
Hyvän käytännön kokeilu: 
Metalliyritysten jaettu raaka-

ainetietokanta

Toteutusraportti

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty 
sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
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CIRCWASTE 
Kohti kiertotaloutta –hankeraportti 

Hanke:

PIKES:in toimialueella toimivien metalliyritysten nykytila- ja 
palvelutarveselvitys, joka toteutetaan ennakkoon lähetetyllä 
sähköisellä kyselylomakkeella ja haastatteluilla.

Selvityksen tulosten pohjalta tehty digitaalisen pilotti 
ratkaisun määrittely, jatkoprosessin etenemisehdotus ja 
valitun ratkaisun toteutus

Pilottiratkaisun käyttöönottoon liittyvät asiantuntijapalvelut

Järjestelmän käyttäjäkoulutus

10 kk mittaisen pilottikokeilun seurantaan ja evaluointiin 
liittyvät asiantuntijapalvelut kuten työkalun toimivuuden ja 
käyttöönoton vaikutusten seuranta sekä säännöllinen
käyttäjäpalautteen keruu.

Collapick toteutukset:

Teimme etenemissuunnitelman. 

Käytiin tutustumassa yrityksiin paikan päällä. Tämän jälkeen 
lähetimme sähköisen kyselyn, jossa kartoitimme toiveista ja 
nykytilasta tarkemmin. Tulokset tässä dokumentissa.

Selvitysten pohjalta ja toiveiden pohjalta teimme etenemis 
ehdotuksen ratkaisusta. Hyväksynnän jälkeen teimme 
sovelluksen, jonka esittelimme yrityksille. Kävimme 
tarkentavan palaverin missä hienosäädimme sovellusta vielä 
paremmin sopivaksi yrityksille. Pidimme käyttökoulutuksen 
sovelluksesta.
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Lähtötilanne

Yrityksillä oli tarve saada nopeasti materiaalia tai työvoimaa. Tarve voi olla pieniä määriä tai 
hetkellinen. Tähän ongelmaan haluttiin helpotusta ja ekologisuutta. 

Materiaalin saaminen / tilaaminen oli hidasta. Materiaalin tulo kestää oman aikansa. Saman alan 
yritykset soittelivat keskenään ja kyselivät onko materiaalia / työvoimaa saatavilla. Tämä vei aikaa.

Yrityksillä oli myös ylijäämä materiaalia, jonka ne halusivat kiertoon varastostaan. Haluttiin 
paikka mistä voi katsoa kenellä on mitä ylijäämävarastoa ja voi ostaa sen paikallisesti. 

Tarve oli saada helppokäyttöinen ratkaisu helpottamaan toimintaa yritysten välillä ja ekologisuus 
tavaran kierrättäminen lähialueella. 

Kävimme haastattelemassa yrityksiä ja teimme sähköisen kyselyn. Analysoimme tarpeen ja teimme 
suunnitelman miten edetään. Tarpeita oli paljon, mutta keskityimme olennaiseen mikä toi 
suurimman arvon. Katsoimme yritysten kanssa väli katselmuksissa täyttyvätkö tarpeet ja on 
helppokäyttöinen.
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Eteneminen projektissa 2018 -2019

1

Haastattelut ja 

esiselvitys

Haastatellaan yritykset. 

Aluksi sähköinen kysely 

jota täydennetään yritys 

tapaamisilla paikan päällä

Pilotin määrittely

Määritellään pilotti ja 

käydään haastattelujen 

tulokset läpi. Lähdetään 

toteuttamaan ratkaisua. 

Tavataan yritysten kanssa 

yhteisesti.

2

Käyttöönotto

Koulutetaan järjestelmän 

käyttäjät ja yrityksen 

osallistujat. 

3

Pilotointi

Tarjotaan 1 vuodeksi 

pilotti käyttöön.
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JOULU - TAMMIKUU TAMMIKUU HELMI-MAALISKUU HELMI- JOULUKUU
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Tehdyt toimenpiteet

● Kyselyt lähetetty asiakkaille, joista saatu 6 vastausta

● Haastatellut yritykset

○ PK-Levy

○ Katatec

○ Nurmeksen Metalli

○ Pielisen Metalli

○ Saher Aidat

○ Nurmeksen työstö ja tarvike

● Teknisen tiimin suunnittelu osio

● Tekninen toteutus pilottia varten

● Seuraavana yrityksille esittely ratkaisusta
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Poiminnot kyselyistä
Tässä tärkeitä huomioita kyselyistä
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Seurattava materiaali

● Tällä hetkellä kaikilla haastatteluissa olleilla yrityksillä on noussut yhteinen materiaali ,jota 

seurata ja jakaa yritysten kesken. Tämä materiaali on levyvarasto

● Seurattavat parametrit

○ Levy

■ Levylaadut: (Musta, Ruostumaton, Alumiini, Sinkitty, Kulutuslevyt ja Rosteri

■ Paksuudet: 0-20 mm (Nurmeksen Metallilla paksuimmat)

○ Hyllypaikka

■ QR-Koodia voitaisiin yritysten mielestä hyödyntää hyllypaikoissa ja inventaarioissa

○ Kappalemäärä

○ Hinta

■ Tämä on kysymerkki pilotin kannalta, kannattaako hinnoitella vielä

○ Ostotiedot

■ Mahdollisesti liitettävät dokumentit/ostotiedot
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ALUSTA KAAVIO

YRITYSKOHTAINEN 
KIRJAUTUMINEN

YRITYSKOHTAINEN 
KIRJAUTUMINEN

YRITYSKOHTAINEN 
KIRJAUTUMINEN

YRITYSKOHTAINEN 
KIRJAUTUMINEN

YRITYSKOHTAINEN 
KIRJAUTUMINEN

YHTEINEN TIETOKANTA

Ilmoitukset tehdään ja selataan 
mobiililaitteella
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Teknisen toteutuksen huomiot

● Selkeä tapa ilmoittaa materiaalia ja nähdä tarjolla olevat materiaalit visuaalisesti

● Materiaali haku yritysten kesken

● Mobiililaitteella toimiva, jotta sitä voidaan käyttää työn ohessa. Esimerkiksi silloin 

kun puute ilmaantuu tai haluaa ilmoittaa materiaalista

● Haastatteluissa selvisi se, että olisiko mahdollista hyödyntää järjestelmää osto 

tarpeiden kartoittamiseen,  esim yhteisostot, tätä varten puhutaan ilmoituksista, jotta 

tulevaisuudessa tämäkin olisi mahdollista.
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Ilmoitus prosessi

Ilmoitukse
n 

tekeminen
Yhteinen 

raaka-aine 
kanta

Yritykselle ilmoitukset 
sähköpostiin ja mobiiliin. 

Mahdollisuus 
tekstiviesteihin

Ilmoituksien 
selaus

Tilastoa tarpeista 
ja materiaaleista
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Ilmoituksien tekeminen

● Yrityksillä käytössä mobiili APP jonka 

kautta voidaan ilmoittaa puutteet ja 

materiaalit. Jatkossa muitakin 

ilmoituksia voi tehdä.

● Focusena käytettävyys ja prosessin 

yksinkertaisuus pilotissa, jotta saadaan 

kerättyä kokemuksia

● Ilmoituksissa ns, parasta ennen päiväys.

Esimerkki näkymiä
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Materiaalien haku

● Yritys voi hakea materiaali yhteistä 

tietopankista mobiili APP:in avulla

● Haku tapahtuu syöttämällä materiaalin 

tiedot. 

● Vastauksena lista materiaaleista ja 

keneltä se on saatavilla. Tämä keskittyy 

pelkästään levymateriaalin

Esimerkki näkymiä
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Ilmoitus käyttöliittymä
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Yhteisten materiaalien selausnäkymä
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Tilastointia
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Loppuyhteenveto

Haastatteluiden ja kyselyiden tuloksena saimme kokonaiskuvan tarpeesta. Tätä ruvettiin 
jalostamaan tarkemmaksi ja käyttäjä lähtöiseksi. Collapick teki sovelluksen, jolla yritykset 
pystyivät kertomaan materiaalin puutteesta tai työvoima puutteesta. Yritys pystyy lähettämään 
sovelluksella puute / tarve ilmoituksen, joka näkyy muille yrityksille. Myös ilmoitus tulee 
sähköpostiin kaikille yrityksille. Tällä toiminnolla haluttiin tuoda yrityksille, jotka eivät ollut 
aktiivisia sovelluksen käyttäjia tietoa puute / tarve ilmoituksista. 

Koulutimme yritykset käyttämään sovellusta. Syksyllä 2019 pidimme kokouksen, jossa muistutimme 
sovelluksesta ja koulutimme uudestaan käyttämään sovellusta.

Sovellus on hyvin yksinkertainen ja ilmoitetut tiedot on kaikkien yritysten saatavilla. Yritysten 
aktiivisuus ja sitoutuminen sovelluksen käyttöön on merkittävässä osassa hyödyistä, joita yritykset 
voivat saavuttaa tulevaisuudessa.

26



Loppuyhteenveto
Yritysten sovelluskäyttö 05/2018-12/2018: 

○ Yritys 1 37

○ Yritys 2 9

○ Yritys 3 26

○ Yritys 4 42

○ Yritys 5 16

○ Yritys 6 19

○ Yritys 7 0

Ilmoituksia yritysten kesken liikkui 14. Käyttöön sitoutuminen ja säännöllinen käyttö ovat 

merkittävässä roolissa työkalun antaman hyödyn muodostuksessa. Sovelluksen pilotointiaika jäi 

tässä hankkeessa hieman lyhyeksi. Pidemmällä aikavälillä saataisiin uutta tietoa siitä, mitä voisi 

tehdä paremmin yritysten välillä ja mitä muutoksia sovellukseen voisi tehdä, jotta se palvelisi 

entistä paremmin. 27


