnassa, jossa laatu on kuvattu vihre-
ällä ja ympäristö sinisellä 

Laatu on vastaajille selkeästi merkitsevämpi ominaisuus materiaalivalinnassa kuin ym-

päristö, kuten kaaviosta 4 tulee ilmi. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä vaikka ympäristö-

vaikutuksista ollaan nykyään paljon tietoisempia kuin ennen, ei siitä edelleenkään ha-

luta laadun kustannuksella maksaa. Seuraavaksi selvitetään ympäristön ja laadun vas-

tanneiden painotuksia kaavioon 2 verraten. 
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Kaavio 5. Ympäristön ja laadun valinneiden mielestä tärkeämpi ominaisuus 

Kaavio 5:stä käy ilmi, etteivät materiaalivalinnassa ympäristöä painottaneet vastaajat 

tee eroa myöskään terveydelle haitattomuuden ja ympäristön välille. Laatua painotta-

neet vastaajat taas kokivat terveydelle haitattomuuden olevan ympäristöä merkitse-

vämpi ominaisuus. Tämäkin puoltaa päätelmää, jossa ympäristön osuudesta ei olla val-

miita maksamaan jonkun toisen osuuden kustannuksella. 

Materiaalioinaisuuksien tärkeys, kun kysymys painottui korvaavan kovametallin tarjo-

amiin parempiin materiaaliominaisuuksiin. Kysymyksellä halusin saavuttaa tietoa siitä 

mitä nämä ominaisuudet merkitsevät haastatelluille. Kyseessä on perinteisen kovame-

tallin ominaisuuksia, joten saisiko kyseinen korvaava kovametalli materiaalilleen arvoa 

tämän avulla. Kuten seuraavasta kaaviosta näkyy, ei ylitse muiden olevaa ominaisuutta 

löytynyt. 
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Kaavio 6. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys 

Kaavio 6 kuvaa kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitystä vastaajille. Vastauk-

set on annettu arvoasteikolla 1-5, jossa numerot merkitsevät seuraavaa: 1 -ei yhtään, 2 

-hieman, 3 -jonkin verran, 4 -paljon ja 5 -merkitsevästi. Kuten kaavio 3:n kohdalla, vain 

yksitoista haastatteluun osallistunutta halusi vastata kysymykseen.  

Hajonta siinä, mitä ominaisuuksia vastaajat pitävät merkittävinä, on melko suuri vastaa-

jien kesken. Yksi vastaaja painottaa kotimaisuutta ja hintaa, kun taas toiselle vastaa-

jalle eivät kyseiset ominaisuudet merkitse yhtään mitään. Kaaviosta selviää, miten yli 

puolelle merkitsevästi merkitsevä ominaisuus on kulumiskestävyys sekä se, että näille 

haastatelluille kovuus merkitsi joku yhtä paljon tai vain hieman vähemmän. Seuraa-

vassa avataan hieman enemmän materiaaliominaisuuksien merkitsevyyttä verraten 

vastaajia. 

 

Kaavio 7. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitsevin ominaisuus 
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Vastaajien mielestä kulumiskestävyys oli merkitsevin ominaisuus, kun taas keveydellä 

ei ollut suurta merkitystä. Kaavio 7:stä huomaamme myös, miten kotimaisuus, hinta ja 

korkeiden lämpötilojen kesto merkitsevät kaikille vastaajille yhtä paljon. 

Seuraava kaavio selvittää miten aiemmin esitetyssä kaavio 4:ssä vastanneet, kun ky-

symyksessä oli materiaalivalinnassa tärkeämpi ominaisuus, painottivat eri tavalla kysei-

sen kysymyksen kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitystä.  

 

Kaavio 8. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys ympäristöä painottaneiden 
mielestä 

Kaavio 8:sta käy ilmi, että vain kolme vastaajaa piti ympäristöä laatua merkitseväm-

pänä ominaisuutena materiaalivalinnassa. Vastaukset on annettu arvoasteikolla 1-5, 

jossa numerot merkitsevät seuraavaa: 1 -ei yhtään, 2 -hieman, 3 -jonkin verran, 4 -pal-

jon ja 5 -merkitsevästi. Yksi vastaajista ei tehnyt lainkaan eroa eri ominaisuuksien vä-

lille, kaikkien ominaisuuksien merkitessä hänelle jonkin verran. Kahden muun vastaa-

jan välillä jakautuivat kotimaisuus, hinta ja keveys toiselle merkitseväksi, kun taas toi-

selle kovuus ja korkeiden lämpötilojen kesto oli merkitsevää. Kulumiskestävyyttä pidet-

tiin merkitsevänä ominaisuutena, kuten myös seuraavasta kaaviosta käy ilmi laatua 

painottavien kesken. 
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Kaavio 9. Kovametallin materiaaliominaisuuksien merkitys laatua painottaneiden mie-
lestä 

Merkitsevimmäksi materiaaliominaisuudeksi vastaajat nostivat kulumiskestävyyden, 

kun taas keveys jäi vähiten merkitseväksi. Kaavion 9 vastaukset on annettu arvoas-

teikolla 1-5, jossa numerot merkitsevät seuraavaa: 1 -ei yhtään, 2 -hieman, 3 -jonkin 

verran, 4 -paljon ja 5 -merkitsevästi. Kaaviosta huomaamme eroavaisuudeksi kysymyk-

sessä 7 ympäristöä ja laatua painottavien kesken, että vastaajien kesken pienellä 

erolla sitkeys ja keveys jakoivat mielipiteet. Laatua painottaneet pitivät keveyttä näistä 

ominaisuuksista vähiten merkitsevänä ominaisuutena, kun taas ympäristöä kannatta-

neet kokivat sitkeyden vähiten merkitsevänä. 

4.2.1 Suullisen haastattelun tuoma tieto 

Haastateltavat eivät olleet kuulleet yrityksestä nimeltä Exote Oy. Vastaajille ei myös-

kään ollut tuttua Eu:n luokittelemat kriittiset aineet volframikarbidi ja koboltti, jotka toi-

saalta olisivat tavallaan mahdollistaneet tarpeen yrityksellä tutkia mahdollista korvaa-

vuutta materiaalille, joka sisältää kyseisiä raaka-aineita. Tutkimuksessa tuli esille koh-

deryhmän huono osuvuus, sillä vain muutamalla oli käytössä kovametalli yritykses-

sään. 

Materiaaliominaisuuksien merkitsevyydestä kysyttäessä nousi kulumiskestävyys niu-

kasti merkitsevimmäksi ominaisuudeksi. Keveys ja sitkeys olivat vastaajista vähiten 

merkitseviä ominaisuuksia. Laatua arvottaneet pitivät keveyttä vähiten merkitsevänä, 

kun taas ympäristöä painottaneet sitkeyttä. Terveydelle haitattomuus merkitse materi-

aaliominaisuutena enemmän kuin ympäristö sekä laatu ominaisuutena materiaalivalin-

nassa enemmän kuin ympäristö. 
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5 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tulokset, jotka tutkimuksesta saatiin, eivät täysin vastaa tutkimuskysymykseen, joka 

oli: Miten materiaalinvalinta voidaan todentaa kattavasti kustannusten avulla materiaali-

valintaprosessissa. Voidaan todeta, että tutkimus toi esille ennemminkin sen, millä on 

painoarvoa materiaalivalinnassa nykypäivänä. Toisaalta tämän painotuksen avulla voi-

daan löytää ne painoarvoltaan merkittävimmät kustannukset, joiden perusteella kye-

tään tekemään ajan tasalla oleva päätös. 

Kun tutkimuksen kohteena ovat kustannukset materiaalivalintaprosessissa, sekä kus-

tannusten avulla itse valinnan perusteleminen, oli itse kustannusten läpikäyminen sy-

vällisemmin tärkeää kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Tarkoituksena työssä olikin 

saada kohdistettu asiakasryhmä suulliseen haastatteluun. Kyseiselle asiakasryhmälle 

olisi ollut mahdollista rakentaa yksityiskohtaisempi kysymys kokonaisuus, pitäen sisäl-

lään eri kustannusten tuomia vaikutuksia päätöksen tekoon ja mielipiteisiin. Nyt itse 

haastattelun kohderyhmä jäi saman alan yrityksiin, joista vain kahdella oli kovametallia 

käytössä yrityksessään.  

Itse valintaprosessin kulkua ajatellen tutkimustulokset auttavat hahmottamaan proses-

sin kokonaisuutta. Liitteen 8 materiaalinvalintaprosessin mukaisesti aihetta lähestyen, 

tuotteen tehtävän ja toimintojen kartoitus oli hyvä kohta aloittaa. Tämä voidaan hyvin 

toteuttaa myös markkinoiden tarpeiden huomioimisena, eli sillä mitä asiakkaat kaipaa-

vat. Tulokset osoittivat Exote:n tilanteen markkinoilla olevan hankala, sillä kukaan ei ol-

lut kuullut kyseisestä yrityksestä, ja vain kaksi niin sanotusta uudesta kovametallista. 

Tämän tuloksen paikkansa pitävyyteen vaikuttavat kohderyhmän onnistunut valinta, 

joka ei osunut kyselyssä halutulla tavalla kohdalleen. Aiheesta hyvä teettää uusi tutki-

mus, yrityksen markkinatilanteen varmistamiseksi.  

Materiaalin vaatimusprofiilin laadinta on selkeä, kun ollaan etsimässä korvaavaa mate-

riaalia jo olemassa olevan tilalle. Tutkimuksessa perinteisen kovametallin tilalle ajatel-

laan niin kutsuttua uutta kovametallia. Tällöin uuden materiaalin tulisi täyttää kaikki pe-

rinteisen kovametallin materiaaliominaisuudet. Toiseksi uuden materiaalin tulisi kyetä 

tuomaan jotain uutta, tai sen tulisi ainakin omata jokin parempi materiaaliominaisuus 

kuin perinteisen kovametallin. Seuraavaksi prosessissa on valintastrategiasta päättämi-

nen, jolla pyritään selkeyttämään haluttua tulosta saavutettavaksi itse prosessissa. 

Vaatimusprofiilin laatiminen jo alustavasti määritteli sen olevan jokin uusi tai parempi 

materiaaliominaisuus. 

Suullisen haastattelun perusteella voidaan katsoa markkinoiden pitävän kovametallin 

materiaaliominaisuuksista tärkeimpänä kulumiskestävyyttä, sekä materiaalivalinnan 

kannalta laatua merkitsevämpänä kuin ympäristöä. Nämä voidaan suoraan laittaa halu-

tuiksi ja valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Yritys kuvaili haastattelussa materiaalinsa 

omaavan perus kovametalliin verrattuna paremman kulumiskestävyyden, kovuuden, 

sitkeyden ja keveyden. Näistä kaksi ensimmäistä ominaisuutta olivat haastateltujen 

mielestä merkitsevimpiä ja jälkimmäiset vähiten merkitseviä. Vaikka yritys siis mainitsi 

materiaalin olevan jopa kolme kertaa kevyempää kuin markkinoilla olevien kovametal-

lien ja puolet kevyempää kuin teräs, ei se tuo haluttua lisäarvoa materiaaliin valintapro-

sessissa. 
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Tässä kohtaa materiaalin esivalinnassa valitaan soveltuvimmat materiaalit lähempään 

tarkasteluun. Tässä työssä tämä tarkoittaa niin kutsutun uuden kovametallin vertailua 

perinteiseen kovametalliin. Tämän helpottamiseksi luodaan kyseiselle materiaalille omi-

naisuusprofiili, jolla pyritään tuomaan esiin täyttyneet vaatimukset. Tyypillistä profiilin 

luomiselle on vähimmäistason määritys, jonka kyseisen materiaalin tulee täyttää. 

Työssä nämä ovat perinteisen kovametallin materiaaliominaisuudet. Tämä kohta vaatii 

syvempää tutkimusta, sillä tässä työssä ei kyetty tätä osuutta ottamaan mukaan. Tämä 

johtui osaksi työn liian suureksi venymisestä, ja osaksi tiedon puutteesta, sillä materi-

aali on käytännössä uusi, eikä yritys halunnut tarkempia materiaalitietoja kertoa. 

Viimeisenä kohtana on materiaalivaatimusten ja -ominaisuuksien yhteensovittaminen. 

Edellinen kohta sisälsi karkean materiaalin esivalinnan, kun taas tämä kohta kattaa sy-

vemmän vertailun materiaalien ominaisuuksien kesken. Puhutaan toimivuusindeksistä, 

joka osoittaa materiaalille sen kyvykkyyden täyttää vaatimukset. Tässä kohdassa pa-

neudutaan materiaalien muihin ominaisuuksiin tarkemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi 

raaka-aineiden saatavuus ja kierrätettävyys. Edellisen kohdan jäätyä vajaaksi puutteel-

lisen informaation takia, ei tästäkään saa erityisemmin mitään irti. Yritys mainitsi haas-

tattelussa raaka-aineiden helpon saatavuuden länsimaista, joka mahdollistaa jouhevan 

materiaalivalmistuksen. Tämä antaa hyvän kilpailuvaltin, mikäli eurooppalaisuus ja toi-

mitusajat ovat merkitseviä ominaisuuksia. Itse materiaalin ollessa ei kierrätettävissä, 

laskee se kiinnostusta, vaikka materiaali on muuten monella tapaa ympäristöystävälli-

nen, sillä ympäristöystävällisyydestä ei olla valmiita maksamaan muiden kustannusten 

hinnalla. 

Tilanne vaatii tarkempaa tutkimusta monelta osalta. Aluksi olisi hyvä saada uutta kova-

metallia markkinoitua, jotta voitaisiin aloittaa kattavampien analyysien tekeminen mark-

kinamahdollisuuksista. Toiseksi materiaalitietoa olisi saatava lisää, jotta mahdollinen 

materiaalivalintaprosessi olisi mahdollista ominaisuusprofiilin ja toimivuusindeksin kan-

nalta toteuttaa kattavasti. Myös laadun säilyminen uudessa kovametallissa olisi hyvä 

pystyä todentamaan, sillä osa haastatelluista piti tätä mahdottomana. Kuitenkin tarvitta-

vista lisätiedoista huolimatta, jotka tarvitaan kattavaan prosessiin, on kyseisellä niin 

kutsutulla uudella kovametallilla todennäköisesti kysyntää markkinoilla. 
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Elinkaarianalyysi (Environmental Life Cycle Assessment – LCA) 

Analyysi muodostuu seuraavista vaiheista: 

• Tavoitteen määritys ja rajaukset (goal definition and scoping): Vertailupohjan 

määritys, nimitykseltään toiminnallinen tuoteyksikkö 

• Elinkaari–inventaario (inventory): Listaus tuotteen raaka-aineista, tarvittavasta 

energiasta sekä valmiista tuotteista ja päästöistä, puhutaan Ekotaseesta eli tut-

kittavan systeemin materiaali- ja energiataseesta. 

• Vaikutusten arviointi (impact assessment): Arvottaminen ja määrittäminen 

• Parannusanalyysi (improvement assessment): Karsinta ja arviointi (Linnanen 

ym. 1994, 115-127). 
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Tuotteen elinjaksokustannukset (Life Cycle Costs, LCC) 

LCC:n kustannuksia ovat: 

(Revealing 2008, 19) mukaan 

• Ymmärrys ja kehityskustannukset (conception and development costs) 

• Valmistuskustannukset (manufacturing costs) 

• Toiminta ja ylläpitokustannukset (operation and maintenance costs) 

• Tuotteen hävittäminen (disposal of the equipment) 

 

(Koivisto ym. 2004, 267) mukaan 

• Tuotteen hankintakustannukset (tuotekehitys, materiaalin hankinta ja varas-

tointi, tuotteen valmistus, laadunvarmistus) 

• Hankinnan pääomakustannukset (korkokulut, rahoituksen hankinta) 

• Käyttökustannukset (henkilöstö, materiaalit, energia, takuumenettely, kuljetus ja 

varastointi) 

• Kunnossapitokustannukset (ennakoiva huolto, korjaava) 

• Häiriö ja seisokkikustannukset (menetetty tuotto, laadun heikkeneminen, muut 

lisäkustannukset) 

• Käytöstä poistamiseen liittyvät kustannukset (hävittäminen, kierrätys)
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Omistamisen kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO) 

• ennen hankintaa syntyvät (pre-transactional), ennen tavarantoimittajan valintaa 

syntyvät:  

o Tarpeen identifiointi 

o Tarveanalyysi 

o Toimittajien etsintä 

o Toimittajan valinta 

o Toimittajan kehittäminen 

• hankintaan liittyvät (transactional), hankintojen aikana syntyvät:  

o Hinta 

o Tilaaminen 

o Osapuolten välinen tiedonsiirto 

o Toimitusjärjestelyt ja -varmistukset sekä toimitus 

o Laaduntarkistukset 

o Valvonta ja seuranta 

o Maksuliikenne 

• hankinnan jälkeiset (post-transactional), tuotteen käytöstä poistamisen jälkeiset 

kustannukset: 

o Virheelliset tuotteet ja palautukset 

o Korjaus ja uudelleentyöstäminen 

o Kunnossapito ja varaosat 

o Ylläpito ja huollot 

o Tuotetuki ja koulutus 

o Yhteistyö toimittajan kanssa, toimittajan osaamisen hyödyntäminen ja 

yhteinen tuotekehitys 

o Lisääntyneet myyntituotot 

o Menetetyn myynnin kustannukset 

o Arvon alentumiset ja maine 

o Kierrätys ja elinkaaren päättäminen (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 

187). 
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Päätöksentekokriteeri 

1. Pelkkä hinta: Tuote vakioitunut, hinta tärkein mittari 

2. Intuitio: Mielipiteet painavat enemmän kuin hinta 

3. Objektiivinen vertailu: Monipuoliset suorat kustannukset 

4. Ad hoc –kustannuslaskenta: tapaus – ja projektikohtainen vertailu 

5. Muodollinen kokonaiskustannusprosessi: Suunnitelmallinen prosessi ja toteutus 

6. Säännöllinen kokonaiskustannusten seuranta ja valvonta: Jatkuva suoritusky-

vyn arviointi ja seuranta (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 191-192). 
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Lista muista kustannuskäsitteistä:  

• Rajakustannus (marginal costs): kustannus, joka syntyy yhden tuotteen kappa-

lemäärän verran tuotantomäärää nostaessa 

• Lisäkustannus (additional costs): kustannus, joka syntyy useamman tuotteen 

kappalemäärän verran tuotantomäärää nostaessa 

• Yksikkökustannukset (unit costs): kokonaiskustannukset jaettuna valmistus-

määrällä 

• Erilliskustannukset (seperate costs): kustannukset tietyn tuotteen valmista-

miseksi 

• Yhteiskustannukset (common costs): kustannukset tietyn tuotteen valmista-

miseksi, jotka jäävät voimaan tuotteen valmistuksen lopetuksen jälkeenkin 

• Vaikutettavissa olevat kustannukset: Kustannukset joiden kertymiseen voidaan 

vaikuttaa, esim. liiketoimintoalue päätöksenteoissaan 

• Uponneet kustannukset (sunk costs): tuotteen valmistamiseen sitoutuneet kus-

tannukset, vaikka tuotetta ei valmistettaisi 

• Vaihtoehtoiskustannukset (opportunity costs): tuotto, joka on saatu esimerkiksi, 

jättämällä toiseksi parhaan vaihtoehdon valitseminen tai joka saadaan oman 

tuotantotilan vuokrauksesta toiselle (Järvenpää ym. 2010, 561-563). 
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Listaus ympäristökustannusten määrittämisen tavoista:  

• Ennalleen palauttamisen kustannukset: hankalia määrittää, sillä luonnon toimin-

tamekanismit ovat mutkikkaita 

• Erityisten suojelutoimien kustannukset 

• Markkina-arvoperusteiset kustannukset: Päivän hinnan määrittäminen voi olla 

hankalaa puuttuvien markkinoiden takia 

• Maksuhalukkuuteen perustuvat kustannukset: Kyselyjen pohjalta toteutettuna 

antavat epäluotettavan kuvan maksuhalukkuudesta 

• Ympäristöhaitan hävittämisen aiheuttamat menot: Tarvittavan toimenpiteen to-

teuttajien kilpailuttaminen (Pellinen 2006, 281). 
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EPS -menetelmä (Environmental Priority Strategies in Product Design) 

Menetelmä arvottaa sekä materiaaliresurssien käyttöä että päästöjä kertoimilla, joilla 

kuvataan listan mukaisesti kyseistä ympäristökuormaa seuraavasti:  

• yhteiskunnallinen merkitys 

• voimakkuus 

• esiintymistiheys 

• laajuus 

• kesto 

• päästön osuus ympäristövaikutusilmiöstä 

• päästön vähentämiskustannus (Linnanen ym. 1994, 126). 
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Materiaalinvalintaprosessi 

• tuotteen tehtävän ja toimintojen kartoitus 

o haluttujen toimintojen kartoitus selkeytyy usein markkinoiden tarpeita 

huomioitaessa 

• vaatimusprofiilin laadinta 

o kaikki ne vaatimukset, joita tuotteeseen kohdistuu materiaalin osalta sen 

elinkaaren aikana 

o tuotteelta halutut toiminnot, käyttöympäristö ja valmistusmenetelmä 

• valintastrategian päättäminen 

o selkeytetään pyrkimystä, jota tuotteen valmistuksessa toivotaan saavu-

tettavan 

o alhainen myyntihinta ja ympäristöystävällisyys 

• materiaalin esivalinta 

o soveltuvimmat materiaalit lähempään tarkasteluun 

o ominaisuusprofiilin laadinta 

▪ tuo esiin kunkin materiaalin osalta sen kyvyn täyttää edellytetyt 

vaatimukset 

▪ tulee määritellä vertailukohta, joko pisteytetään paremmasta 

huonoimpaan tai voidaan määritellä vähimmäisvaatimustaso, 

jonka materiaalin ominaisuus täyttää tai ei 

• vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittaminen 

o jokaiselle materiaalille osoittaa sen toimivuus suhteessa toisiin eli toimi-

vuusindeksi 

o tarkastellaan tarkemmin mahdollisia rajaehtoja, kuten standardit, saata-

vuus sekä kierrätettävyys 

o päättää materiaalivalinnan ensimmäisen vaiheen 

 

• prototyypin tai tuotteen valmistus 

• käyttöseuranta 

• mahdolliset uudelleenarvioinnit ja paluu valintaprosessin sopivaan vaiheeseen 

(Koivisto ym. 2004,249-254) 
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EU on luokitellut volframin sekä koboltin kriittisiksi aineiksi, joista volframi on kallis ja koboltti ter-
veydelle haitallinen. Kriittisellä aineella tarkoitetaan ainetta, jonka merkitys EU:n taloudelle on 
tärkeä, saatavuusriski suuri, eikä raaka-aineelle yleensä löydy korvaavaa materiaalia. 

1. Tiesittekö EU:n luokitelleen volframin ja koboltin kriittisiksi aineiksi? 
a) Kyllä 
b) En 
c) En osaa sanoa  

 

Yleisesti käytetty volframikarbidi (WC) kovametalli valmistetaan (jauhemetallurgisesti) volfra-
mista ja koboltista. 

2. Oletteko kuullut kovametallista, joka ei sisällä volframia ja kobolttia? 
a) Kyllä 
b) En 
c) En osaa sanoa  

 

3. Käytättekö kovametallia tuotannossanne/yrityksessänne? 
a) Kyllä 
b) En 
c) En osaa sanoa  

 
A. Jos vastasit edelliseen kyllä, muistatteko tai haluatteko kertoa minkä 

yrityksen valmistamaa kovametallia käytätte? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Onko suomalainen tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistunut yritys Exote Oy tuttu? 
a) Kyllä 
b) Ei 
c) En osaa sanoa 

 

5. Kun mietitään tuotteen materiaalin korvaamista toisella, kuinka paljon seuraavat kova-

metallin ominaisuudet merkitsevät teille asteikolla 1-5 (1-ei yhtään, 2-hieman, 3-jonkin 
verran, 4-paljon, 5-merkitsevästi)?  

a) Korkeiden lämpötilojen kesto 
b) Kulumiskestävyys 
c) Kovuus 
d) Sitkeys 
e) Keveys 
f) Hinta 
g) Kotimaisuus 
 
 

6. Kuinka paljon teille merkitsee seuraavat kovametallin ominaisuudet asteikolla 1-5 (1-ei 
yhtään, 2-hieman, 3-jonkin verran, 4-paljon, 5-merkitsevästi)?   

a) Ympäristöystävällisyys 
b) Terveydelle haitaton 
 

7. Kumpi seuraavista käsitteistä on tärkeämpi materiaalivalintaa ajateltaessa? 

a) Ympäristö 

b) Laatu  
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8.  Minkä kokoinen yrityksenne on? 

a. Pieni (alle 20 työntekijää) 
b. Keskisuuri (20-40 työntekijää) 
c. Keskisuurta isompi (40-80 työntekijää) 
d. Suuri (yli 80 työntekijää) 
e. En osaa sanoa 

 
 

9.  Mikä on toimialanne? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Voiko yrityksenne nimen mainita haastatteluun osallistuneiden joukossa? 
a) Kyllä  
b) Ei 

A. Mikäli vastasitte kyllä, mikä on yrityksenne nimi? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 


