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1 JOHDANTO

Tuotteen materiaalit ja rakenne ovat tuotekehityksen ja suunnittelun tulos. Ne 
vaikuttavat eniten tuotteen kierrätettävyyteen ja kiertotalouden liiketoiminta-
mahdollisuuksiin. Nykyaikainen tuotekehitys ja suunnittelu tehdään läheisessä 
yhteistyössä valmistuksen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä on mahdollista parantaa 
merkittävästi valmistusystävällisyyttä ja tuotteen laatua. Tuotannossa valmistet-
tavien osien tarkka mittojen ja tuotetietojen hallinta ja tallennus mahdollistaa 
osien kierrätettävyyttä. Kiertotalous voidaan implementoida koko yrityksen 
kulttuuriksi läpi koko organisaation, samoin kuin Lean-toiminnassa tehdään. 
Tässä artikkelissa esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston 
sekä Helsingin yliopiston yhteisessä hankkeessa Ekoinnovointi ja kiertotalouden 
liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla kerättyä haastatteluaineistoa, jossa 
selvitettiin Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien pienten ja keskisuurten konepa-
jayritysten johdon näkemyksiä liittyen yritysten nykytilaan kiertotalouden osalta. 

2 KIERTOTALOUS JA TUOTANTO

Perinteinen tapa tuottaa asioita on ollut lineaarinen. Tämä tarkoittaa tuotanto-
ketjua, jossa tuotteeseen sitoutuneet aineet on jalostettu, niistä on valmistettu 
tuote, tuotetta on käytetty ja lopulta elinkaaren päättyessä tuote on hävitetty. 
Hävittäminen tarkoitti vielä joitain vuosikymmeniä sitten kaatopaikkaa tai muuta 
vastaavaa ratkaisua, mikä käytännössä teki tuotteen osien jatkokäytön mahdot-
tomaksi. On helppo ymmärtää tämän tyyppisen toiminnan olevan kestämätöntä. 
Tästä syystä monien materiaalien tuotantoon on kuitenkin jo pitkään sisältynyt 
kierrättäminen. Kierrättämällä saadaan parhaimmillaan tuotteen elinkaaren päät-
tyessä pienellä energiapanostuksella jalostettua uutta materiaalia uuden tuotteen 
valmistamiseen. Tällöin on jo siirrytty lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen sen 
alkeellisimmassa merkityksessä. Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin kuin 
kierrättämistä. (Voet & Graedel 2010.)
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Kuvio 1 esittää kiertotalouden eri liiketoimintamalleja ja niiden keskinäistä re-
surssitehokkuutta. Täysin uuden tuotteen valmistukseen tarvitaan mineraaleja 
sekä energiaa. Nämä ovat sitoutuneena tehokkaasti tuotteeseen niin kauan kuin 
tuote on käytössä. Kuvion 1 sisimpänä sijaitseva kierto kuvaa tätä vaihetta, jossa 
tuotetta pelkästään käytetään sitomatta tuotteeseen enempää mineraaleja tai 
energiaa. Tämä tarkoittaa tuotteen tavanomaista käyttöä, jota voidaan tehostaa 
jakamistalouden, jaettujen resurssien, uudelleenmyynnin tai tuote palveluna-
mallien avulla. (Circular Economy Systems Diagram 2019; Arponen, Juvonen & 
Vanne 2018.)

Jossain elinkaaren vaiheessa, joskus jo hyvin aikaisin, tuote siirtyy seuraavalle 
kiertokehälle, missä sen elinikää pidennetään kunnossapidon keinoin. Tämä voi 
tarkoittaa ohjelmistopäivitystä, varaosamyyntiä, huoltoa, korjausta tai nämä kaikki 
yhdistävää liiketoimintamallia, jossa tuotteen käytöstä laskutetaan esimerkiksi 
käyttötuntien perusteella. Kuluminen sekä materiaalien korroosio, vanheneminen 
ja väsyminen aiheuttavat tarpeen komponenttien vaihtamiselle. Tässä vaiheessa 
tuotteeseen joudutaan sitouttamaan uutta energiaa ja mahdollisesti uusia mine-
raaleja, mutta kuitenkin hyvin vähäisiä määriä. (Arponen ym. 2018.)

Kuvio 1. Kiertotalouden liiketoimintamallit resurssitehokkuuden mu-
kaisesti lajiteltuna.

Mikäli tuote saavuttaa tilanteen, jossa tavanomaisilla kunnossapidon keinoilla ei 
enää kyetä jatkamaan sen käyttöikää, siirtyy se kolmannelle kiertokehälle, jossa 
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tuote voidaan esimerkiksi tehdaskunnostaa tai uudelleenvalmistaa säilyttäen 
esimerkiksi massiiviset runko-osat tai modernisoida tuote vastaamaan uusim-
pien mallien suorituskykyä ja teknologiaa. Tällöin tuotteen valmistamiseen sekä 
sen ympärillä tapahtuvaan logistiikkaan joudutaan sitomaan jo merkittävämmin 
resursseja. Lopulta tuotteen saavuttaessa elinkaarensa lopun, on mahdollista 
kulkea uloimman kiertokehän kautta. Tämä tarkoittaa tuotteeseen sitoutuneiden 
materiaalien kierrättämistä, jonka voi tehdä joko asiakas, tai tuotteen valmistanut 
yritys kyeten mahdollisesti tekemään kierrätyksen tehokkaammin ja siten talou-
dellisestikin kannattavasti. (Circular Economy Systems Diagram 2019.)

Tuotannon kannalta kiertotalous voi tuoda siis uutta liiketoimintaa tuotteen elin-
kaaren jatkamisen seurauksena. Tämä tarkoittaa mm. varaosien valmistamista, 
korjaamotoimintaa, uudelleenvalmistusta uusien tuotteiden valmistamisen 
ohessa jne. Yritys tulee toimimaan enemmän omien tuotteidensa parissa koko 
tuotteen elinkaaren aikana, mikäli kiertotalouden liiketoimintamalleja otetaan 
käyttöön. Tämä vahvistaa samalla koko organisaation tietämystä valmistetuista 
tuotteista. (Arponen ym. 2018.)

2 RESURSSITEHOKKUUS

Kiertotaloutta voidaan arvioida resurssien avulla. Maapallon resurssien kannalta 
oleellista on seurata maankäytön, energian, uusiutumattomien luonnonvarojen 
ja veden riittävyyttä. Esimerkiksi teollisuuslaitoksen rakentaminen vähentää 
maapallon uusiutuvien resurssien tuottamiseen käytössä olevaa pinta-alaa. 
Tästä syystä valmistavan teollisuuden olisi pyrittävä toimimaan mahdollisimman 
pienellä pinta-alalla suhteessa tuotantoonsa. Suomen oloissa tämä voi kuulostaa 
epärelevantilta asialta, joten parempana motiivina toimii tonttiin ja rakennuksiin 
sitoutunut pääoma sekä lämmittämiseen ja rakennusten ylläpitoon kuluvat kiin-
teistökulut. Järkevää on siis pyrkiä toimimaan mahdollisimman pienissä tiloissa. 
Minimointi voidaan saavuttaa hyvällä tuotantolaitoksen layout-suunnittelulla sekä 
varastojen mahdollisimman pienellä tilantarpeella. Tällöin samalla sujuvoitetaan 
tuotantoa, lyhennetään kuljettavia matkoja sekä sitoutetaan vähemmän pääomaa 
varastoon. Näin toimien tullaan minimoineeksi myös maapinta-alan käyttö. (Voet 
& Graedel 2010.)

Tuotantolinjojen ja koneiden käyttöasteiden tulisi olla mahdollisimman korkeita. 
Tällöin laitteisiin varastoituneet resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa 
käytössä. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan koneiden ja tuotantolinjojen jatkuvaa 
ajamista. Mikäli kapasiteettia on väliaikaisesti liikaa, niin se voi olla mahdollista 
myydä yrityksen ulkopuolelle alihankintatyönä tai muutoin pyrkiä kehittämään 
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tuotteita joilla koneen kapasiteetti saadaan hyötykäyttöön. Alihankintatyö tai 
muu yhteistyö toisten yritysten kanssa kapasiteetin jakamisessa sisältää piirteitä 
jakamistaloudesta (Beutin 2017). Häiriöistä johtuvat resurssit aiheuttavat myös 
kapasiteetin ja resurssien vajaakäyttöä. Kone- tai laitevaurioiden tapauksessa 
tuotantokatkoksia voidaan pyrkiä vähentämään järjestelmällisellä ja ennakoivalla 
kunnossapidolla. Uusiin koneisiin sitoutunutta pääomaa voidaan pyrkiä vähentä-
mään myös modernisoimalla olemassa olevaa kalustoa, hankkimalla tehdaskun-
nostettuja laitteita tai ostamalla tuote palveluna.

Kaikki yllä mainitut resurssitehokkuuteen liittyvät asiat ovat muutenkin yrityksen 
toiminnan kannalta oleellisia tehokkuuden parantamisessa. Usein voi olla niin, että 
siellä missä säästetään rahaa, säästetään myös ympäristöä. Kiertotalousliiketoi-
minnan kannalta yritys saattaa tuottaa kiertotalouteen palveluita, kuten jaettuja 
resursseja, huoltoa, varaosavalmistusta, modernisointia, uudelleenvalmistusta 
tai sivuvirtoja. Tuotanto voi olla myös osa kiertotaloutta kuluttamalla jaettujen 
resurssien, kunnossapidon, modernisointien tai sivuvirtojen hyödyntämisen 
kautta toisten tarjoamia hyödykkeitä.

Suomi on kiertotalouden näkökulmasta hyvin edistynyt maa. Tarkasteltaessa 
Suomen tilannetta ns. ympäristön Kuznetsin-käyrän avulla, voidaan tunnistaa 
Suomen hyvin toimeentulevana yhteiskuntana jo ohittaneen käännepisteen, 
johon saakka elintasoa kasvatetaan ympäristön kustannuksella. Suomi on jo 
vahvasti menossa suuntaan, jossa ympäristön tila ja kestävä luonnonvarojen 
käyttö kehittyvät elintason silti noustessa. (Voet & Graedel 2010.)

3  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Kiertotalouden huomiointi tuotannossa on käytännössä tehokkuuden ja vastuul-
listen toimintatapojen kehittämistä. Kuten aiemmissa kappaleissakin jo mainitaan, 
teot ovat tyypillisesti sellaisia, joita tehtäisiin muutoinkin, vaikka kiertotalous ei 
olisikaan ohjaavana ajatuksena. Yrityksissä on otettu jo yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä käyttöön. Näiden soveltamisessa on 
tavallaan otettu tuotannossa ensimmäisiä askeleita nykyaikaisen kiertotalous-
mallin suuntaan. Lean-kulttuuria ja toimintaa on myös jo aika kauan sovellettu 
monissa yrityksissä. Myös se on muuttanut toimintaa tuotannon tehostamisen 
kautta kiertotalouden kannalta oikeaan suuntaan. Laatujärjestelmät ja Lean 
ovat siten oikeastaan ensimmäisiä mittareita ja osoituksia kiertotalousajattelun 
soveltamisesta tuotantoon. Ne ovat myös hyviä lähtökohtia kiertotalouden 
laajemmalle soveltamiselle. Digitaalisilla ohjelmistoilla, alustoilla ja palveluilla 
saadaan tallennettua tuotetietoja sekä määriteltyä ja hyödynnettyä materiaali- ja 
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kapasiteettiresurssit paremmin ja tehokkaammin. Tämä myös helpottaa kierto-
talousliiketoiminnan suunnittelua ja aloitusta.

3.1 Ympäristöjärjestelmä

ISO 14001 -standardissa kuvattu yrityksen ympäristöjärjestelmä on hyvä läh-
tökohta kestävälle toiminnalle. Vaikka yritys ei ajattelisikaan sertifioida ympä-
ristöjärjestelmäänsä, on sen laatiminen silti hyödyllistä. Ympäristöjärjestelmän 
laatimiseen sisältyy mm. selvitystyö siitä, mitä asioita eri sidosryhmät, kuten 
asiakkaat, arvostavat ympäristön kannalta ja mistä he ovat huolissaan. Tällä ta-
valla nähdään, miten hedelmällinen maaperä erilaisille kiertotalouden ajatuksille 
asiakkaiden keskuudessa vallitsee. Ympäristöjärjestelmässä selvitetään kaikki 
yrityksen materiaali- ja ainevirta sisään ja ulos. Siitä tulee tietoa ja näkemystä 
kestävän kehityksen kannalta, mikä on kiertotaloudessa keskeinen asia. (SFS-EN 
ISO 14001 2015.)

Sitovat velvoitteet, eli mm. lait ja asetukset ohjaavat osaltaan toiminnan kestävyyt-
tä. Yrityksen on oltava selvillä tuotantoa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. 
Tietämystä voi laajentaa myös asiakkaiden toimintaa rajoittavaan lainsäädäntöön, 
joka saattaa tuottaa uhkia tai mahdollisuuksia muutostilanteissa. Ympäristöjär-
jestelmää laadittaessa punnitaan lisäksi eri riskit liittyen ympäristöasioihin ja 
pyritään varautumaan niihin mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa mm. toi-
mintaympäristön vakautta tai varautumista kemikaalionnettomuuksiin. (SFS-EN 
ISO 14004 2016.)

3.2 Lean

Kaikissa valmistavan teollisuuden yrityksissä on aina jollain tavalla Lean-toimintaa. 
Lean-filosofian mukainen hukkien poisto on täysin kiertotalouden resurssitehok-
kuutta tukeva asia. Tuotannon tärkein tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon 
lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman pienin tuotantopanoksin. Valmis tuote on 
kyettävä valmistamaan mahdollisimman pienin resurssein ja mahdollisimman 
nopeasti noudattaen mieluiten imuohjausta. Nykyisessä lineaarisessa tuotanto-
tavassa tämä ajatus on ollut mukana jo pitkään. Kiertotalouden näkökulmasta 
ajattelua voidaan viedä uuden tuotteen tuottamista pidemmälle, jolloin huomi-
oidaan myös tuotteen eri kiertojen aikana tarvitsema lisäarvo. Tämä tarkoittaa 
jälkimarkkinoilla tapahtuvaa arvontuottoa, tehokkuutta tuottaa varaosia tuotta-
matta niitä varastoon sekä esimerkiksi tuotteiden päivittämistä, korjaamista ja 
modernisointia. (Nadeem ym. 2019.)
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3.3 Digitaaliset työkalut

Digitalisaatio parantaa parhaimmillaan työn tuottavuutta käytettäessä digitaalisia 
järjestelmiä ja työkaluja harkitusti kohteisiin, joissa potentiaali on kaikista suurin 
(Parviainen ym. 2017). Kiertotalouden näkökulmasta digitaalisilla työkaluilla ja 
alustoilla voidaan parantaa resurssitehokkuutta, mahdollistaa eri kiertotalouden 
liiketoimintamallien toimivuus ja pidentää materiaalien käyttöikää harvempien 
kierrätyskiertojen tai vähäisemmän materiaalihävikin kautta (Antikainen & Uu-
sitalo 2018).

Tuotannon näkökulmasta katsottuna digitaalisia työkaluja voidaan käyttää 
tuotannon resurssien käytön ohjaamiseen, valvomiseen ja jakamiseen, jolloin 
parhaimmillaan saadaan tuotannon kapasiteetti automatisoidusti paremmin 
käyttöön.  Mittaamalla ja mittauksen perusteella säätämällä voidaan tehostaa 
energiankulutusta. Samaten voidaan mitata koneiden käyttöastetta ja saada 
sitä kautta tietoa mahdollisista pullonkauloista ja koneiden luotettavuudesta 
tai ennakoivan kunnossapidon tarpeesta. Voidaan optimoida ulkoista ja sisäistä 
logistiikkaa ja saada siten säästöjä aikaiseksi. (Antikainen & Uusitalo 2018.)

Asiakasta voidaan palvella paremmin digitaalisia työkaluja hyödyntäen. On mah-
dollista esimerkiksi informoida tarkemmin asiakasta tuotteiden valmistumisesta, 
tai jollain muulla tavalla parantaa asiakkaan suuntaan tapahtuvaa viestintää. 
Tuotannon johtamisen kannalta voidaan säästää aikaa ja parantaa luotettavuut-
ta ostamalla asioita palveluna, parhaimmillaan siten, että tilaukset tapahtuvat 
automaattisesti tai palvelu on jatkuvasti etävalvonnan piirissä. (Antikainen & 
Uusitalo 2018.)

4 KIERTOTALOUS KÄYTÄNNÖN  
 TUOTANNOSSA

Kiertotalouden ajatukset tuotannon näkökulmasta saavutetaan parhaiten toimi-
malla tehokkaasti. Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet 
Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen aikana tehtyjen valmistavan teollisuuden yritysten 
haastattelujen perusteella voidaan todeta yleisen toiminnan olevan jo hyvällä 
tasolla. Potentiaalia on kuitenkin myös hyödyntämättä. Artikkelin kirjoitushetkellä 
haastateltuja yrityksiä oli yhteensä yksitoista, joista kahdeksan valmisti tuotannos-
saan pääosin omia tuotteita ja kolmen tuotanto oli täysin alihankintaa.
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4.1 Resurssit

Kiertotaloudesta puhuttaessa ensimmäisenä ajatuksena yrityksissä on monesti 
kierrätys. Se onkin erittäin hyvin otettu osaksi toimintaa. Useampi yritys mainitsi 
erikseen, ettei heidän tuotannostaan synny lainkaan jätettä, jota ei kierrätettäisi. 
Tämä mahdollistuu valitsemalla valmistusmateriaalit siten, että niille löytyy helppo 
ja mahdollisimman tuottava kierrätyskanava. Lajittelemalla esimerkiksi teräsjäte 
useampaan eri sivuvirtaan, saadaan siitä paras hinta. Sama pätee muille metal-
leille. Joissain yrityksissä oli myös löydetty uusiakin kanavia sivuvirroille, joissa 
sivuvirta käytetään suoraan jatkotuotteessa ilman välissä tapahtuvaa kierrätystä. 
Komponenttien toimitukset voidaan hoitaa uudelleenkäytettävillä pakkauksilla, 
kuten lavoilla tai erikseen suunnitelluilla ja valmistetuilla paleteilla. Pakkausma-
teriaalit valitaan siten, että niitä voidaan kierrättää. Suurimmaksi haasteeksi 
kierrätyksen toimivuudelle mainitaan ajoittainen henkilöstön välinpitämättömyys 
ja ymmärtämättömyys. Henkilökuntaa on koulutettava ja muistutettava jätteiden 
asianmukaisesta kierrätyksestä ja toimintaa on myös valvottava.

Tarkasteltaessa omia tuotteita valmistavia yrityksiä, yksikään näistä yrityksistä ei 
suorittanut pelkästään kokoonpanoa, vaan kaikilla oli myös omaa komponentti-
valmistusta jossain määrin. Enemmistö näistä yrityksistä myös valmisti suurimman 
osan komponenteista itse. Omassa tuotannossa merkittävimmin tehtiin levytöitä, 
kuten levyleikkausta, särmäystä ja hitsausta. Merkittävin alihankinnasta ostettava 
palvelu oli pintakäsittely, kuten maalaus tai sinkitys ja myös koneistus ostettiin 
tyypillisesti palveluna. Toki vaihtelua toimintatavoissa oli hyvin paljon. Valinnat 
oman tuotannon sekä alihankinnan välillä oli tehty hyvin perustein. Perusteina 
jonkin työvaiheen tekemiselle omassa tuotannossa oli tyypillisesti sen heikko 
saatavuus alihankintakentällä. Yleisesti hyvin saatavilla oleviakin töitä tehtiin 
yrityksen omassa tuotannossa, mutta ylimääräinen kapasiteetti toisaalta saatiin 
myytyä tehokkaasti ja kannattavasti alihankintana muille yrityksille. Kone- ja lai-
teresursseja käytettiin siis pääosin tehokkaasti. Merkittävin kehityspotentiaali oli 
nähtävissä koneiden viikkotason käyttöasteessa. Harva yritys oli tuotantoa kol-
messa vuorossa tai viikonloppuisin. Kuitenkin esimerkkejä oli myös automaation 
hyödyntämisestä, jolloin jotain työvaihetta voidaan ajaa automatisoidusti ilman 
henkilökunnan läsnäoloa.

Koneiden ja laitteiden hankintavaiheessa kiinnitetään huomiota niiden tehok-
kuuteen, joustavuuteen, toimintavarmuuteen sekä energia- ja muuhun re-
surssitehokkuuteen. Pelkkä ostohinta ei ratkaise päätöstä investoinnista, vaan 
investoinneista päätettäessä pyritään mahdollisuuksien mukaan miettimään 
myös elinkaarikustannuksia. Kunnossapito ostetaan uusien koneiden tapauk-
sessa mieluiten huoltosopimuksen muodossa. Koneiden toimintavarmuutta 
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pidetään erittäin tärkeänä asiana, sillä tuotantokatkosten aiheuttamat tappiot 
sekä ylimääräinen henkilöstöresurssien kuormitus ovat erittäin epätoivottavia 
asioita. Tästäkin syystä kunnossapito pyritään suorittamaan ennakoivasti. Koneen 
valmistuskyvyn joustavuus erilaisille osille ja piirteille mahdollistaa tuotekehityksen 
ja suunnittelun tekemien muutosten toteuttamisen. Tällä tavalla valmistettavan 
osan kierrätettävyyttä voidaan parantaa konstruktiomuutoksilla.

4.2 Tehokas toiminta

Tarkastelemalla koko tuotantolaitoksen ja toiminnan tehokkuutta, voidaan nähdä 
myös eri virtausten kulkua tuotannossa paremmin. Kaikissa yrityksissä kiinnitettiin 
selvästi huomiota mm. varastojen kokoon ja käyttöön suhteessa tuotantoeriin. 
Tässä nähtiin myös olevan vielä kehityspotentiaalia. Lähes kaikissa yrityksissä 
tuotteita valmistettiin pelkästään tilauksesta, jolloin valmiiden tuotteiden varastoja 
ei juurikaan ollut. Kuitenkin kuluttajatuotteita valmistettaessa lyhyen toimitus-
ajan merkitys oli todettu suureksi. Tämän tyyppisten tuotteiden tuotannossa on 
välttämätöntä valmistaa myös valmiita tuotteita tai puolivalmisteita, joiden avulla 
toimitusaika saadaan hyvin lyhyeksi.

Lean-filosofia oli yritysten keskuudessa tuttu asia, jonka periaatteita oli sovellettu 
tuotantoon vaihtelevasti. Tuotannonohjauksessa ei koettu olevan merkittäviä 
ongelmia. Aiemmin opitut laatupoikkeamien lähteet oli tyypillisesti dokumen-
toitu ja osattiin ottaa huomioon virheiden välttämiseksi. Asiakasreklamaatiot 
eivät haastattelussa nousseet esiin ainakaan isona ongelmana. Tämä on ollut jo 
aika kauan normaalia ainakin vakiintuneissa valmistusverkostoissa. Digitaalisten 
työkalujen käyttöönoton oli joidenkin yritysten tapauksessa nähty tuovan merkit-
tävää etua. Monessa yrityksessä nähtiin silti vielä potentiaalia Lean-periaatteiden 
toteutumisessa. Haastattelujen mukaan esimerkiksi työpisteiden siisteydessä tai 
yleisesti työn tehokkuudessa olisi vielä parannettavaa. 

4.3 Kiertotaloustuotteet tuotannossa

Eri liiketoimintamalleja tarkasteltaessa on yritysten kiertotaloustuntemuksessa 
vielä kehittämistä. Kaikki liiketoimintamallit eivät sovellu kaikille yrityksille, mutta 
niiden tuntemus ja kriittinen arviointi oli jäänyt monien yritysten osalta tekemättä. 
Eri liiketoimintamalleja saatetaan todellisuudessa jopa käyttääkin, mutta niitä ei 
ole tuotteistettu tai markkinoitu kattavasti.

Osa yrityksistä toimi kattavasti kunnossapitosektorilla, tarjoten jopa pitkäaikaisia 
huoltosopimuksia, jotka lähentelevät suorituskyvyn varmistaminen-palveluna 
-liiketoimintaa. Varaosien valmistusta ja myyntiä toteutettiin kaikissa yrityksissä. 
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Laajempia tehdaskunnostuksia tai modernisointeja tehtiin tuotteille myös paljon, 
vaikka sitä ei erikseen merkittävästi markkinoitukaan. Tuotannossa siis käsiteltiin 
myös vanhoja tuotteita, joiden kunnostustyöt saattavat toimia myös puskureina 
hiljaisempien jaksojen ylityksissä.

Vuokraustoimintaa tai muuta tuote palveluna -toimintaa tehtiin vähemmän, 
mutta kuitenkin useampi haastatelluista yrityksistä mainitsi myös vuokraavansa 
tuotteitaan tai tekevänsä leasing-sopimuksia tuotteista. Toiminta ei kuitenkaan 
ollut laajamittaista ja järjestelmällistä, eikä sitä oltu tuotteistettu lopullisesti.
 

5 LOPUKSI

Eteläpohjalaiset konepajat valmistavat paljon osia ja tuotteita kotimaan tarpeisiin 
ja suoraan sekä välillisesti vientituotteisiin. Yrittäjyys, omat tuotteet ja tuotanto 
sekä alihankintatyyppinen valmistus on johtanut lopulta kilpailukykyiseen ja 
laadukkaaseen valmistukseen alueella. Asiakkaiden odotuksiin tulee nyt edulli-
sen hinnan ja korkean laadun lisäksi ekologisuus ja kierrätettävyyden vaatimus. 
Toimivaa laatu- ja ympäristöjärjestelmää sekä Lean-kulttuuria voidaan helposti 
laajentaa sisältämään kiertotaloustavoitteita kuvaavia mittareita ja käytänteitä. Ne 
voivat olla ensimmäisiä käytännön toimenpiteitä, jolla mitataan ja saadaan käsitys 
nykytilasta. Usein jo pelkästään huomion kiinnittäminen kehitettävään asiaan 
saa hieman parannusta aikaan ja asiakkaankin tyytyväisemmäksi. Kiertotalou-
teen tutustuminen onnistuu nyt konepajalta helposti esimerkiksi osallistumalla 
Ekoinnovaatiot ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla 
-hankkeen haastatteluun.

Artikkeli on valmisteltu osana Ekoinnovaatiot ja kiertotalouden liiketoiminta-
mahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hanketta, ja haluamme kiittää hankkeen ja 
tämän artikkelin rahoittamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa sekä rahoituksen 
myöntänyttä Pirkanmaan liittoa/Etelä-Pohjanmaan liittoa.
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