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Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla
voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vas-
taavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. Onnistunut uudelleenvalmistus on talou-
dellisesti kannattavaa liiketoimintaa, jossa myös valmistuksen ympäristövaikutukset pie-
nenevät merkittävästi verrattuna tavalliseen valmistukseen. Todellisuudessa uudelleen-
valmistuksen toteuttaminen voi olla kuitenkin hankalaa, sillä monia tuotteita ei ole suun-
niteltu uudelleenvalmistettaviksi. Tämän takia uudelleenvalmistus tulisi huomioida jo
tuotesuunnitteluvaiheessa.

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin uudelleenvalmistusta tuotesuunnittelun näkökul-
masta. Työ toteutettiin kirjallisuusselvityksenä ja tavoitteena oli selvittää asioita, joita uu-
delleenvalmistettavan tuotteen suunnittelussa tulee huomioida.

Työssä havaittiin, että uudelleenvalmistusprosessin tehokkuutta voidaan parantaa suun-
nittelemalla kestävä tuote, joka perustuu modulaarisiin komponentteihin ja jonka ominai-
suudet takaavat uudelleenvalmistuksen vaiheiden helpon toteuttamisen. Tällaisen tuot-
teen suunnittelussa voidaan käyttää ennalta määrättyjä suunnittelusuosituksia, joilla tuot-
teen uudelleenvalmistettavuutta parannetaan. Tämän lisäksi tuotesuunnittelussa on huo-
mioitava tuotteen elinkaari kokonaisuutena ja arvioitava uudelleenvalmistusnäkökul-
masta tehtävien muutosten vaikutuksia muihin elinkaaren vaiheisiin.
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1. JOHDANTO

Tämänhetkinen talouskasvu perustuu maapallon rajallisten resurssien kasvavaan kulutuk-
seen, joka on aiheuttanut huolta resurssien riittävyydestä tulevaisuudessa. Kestävän ta-
louskasvun takaamiseksi on kehitetty kiertotalousmalli, jossa liiketoiminta perustuu ma-
teriaalikiertoihin ja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen (Karvonen et al. 2015).  Tarkoi-
tuksena on tehdä kestävästä toiminnasta taloudellisesti kannattavaa.

Yksi merkittävä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuus on valmistavaa teollisuutta
koskeva uudelleenvalmistus (engl. remanufacturing). Se on teollinen prosessi, jossa tuot-
teen elinkaarta pidennetään prosessoimalla elinkaarensa lopussa oleva tuote osineen uutta
vastaavaksi, jonka jälkeen se palautetaan markkinoille. Toiminnan kannattavuus perustuu
valmistuskustannusten ja ympäristövaikutusten merkittävään pienenemiseen energian- ja
materiaalienkäytön vähenemisen seurauksena. Uudelleenvalmistuksen yleistymistä on tä-
hän asti kuitenkin hidastanut esimerkiksi se, että olemassa olevien tuotteiden uudelleen-
valmistus on teknisesti haastavaa ja sen seurauksena myös kallista. Prosessin tehokkuus
riippuukin pitkälti tuotteen ominaisuuksista, jotka päätetään jo sen suunnitteluvaiheessa.
Näin ollen uudelleenvalmistuksen ja tuotesuunnittelun välillä on selvä yhteys, jonka seu-
rauksena on kehittynyt uudelleenvalmistettavuuteen keskittyvä suunnittelu (engl. design
for remanufacturing).

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan tekijöitä, jotka tuotteiden suunnitteluvaiheessa on huo-
mioitava uudelleenvalmistuksen näkökulmasta. Päätavoitteena on vastata tutkimuskysy-
mykseen: ”Mitä uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnittelussa tulee huomioida”.
Työssä keskitytään tuotteiden teknisten ominaisuuksien suunnitteluun, joten uudelleen-
valmistuksen strategisen näkökulman käsittely rajataan työstä pois.

Tutkimus tehdään kirjallisuusselvityksenä ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen poh-
jalta. Ensin työssä määritellään uudelleenvalmistus käsitteenä ja tutkitaan siihen kuuluvia
vaiheita. Uudelleenvalmistusprosessin tunteminen on suunnittelun kannalta tärkeää, jotta
siinä esiintyviä ongelmia voitaisiin ratkaista suunnittelun keinoilla. Määrittelyn jälkeen
selvitetään, miten tuotteiden elinkaari on huomioitava kaikessa suunnittelun päätöksen-
teossa, kun tavoitteena on elinkaaren pidentäminen. Lopuksi tutkitaan, miten tuotteesta
voidaan suunnitella uudelleenvalmistettava.
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2. UUDELLEENVALMISTUS

Uudelleenvalmistusta pidetään merkittävänä ja kasvavana tapana harjoittaa kestävämpää
liiketoimintaa tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Se on teollinen prosessi, jossa elin-
kaarensa lopussa olevasta tuotteesta tehdään vähintään uutta vastaava. Tällöin tuote ei
päädy jätteeksi, vaan siihen sitoutuneet resurssit säilytetään ja tuotteen elinkaari pitenee.
Uudelleenvalmistettavalle tuotteelle myönnetään yleensä takuu, joka yhdessä korkean
laatuvaatimuksen kanssa erottaa sen kunnostamisesta. (Matsumoto & Ijomah 2013, s.
389-392) Uudelleenvalmistus nähdään tärkeänä osana kiertotaloutta, joka on kehitetty
korvaajaksi nykyiselle resurssien kertakäyttöisyyteen perustuvalle lineaaritaloudelle.
Kiertotaloudessa tavoitellaan viisaampaan resurssienkäyttöön ja materiaalikiertoihin pe-
rustuvaa liiketoimintaa, jollaista uudelleenvalmistus on. (Karvonen et al. 2015, s. 7)

2.1 Uudelleenvalmistuksen määritelmä

Uudelleenvalmistus määritellään kirjallisuudessa yleisesti teollisuuden prosessiksi, jossa
kulunut tuote osineen palautetaan vähintään uutta vastaavaan kuntoon (Matsumoto & Ijo-
mah 2013, s. 389; Karvonen et al. 2015, s. 7). Vanha tuote voidaan myös päivittää pro-
sessin yhteydessä alkuperäistä paremmaksi esimerkiksi osia vaihtamalla (Karvonen et al.
2015, s. 7). Ajatuksena on ensin kerätä uudelleenvalmistettava tuote, purkaa se ja ottaa
talteen käyttökelpoiset osat, jotka tarvittaessa kunnostetaan. Sitten tuote rakennetaan uu-
delleen niin, että kokoonpanossa käytetään uudelleen kunnostettuja osia ja tarvittaessa
käyttökelvottomat osat korvataan uusilla. (Matsumoto & Ijomah 2013, s. 396-401) Pro-
sessin tarkoitus on hyödyntää valmistuksessa alkuperäiseen tuotteeseen ja sen materiaa-
leihin jo sidottu arvo (Go et al. 2015). Tämän lisäksi esimerkiksi Ijomah ja Matsumoto
(2013, s. 392) sekä Bauer et al. (2017, s. 116) määrittelevät, että uudelleenvalmistettavalle
tuotteelle myönnetään vastaavan uuden tuotteen takuu, joka asettaa uudelleenvalmistuk-
selle korkeat laatutavoitteet.

Uudelleenvalmistuksella tuote palautetaan elinkaaressaan valmistusvaiheeseen, jolloin
tuote ei päädy jätteeksi ja sen käyttäminen valmistuksen aihiona vähentää samalla val-
mistuksessa tarvittavia uusia resursseja. (Karvonen et al. 2015; Yang et al. 2015) Tätä on
havainnollistettu kuvassa 1, jossa esitetään uudelleenvalmistuksen sijoittuminen tuotteen
fyysiseen elinkaareen.
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2.2 Kannattavuus

Uudelleenvalmistustoimintaa pidetään kannattavana sekä talous- että ympäristönäkökul-
masta. Kannattavuus perustuu siihen, että käytöstä poistuvien laitteiden osiin sitoutunut
arvo voidaan hyödyntää valmistuksessa, jolloin tarve uusien osien tuotannolle vähenee.
Tämän seurauksena valmistamisen kulut ja ympäristövaikutukset pienenevät, kun vaadit-
tava työmäärä, energiankulutus ja uuden raaka-aineen käyttö vähenevät. (Karvonen et al.
2015, s. 15) Sen seurauksena uudelleenvalmistetun tuotteen markkinahintaa voidaan pie-
nentää merkittävästi, jolloin uudelleenvalmistuksesta hyötyvät myös asiakkaat (Matsu-
moto & Ijomah 2013, s. 389). Tutkijoiden Matsumoto ja Ijomah (2013, s. 389) mukaan
yleisiä uudelleenvalmistettavia tuotteita ovat erilaiset teollisuudessa käytettävät koneet ja
monimutkaiset laitteet, joiden osat ovat tyypillisesti arvokkaita ja siten kannattavia kerätä
ja uudelleenvalmistaa.

Kannattavuuden kannalta on myös tärkeää, että uudelleenvalmistettavia aihioita on saa-
tavissa riittävästi takaisin markkinoilta. Saatavuutta pyritään parantamaan motivoimalla
palautuksiin kannustimilla ja sopimuksilla, eli käytetyn tuotteen palautuksesta voidaan
esimerkiksi tarjota asiakkaalle hyvitys uuden tuotteen hankintaan. Aihioiden palautus-
määrän lisäksi niiden paluuvirran tulisi olla ennustettavissa, joten uudelleenvalmistettavia
tuotteita voi olla kannattavaa tarjota palveluina kappalemyynnin sijaan. Tämä takaa
yleensä sen, että esimerkiksi tuotteen kuntoa ja sijaintia on helpompi seurata ja elinkaaren
loppu on paremmin ennustettavissa. (Karvonen et al. 2015, s. 8, s. 42)

Uudelleenvalmistusta voidaan merkittävästi helpottaa huomioimalla se jo tuotekehitys-
vaiheessa, jossa tehdyt päätökset määräävät tuotteen uudelleenvalmistettavuuden
(Fegade et al. 2015). Tästä voidaan päätellä, että suunnittelun päätöksillä vaikutetaan suo-
raan uudelleenvalmistuksen helppouteen ja siten myös kannattavuuteen. On siis tärkeää,
että suunnittelijoilla on päätöksentekonsa tukena hyvä käsitys uudelleenvalmistuksesta ja
sen vaiheista.

Kuva 1. Uudelleenvalmistuksen sijoittuminen tuotteen elinkaareen (mukaillen Liu et al.
2014, s. 568).
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2.3 Uudelleenvalmistuksen vaiheet

Tyypillinen uudelleenvalmistusprosessi koostuu seitsemästä päävaiheesta (Matsumoto &
Ijomah 2013), joiden tunteminen helpottaa uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnitte-
lua. Prosessiin vaiheet on esitetty kuvassa 2.

Nämä vaiheet tehdään käytetylle tuotteelle, jonka uuden elinkaaren saavasta perusosasta
käytetään englannissa termiä ”core”. Sen suora suomennos on aihio, mutta sille ei ole
kuitenkaan vielä vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. (Karvonen et al. 2015, s. 7)
Tässä työssä käytetään termejä uudelleenvalmistettava tuote tai aihio, joita myös Karvo-
nen et al. (2015) käyttävät.

1. Kerääminen ja tarkastaminen

Uudelleenvalmistuksen ensimmäisessä vaiheessa tuotteiden vauriot tarkastetaan ja ne ke-
rätään paikkaan, jossa uudelleenvalmistus suoritetaan (Matsumoto & Ijomah 2013, s.
397). Tämä vaihe tapahtuu tehtaan ulkopuolella, mutta on silti merkittävä osa uudelleen-
valmistusta, sillä kustannukset voivat kasvaa suuriksi, jos kuljetettava matka on pitkä tai
tuotetta on hankala kuljettaa. Arvokkaiden tuotteiden kuljettaminen on pystyttävä toteut-
tamaan niin, etteivät ne vahingoitu matkan aikana. (Yang et al. 2015, s. 3199-3200) Kar-
vonen et al. (2015, s. 17) huomioivatkin, että etenkin Suomessa sijaitseville yrityksille
kuljetus voi muodostua merkittäväksi haasteeksi uudelleenvalmistustoiminnalle, sillä asi-
akkaat ovat usein kaukana ulkomailla.

2. Purkaminen

Purkuvaiheessa tuotteen osat ja komponentit irrotetaan tuotteesta mahdollisimman tehok-
kaasti ja ehjinä. Onnistunut purkaminen takaa sen, että uudelleenkäyttö ja -valmistus on
ylipäätään mahdollista. (Sundin & Bras 2005; Buchert et al. 2017) Tämä vaihe voi viedä
paljon aikaa, ja tuotteeseen käytön aikana kertyneet epäpuhtaudet, kuten ruoste ja öljy,

Kuva 2. Uudelleenvalmistuksen vaiheet (mukaillen Matsumoto & Ijomah 2013, s.
397; Liu et al. 2013, s. 643).
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voivat vaikeuttaa purkamista (Karvonen et al. 2015). Tyypillisesti purkaminen suorite-
taan manuaalisesti, jolloin siitä voi aiheutua tuotteesta riippuen merkittäviä kustannuksia.
On kuitenkin mahdollista, että uudelleenvalmistettavia tuotteita voidaan tulevaisuudessa
purkaa automaattisesti roboteilla, jolloin työn tehokkuus parantuisi merkittävästi.
(Vongbunyong & Chen 2015)

3. Puhdistus

Purkamisen jälkeen osista puhdistetaan tarkasti maalit ja epäpuhtaudet, kuten öljy ja
ruoste. Epäpuhtauksien poistolla helpotetaan uudelleenvalmistusprosessin myöhempiä
vaiheita ja parannetaan lopputuotteen laatua. Puhdistaminen voidaan suorittaa esimer-
kiksi mekaanisesti, vedellä tai erilaisilla kemikaaleilla, ja optimaalinen keino riippuu tuot-
teen materiaaleista ja muodoista sekä tavoiteltavasta lopputuloksesta. Lisäksi on huomi-
oitava, että puhdistusvaihe vaikuttaa merkittävästi koko prosessin energiankulutukseen ja
ympäristövaikutuksiin, joita uudelleenvalmistusprosessissa pyritään minimoimaan. Puh-
distuksen sijoittuminen prosessiin on häilyvä, sillä tuotteen puhdistamista saatetaan suo-
rittaa muissakin vaiheissa, esimerkiksi ennen sen purkamista. (Liu et al. 2013)

4. Tarkastaminen ja lajittelu

Tuotteen tarkastamisen tavoitteena on selvittää tuotteen osien kunto ja mahdolliset vau-
riot, jotta ne voitaisiin lajitella jatkokäyttöä ajatellen (Matsumoto & Ijomah 2013, s. 399).
Yang et al. (2015, s. 3200) määrittää kolme luokkaa, joihin osia lajitellaan: uudelleen-
käytettävät ilman kunnostamista, uudelleenkäytettävät kunnostamisen jälkeen sekä uu-
delleenkäyttöön soveltumattomat. Osien tarkastuksen ja lajittelun jälkeen siis tiedetään,
mitä osia uudelleenvalmistuksessa voidaan jatkokäyttää ja miten.

5. Osien kunnostaminen

Osien uudelleenkäyttö edellyttää, että ne ovat uutta vastaavia. Kunnostamisella osien
kunto ja muoto palautetaan alkuperäiselle tasolle esimerkiksi hiomalla tai sorvaamalla.
(Matsumoto & Ijomah 2013). Jos osia ei saada kunnostettua alkuperäistä vastaaviksi, ne
voidaan korvata uusilla osilla (Yang et al. 2015, s. 3201).

      6. ja 7.  Kokoonpano ja lopputuotteen tarkastaminen

Mikäli tuotetta ei haluta muuttaa tai päivittää, kokoonpanovaihe on samanlainen kuin al-
kuperäiselle tuotteelle. Joidenkin alkuperäisten osien tilalle voidaan kuitenkin vaihtaa ke-
hittyneempiä osia (Yang et al. 2015), jolloin muutetaan lopputuotteen ominaisuuksia. Jos
esimerkiksi tuotteen teknologia on kehittynyt tuotteen elinkaaren aikana, sitä voidaan päi-
vittää osia vaihtamalla. Kokoonpanossa on lisäksi muistettava, että uudelleenvalmistuk-
sen tavoitteena on luoda tuotteelle monta käyttökertaa, joten on tärkeää välttää kokoon-
panotekniikoita tai materiaaleja, jotka hankaloittaisivat tuotteen purkamista myöhemmin.
(Karvonen et al. 2015)
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Viimeiseksi tuotteen toiminta tarkistetaan (Matsumoto & Ijomah 2013), jotta se voidaan
palauttaa markkinoille uudelleenvalmistettuna tuotteena.

2.4 Uudelleenvalmistajia

On arvioitu, että Suomessa uudelleenvalmistuksen arvopotentiaali on n. 2 miljardia euroa
vuodessa vuoteen 2030 mennessä (Sitra 2014). Suomessa suurimmat toimijat ovat tällä
hetkellä työkoneteollisuudessa, mutta toiminnan volyymi on kuitenkin toistaiseksi melko
pientä. Eri puolilla maailmaa uudelleenvalmistuksen volyymi on vaihtelevaa, mutta eri-
tyisesti sitä harjoitetaan lentokone- ja autoalalla. (Karvonen et al. 2015)

Suomessa tunnettu uudelleenvalmistaja on Valtra, joka harjoittaa kannattavaa uudelleen-
valmistusta traktoreiden vaihteistoille. Valtran uudelleenvalmistustoiminnan liikevaihto
on kasvanut vuodesta 2012 vuosittain 25-35 prosenttia. Asiakkaalle uudelleenvalmistet-
tujen vaihteistojen hankintahinta on Valtran tapauksessa 30-40 prosenttia uutta pienempi
ja yrityksellä on käytössä panttimaksu uudelleenvalmistettavien aihioiden saatavuutta pa-
rantaakseen, jolloin asiakkaita saadaan sitoutumaan vaihteistojen palautuksiin. (Sitra
2017). Maailmalla yksi suurimmista toimijoista on Caterpillar, joka uudelleenvalmistaa
rakennus- ja kaivoskoneita, moottoreita ja muita teollisuustuotteita. Yritys uudelleenval-
mistaa koko tuotevalikoimansa osana normaalia liiketoimintaansa ja sillä on useita uu-
delleenvalmistuslaitoksia eri maanosissa, joten palvelu on saatavissa asiakkaille laajalla
alueella ympäri maailman. (Karvonen et al. 2015)
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3. TUOTTEEN ELINKAAREN HUOMIOIMINEN

Viimeisten vuosikymmenten aikana ympäristöongelmista, resurssienkulutuksesta ja kus-
tannuksista on tullut yhä tärkeämpiä huomionkohteita tuotteiden elinkaaren tarkastelussa
(Go et al. 2015, s. 17). On havaittu, että esimerkiksi elinkaaren aikaisista ympäristövai-
kutuksista 80% (Bauer et al. 2017, s. 113) ja kustannuksista yli 70% määrittyy jo suun-
nitteluvaiheessa (Asiedu & Gu 1998, s. 883). Tästä voidaan päätellä, että elinkaarikoko-
naisuuden ymmärrys jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Tällöin puhutaan suunnittelun
elinkaariajattelusta (engl. Life cycle thinking), jolla tarkoitetaan yleisesti tuotteen koko
elinkaaren huomiointia ja epätoivottujen elinkaarivaikutusten minimointia. Ympäristö-
vaikutuksia ennakoidaan elinkaariarvioinnilla (engl. life-cycle analysis) ja kustannuksia
kustannuslaskennalla, joita molempia voidaan käyttää suunniteltavien tuotteiden ja niiden
ominaisuuksien vertailuun. Elinkaariajattelulla on tärkeä osa erityisesti uudelleenvalmis-
tettavan tuotteen suunnittelussa, jossa kustannus- ja ympäristönäkökulma korostuvat. Esi-
merkiksi uudelleenvalmistettavuutta parantavien päätösten vaikutuksia muuhun elinkaa-
reen on arvioitava, jotta haitat eivät kasvaisi hyötyjä suuremmiksi. (Yang et al. 2015, s.
3206)

3.1 Lineaarinen elinkaarinäkökulma

Tuotteen elinkaarta on ajateltu tyypillisesti lineaarisena kokonaisuutena, jossa tuote käy
läpi peräkkäisiä elinkaarivaiheita. Ensin tuote suunnitellaan, jonka jälkeen se valmiste-
taan käyttöä varten. Kun tuote poistuu käytöstä, sen sanotaan olevan elinkaarensa lopussa.
(Go et al. 2015, s. 18) Tämän jälkeen tuotteet tyypillisesti luokitellaan jätteeksi, joka kier-
rätetään, hyödynnetään energiana tai toimitetaan kaatopaikalle (Bauer et al. 2017, s. 113-
115). Lineaarinen elinkaarimalli on esitetty kuvassa 3.

Lineaariseen malliin liittyy kuitenkin ongelmia esimerkiksi resurssienkulutuksen ja jät-
teen syntymisen kannalta (Sundin & Bras 2005, s. 1). Maapallon resurssit ovat rajalliset,
joten kulutuksen lisääntyminen kasvavalla vauhdilla herättää huolta resurssien riittävyy-
destä tulevaisuudessa (Sundin & Lee 2012).

Kuva 3. Lineaarinen elinkaari (mukaillen Bras 1997).
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3.2 Tuotteen elinkaariarviointi

Elinkaariajattelun työkaluina käytetään suunnittelussa yleisesti elinkaariarviointia ja elin-
kaarikustannusten arviointia. Ne ovat menetelmiä, joiden avulla suunnittelupäätösten vai-
kutuksia elinkaareen voidaan ennakoida ympäristö- ja kustannusnäkökulmasta. Yleisesti
niitä käytetään myös tuotteiden ja suunniteltavien ominaisuuksien vertailuun. Elinkaari-
vaikutusten arvioiminen eri näkökulmista koko elinkaari huomioiden on tärkeää, sillä
muuten esimerkiksi suunnitelluista tuoteparannuksista voi olla elinkaarikokonaisuuden
kannalta enemmän haittaa kuin hyötyä. (Yang et al. 2015, s. 3206)

3.2.1 Ympäristövaikutusten elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi on standardoitu menetelmä, jolla tuotteiden tai teollisten systeemien
koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan arvioida systemaattisesti. Arvi-
oinnissa tarkastellaan tuotteen tai tuotteiden resurssienkäyttöä, energiankulutusta ja pääs-
töjä elinkaaren eri vaiheissa. Kun arviointia toteutetaan useille tuotteille, tuloksia vertai-
lemalla niistä pystytään valita ympäristövaikutuksiltaan paras vaihtoehto. (Liu et al. 2014
s. 569). Arviointi koostuu neljästä vaiheesta (SFS-EN ISO 14040 2006), jotka ovat esi-
tetty kuvassa 4.

Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely sisältää esimerkiksi yksityiskohtaista arvioin-
nin tarkoitusten, syiden ja tavoitteiden määrittämistä. Tämän tarkoituksena on selkeyttää
arviointia, jotta se voitaisiin suorittaa tehokkaasti. Inventaarioanalyysissa kerätään tarvit-
tavaa tietoa koko tuotejärjestelmästä, eli määritetään koko elinkaaren aikana tarvittavan
energian ja materiaalien tarve ja kaikki niistä muodostuvat päästöt ja vaikutukset. Vaiku-
tusarvioinnissa tarkastellaan, mitä vaikutuksia haitallisilla toimilla ja päästöillä on ihmi-
sille, ympäristölle ja luonnonvaroille. Tässä vaiheessa tarkastellaan nimenomaan inven-

Kuva 4. Elinkaariarviointi (SFS-EN ISO 14040 2006, Nissinen 2013 mukaan).
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taarioanalyysissa määritettyjen toimintojen ja päästöjen vaikutuksia. Edeltävissä vai-
heissa saatuja tuloksia tulkitsemalla voidaan jatkaa johtopäätösten ja toimenpidesuositus-
ten tekemiseen. (SFS-EN ISO 14040 2006, Suomen ympäristökeskus SYKE 2017 mu-
kaan)

Arviointi edellyttää kuitenkin paljon tietoa, jota tuotteen varhaisessa suunnitteluvaiheessa
ei välttämättä ole saatavissa. Lisäksi arvioinnin toteuttaminen voi olla hyvin monimut-
kaista ja vaikeaa, jos siinä huomioitavia tekijöitä on paljon. (Yang et al. 2015, s. 3207)
Tällaisissa tilanteissa arviointi voidaan toteuttaa yksinkertaistetusti, jolloin keskitytään
tarkastelemaan esimerkiksi ainoastaan hiilidioksidipäästöjä vaikutuksineen. (Nissinen
2013)

3.2.2 Elinkaarikustannusten arviointi

Tuotteen elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan kokonaisuutta kaikista elinkaaren vaiheissa
muodostuvista kustannuksista. Niiden arviointiin käytetään kustannuslaskentaa (engl.
Life cycle cost analysis), jossa selvitetään tuotteen kokonaiskustannuksia tai esimerkiksi
jonkin tietyn vaiheen kustannuksia. (Asiedu & Gu 1998, s. 883) Tuotteen kokonaiskus-
tannusten jakautuminen on esitetty kuvassa 5.

Elinkaarikustannusten laskenta riippuu kohteesta ja tarkoituksesta, eikä sen tekemiseen
ole vakiintunutta tapaa. Laskennassa on määritettävä, kenelle muodostuvia kustannuksia
halutaan arvioida, sillä ne ovat erilaiset tuotteen valmistajalle, käyttäjälle ja yhteiskun-
nalle. (Asiedu & Gu 1998, s. 885-890) Toisin kuin elinkaariarvioinnille, tuotteille suori-
tettavaa kustannuslaskentaa ei ole määritetty tarkasti standardin mukaan (Erwin et al.
2011).

Valmistuskustannukset ovat avaintekijä tuotteen kaupallisen kannattavuuden kannalta ja
ne koostuvat osien, kokoonpanon ja muiden valmistustoimintojen, kuten kuljetusten ja
laadunvarmistuksen, kustannuksista (Ulrich & Eppinger 2012, s. 255). Niiden arvioinnin
voidaan päätellä olevan erityisen tärkeässä osassa myös uudelleenvalmistettavaa tuotetta
suunniteltaessa, kun tuote valmistetaan elinkaarensa aikana useita kertoja.

Kuva 5. Tuotteen kokonaiskustannukset (mukaillen Asiedu & Gu 1998).
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3.3 Tuotteen monta elinkaarta

Tuotteiden suunnittelussa on nähtävissä trendi, jossa haitallisten elinkaarivaikutusten mi-
nimoimiseksi joitakin tuotteita on alettu suunnittelemaan niin, että ne käyvät läpi yhden
sijaan useita elinkaaria. Tämän seurauksena myös elinkaariajattelu on kehittymässä suun-
taan, jossa tuotteita ajatellaan käytettävän useita kertoja. (Yang et al. 2015, s. 3206) Useat
elinkaaret mahdollistetaan tuotteen elinkaaren loppustrategioilla, kuten uudelleenkäytön,
uudelleenvalmistuksen ja kierrätyksen yhdistelmillä. (Bauer et al. 2017. s. 113) Loppu-
strategioilla muodostetaan elinkaarikiertoja, eli tuote palautetaan elinkaarensa aikaisem-
paan vaiheeseen. Samalla syntyvän jätteen määrä pienenee ja uusien resurssien käyttö
valmistuksessa vähenee, jolloin liiketoiminnasta tulee kestävämpää. Tämä kuitenkin
edellyttää tuotteen loppustrategioiden ja useiden elinkaarien tarkastelua (Go et al. 2015,
s. 16-17).

3.3.1 Tuotteen elinkaaren loppustrategiat

Tuotteen loppukäytöllä viitataan elinkaaren loppustrategioiden (engl. end-of-life strate-
gies) toteuttamiseen. Niillä tarkoitetaan ratkaisuja, joita tuotteeseen sovelletaan sen pois-
tuttua käytöstä. Jos tuotteet päätyvät jätteenä kaatopaikalle tai energian tuottamiseen,
suuri osa tuotteeseen sidotusta arvosta ja materiaalista jää hyödyntämättä. Myös kierrät-
täminen materiaalina on yleistä, mutta silloinkin tuotteisiin sitoutunut jalostusarvo, kuten
valmistukseen käytetty energia ja työvoima jäävät hyödyntämättä. Tämän takia on kehi-
tetty elinkaaren loppustrategioita, joissa materiaalien lisäksi tuotteeseen sidotusta arvosta
mahdollisimman suuri osa saadaan säilytettyä. Niitä kutsutaan uudelleenkäyttöstrate-
gioiksi (engl. reuse strategies), joita ovat suora uudelleenkäyttö sekä uudelleenvalmistus.
(Bauer et al. 2017, s. 113-115) Elinkaaren loppustrategioita on esitetty kuvassa 6 osana
kiertoihin perustuvaa elinkaarta.

Kuva 6. Elinkaaren loppustrategiat ja niissä säilytettävä arvo (mukaillen Liu et al. 2014,
s. 568).
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Suoralla uudelleenkäytöllä tarkoitetaan prosessia, jossa tuote tai osa voidaan käyttää uu-
delleen ilman erityisiä toimenpiteitä. Tuote voidaan esimerkiksi käyttövaiheen jälkeen
siirtää toiselle omistajalle tai tuotteen jokin osa voidaan hyödyntää suoraan uuden tuot-
teen valmistuksessa. Uudelleenvalmistuksella tuote sen sijaan palautetaan elinkaaressa
valmistusvaiheeseen. Edellisillä ratkaisuilla tuotteisiin sitoutunut arvo saadaan suurelta
osin säilytettyä ja samalla syntyvä jätevirta vähenee. (Bauer et al. 2017, s. 115)

Joissakin elinkaaren loppustrategioissa resursseja saadaan hyödynnettyä uudelleen enem-
män kuin toisissa, joten ne voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen sen mukaan,
kuinka paljon tuotteeseen sidottuja resursseja niillä säilytetään. Näin tunnistetaan selke-
ästi tavoiteltavimmat vaihtoehdot tuotteen ja materiaalien käytölle elinkaarensa lopussa.
(Karvonen et al. 2015, s. 9) Tämä järjestys on esitetty kuvassa 7, jossa tavoiteltavin vaih-
toehto on esitetty ylimpänä.

Kun tuotteita suunnitellaan useita elinkaaria varten, ei voida keskittyä kuitenkaan ainoas-
taan yhteen edellisistä loppustrategioista. Tämä johtuu siitä, että käytöstä poistuvan tuot-
teen loppukäyttö on usein yhdistelmä edellä esitetyistä strategioista, kuten kierrätyksestä,
uudelleenvalmistuksesta ja uudelleenkäytöstä. (Go et al. 2015, s. 26) Suunnittelussa on
siis ajateltava tuotteen loppukäyttöä kokonaisuutena, jossa tavoitteena on säilyttää mah-
dollisimman paljon tuotteeseen sidottua arvoa.

Uudel-
leenkäyttö

Kunnostus

Uudelleenvalmistus

Kierrätys

Energiahyödyntäminen

Hävittäminen

Kuva 7. Elinkaaren loppustrategioiden hierarkia: tavoiteltavin vaihtoehto
ylimpänä (mukaillen Sundin & Lee 2012, s. 552).
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3.3.2 6R-konsepti

Useiden elinkaarten toteuttamiseen liittyy olennaisesti myös 6R-konsepti (engl. ”The 6R
Concept”), joka on kehitetty yleisemmin tunnetun 3R-konseptin pohjalta. Konsepti kuvaa
kuusi tapaa kestävämpään materiaalien hyödyntämiseen, joiden englanninkielisiin vasti-
neisiin konseptin nimi viittaa. Suomeksi nämä ovat uudelleenkäyttö (reuse), kierrätys
(recycle), palautus (return), uudelleensuunnittelu (redesign), uudelleenvalmistus (re-
manufacture) sekä yksinkertaistus (reduce) (Jaafar et al. 2007, Karvonen et al. 2015 mu-
kaan). Tuotteen loppukäytön vaihtoehtojen lisäksi konseptissa on siis muutama lisäys
useiden elinkaarten toteutukseen liittyen. Palautuksella tarkoitetaan tuotteiden keräämistä
elinkaarensa lopussa niiden jatkokäyttöä varten ja uudelleensuunnittelussa ajatus on
suunnitella tuotteita, joissa voitaisiin käyttää esimerkiksi uudelleenkäytettäviä osia ja
kierrätettyjä materiaaleja (Jawahir & Bradley 2016, s. 105). Jaafar et al. (2007, Karvonen
et al. 2015 mukaan) määrittää yksinkertaistuksen viittaavan ”toimintoon, jossa tuotteen
suunnittelua yksinkertaistetaan, tavoitteena parantaa tuotteen ensimmäisen elinkaaren jäl-
keistä käyttöä” (Jaafar et al. 2007, Karvonen et al. 2015 mukaan). Toisaalta Jawahir ja
Bradley (2016, s. 105) kertoo sillä tarkoitettavan resurssienkäytön vähentämistä erityi-
sesti tuotteiden valmistusvaiheessa. Molemmat määritelmät ovat tärkeitä ajatuksia, joiden
huomioinnilla voidaan pyrkiä materiaalien kestävämpään käyttöön. 6R -konsepti on esi-
tetty kuvassa 8.

6R

Uudelleen-
käyttö

Palautus

Kierrätys

Uudelleen-
suunnittelu

Yksinkertaistus
/

Vähentäminen

Uudelleen-
valmistus

Kuva 8. 6R-konsepti (mukaillen Jawahir & Bradley 2016).
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6R-konseptin voidaan ajatella tarjoavan keinot uuden elinkaaren luomiseen. Edellä mai-
nituista voidaan valita sopivimmat menetelmät, joilla elinkaarensa loppua lähestyvälle
tuotteelle luodaan uusi elinkaari. Kuvassa 9 havainnollistetaan 6R-konseptilla luotua tuot-
teen elinkaarikiertoa niin, että alimmalla tasolla on ensimmäinen elinkaari ja myöhemmät
elinkaaret ovat esitettynä sen yläpuolella. (Karvonen et al. 2015, s. 10)

Kuvasta 9 nähdään, että ensimmäisen elinkaaren lopuksi tuote palautetaan käytöstä uu-
delleensuunniteltavaksi ja -valmistettavaksi, jonka jälkeen se uudelleenkäytetään.

3.3.3 Uudelleenvalmistus vaihtoehtona

Kuvassa 7 esitetyn elinkaaren loppustrategioiden hierarkian mukaan tuote olisi hyvä uu-
delleenvalmistaa, jos sen uudelleenkäyttö tai kunnostaminen eivät ole mahdollisia vaih-
toehtoja. Kun tuote uudelleenvalmistetaan, se palautetaan elinkaaressaan valmistusvai-
heeseen, jolloin tuote ei päädy jätteeksi ja ympäristöhyödyt konkretisoituvat (Liu et al.
2014, s. 568). Tämän kierron luomiseksi uudelleenvalmistusprosessi tulee rakentaa mah-
dollisimman helpoksi ja taloudellisesti kannattavaksi. Yksi suositeltava tapa pyrkiä edel-
lisiin on käyttää liiketoiminnassa mallia, jossa tuote tarjotaan käyttäjälle palveluna. Uu-
delleenvalmistus voidaan sisällyttää osaksi tätä palvelua, jolloin omistus säilyy valmista-
jalla ja asiakas maksaa tuotteen suorituskyvystä, ei sen omistamisesta. Tämä voi vähentää
asiakkaan epäluuloja uudelleenvalmistettavaa tuotetta kohtaan ja luoda paremman reitin
markkinoille samalla, kun valmistajan hallinta käytettyihin tuotteisiin paranee ja esimer-
kiksi epävarmuus aihioiden saatavuudesta pienenee. (Karvonen et al. 2015 s. 41)

Kuva 9. Elinkaarten toteuttaminen 6R-konseptilla (Badurdeen et al. 2009,
Karvonen et al. 2015 mukaan).
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Suunnittelupäätöksiä tehdessä on arvioitava yleisesti tuotteen ja sen osien soveltuvuutta
uudelleenvalmistukseen. Tämä arviointi on iteratiivinen prosessi, jossa huomioidaan
osiin sitoutunutta arvoa ja hintaa, sekä osuutta, joka arvosta on mahdollista säilyttää juuri
uudelleenvalmistuksella. Näin voidaan huomata, onko osien uudelleenvalmistus talou-
dellisesti kannattava vaihtoehto. Lisäksi arvioidaan, onko uudelleenvalmistus kokonai-
suudessaan teknisesti mahdollista ilman tuotteen rikkoutumista. Mikäli se ei ole mahdol-
lista, on arvioitava tuotteen hävittämisen ympäristövaikutuksia hävittämistä koskevia sää-
döksiä. (Nasr & Thurston 2006, s. 17) Edellä mainitut arviointikriteerit on esitetty ku-
vassa 10.

Uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnittelu edellyttää kokonaisvaltaista elinkaariajat-
telua, jossa suunnitelmien vaikutuksia elinkaareen arvioidaan ja vertaillaan tarkkaan. Uu-
delleenvalmistusta harkittaessa elinkaariarviointia ja kustannusten arviointia voidaan
käyttää niin, että uudelleenvalmistuksen tuloksia verrataan tavalliseen valmistukseen.
(Yang et al. 2015, s. 3206) Esimerkiksi Liu et al. (2014) on vertaillut elinkaariarvioinnilla
tavallisen ja uudelleenvalmistuksen energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia diesel-
moottorin tapauksessa. Vertailu tehtiin niin, että arvioinnissa tavallisesti valmistetun
moottorin elinkaari alkoi materiaalien hankinnasta ja valmistuksesta, kun taas uudelleen-
valmistetun moottorin elinkaari alkoi sen palauttamisesta ja uudelleenvalmistuksesta.
Tarkastelusta jätettiin pois käyttövaihe ja tuotteen elinkaaren loppu, kun sitä ei enää uu-
delleenvalmisteta. Laajan tarkastelun lopputuloksesta huomattiin, että uudelleenvalmis-
tuksella energiankulutus pienentyi 66% ja GWP -lukema (engl. global warming poten-
tial), jolla ilmaistaan vaikutusta ilmaston lämpenemiseen, pienentyi 67% tavallisen val-
mistuksen lukemasta. (Liu et al. 2014) Näitä tuloksia on havainnollistettu kuvassa 11.

Arviointikriteerit tuotteen
loppukäyttöön liittyen

Osien arvo ja hinta

Uudelleenvalmistuksen kannattavuus
ja sen kautta säilytettävä osien arvo

Uudelleenvalmistettavuus teknisestä
näkökulmasta

Hävittämisen ympäristövaikutukset

Kuva 10. Tuotteen uudelleenvalmistuksen arviointi loppukäytössä (Nasr & Thurs-
ton 2006, s. 17).
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Kuva 11. Tavallisen valmistuksen ja uudelleenvalmistuksen ympäristövaikutusten ver-
tailu (mukaillen Liu et al. 2014).

Taloudelliset hyödyt perustuvat uudelleenvalmistuksella säilytettävän arvon säilyttämi-
seen ja esimerkiksi materiaalien ja energian pienempään kulutukseen (Karvonen et al.
2015, s. 15). Kustannuslaskennalla voidaan kartoittaa, minkälaisia taloudellisia vaikutuk-
sia uudelleenvalmistuksella on suhteessa tavalliseen valmistukseen (Sahni et al. 2010,
Yang et al. 2015 mukaan). Hyötyjen osoittamisen lisäksi kustannuslaskentaa voidaan
käyttää suunnittelussa erityisesti ominaisuuksien vertailuun ja uudelleenvalmistuksen ta-
pauksessa sitä onkin käytetty mm. liitostyyppien vertailussa (Shu & Flowers 1999).
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4. UUDELLEENVALMISTETTAVUUDEN SUUN-
NITTELU

Tuotteen uudelleenvalmistuksesta tulisi päättää mahdollisimman aikaisessa elinkaaren
vaiheessa, sillä siinä ilmeneviä ongelmia ja haasteita voidaan poistaa parhaiten huomioi-
malla ne jo tuotetta kehitettäessä (Yang et al. 2016, s. 1). Tällöin voidaan parantaa tuot-
teen uudelleenvalmistettavuutta (Karvonen et al. 2015, s. 26), johon keskittyvästä suun-
nittelusta käytetään termiä ”uudelleenvalmistettavuuden suunnittelu” (engl. design for re-
manufacturing). Tavoitteena on tunnistaa uudelleenvalmistusta helpottavia tuoteominai-
suuksia ja keinoja, joilla niitä voidaan kehittää paremmiksi osana suunnitteluprosessia.
(Yang et al. 2015) Uudelleenvalmistettavuuden suunnittelu voidaan nähdä yhdistelmänä
useista DFX -menetelmistä (engl. design for X), joita on kehitetty ohjaamaan suunnittelua
jotakin tiettyä kriteeriä, kuten valmistusta tai kokoonpanoa ajatellen. Termissä ”X” -kir-
jaimen paikalle sijoitetaan huomioitava asia, johon suunnittelu keskittyy. Uudelleenval-
mistettavuuden suunnittelussa tällaisia ovat esimerkiksi päivittäminen ja purkaminen
(Charter & Gray 2008, Yang et al. 2015 mukaan), mutta kokonaisuus on todellisuudessa
vielä laajempi, kuten taulukosta 1 nähdään.

Taulukossa mainittuihin asioihin liittyen on luotu paljon ohjeistuksia, joita yhdistelemällä
pystytään suunnittelemaan uudelleenvalmistettavia tuotteita. Niiden liittäminen tuoteke-
hitykseen voi olla kuitenkin vaativaa (Ulrich & Eppinger 2012), joten tässä luvussa käsi-
tellään uudelleenvalmistettavuusnäkökulman sisällyttämistä tuotekehitykseen ja uudel-
leenvalmistettavuuden suunnitteluun liittyviä ohjeistuksia, joista käytetään jatkossa ter-
miä ”suunnittelusuositukset” (engl. guidelines).

Taulukko 1. Uudelleenvalmistettavuuden suunnittelussa huomioitavia DFX -piirteitä
 (mukaillen Yang et al. 2015, s. 3197).
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4.1 Uudelleenvalmistettavuus osana tuotekehitystä

Yang et al. (2015) esittää tyypillisen tuotekehityksen yksinkertaisesti kolmesta vaiheesta
koostuvana prosessina, jossa määritetään ensin suunnittelun tavoitteita, sitten kehitetään
tavoitteiden pohjalta konsepteja ja ratkaisuja, jonka jälkeen ratkaisuja arvioidaan niin,
että osataan valita paras mahdollinen lopputulos. Tämän prosessin kaikissa vaiheissa py-
ritään tuomaan parannuksia tuotteeseen. Prosessi on esitetty kuvassa 12.

Jotta suunnittelusta vaiheineen ei tulisi liian monimutkaista, uudelleenvalmistettavuuteen
vaikuttavia asioita olisi sisällytettävä tuotekehitykseen niin, että prosessia jouduttaisiin
muuttamaan mahdollisimman vähän. Uudelleenvalmistettavuuden luomista voidaan aja-
tella niin, että keskitytään luomaan tavallisen tuotteen suunnittelussa parannuksia, joilla
tuotteesta tehdään helposti uudelleenvalmistettava ja useita elinkaarikiertoja kestävä.
(Bauer et al. 2017, s.118) Aina, kun suunnittelussa keskitytään erityisesti jonkin tietyn
ominaisuuden parantamiseen, on kuitenkin pidettävä mielessä seuraavat asiat (Ulrich &
Eppinger 2012, s. 255):

· Suurista muutoksista on usein tehtävä päätökset jo tuotekehityksen aikaisessa vai-
heessa

· Päätöksenteon tukena on käytettävä hyvin määriteltyä menetelmää.
· Tiettyä kriteeriä parantavilla päätöksillä voi olla suuria vaikutuksia tuotteen laa-

tuun ja kustannuksiin
· Tuotekehityksen osapuolille voi syntyä ristiriitaisia tavoitteita
· On oltava mittareita, joilla suunnitelmavaihtoehtoja voidaan vertailla

Epätoivottuja vaikutuksia muihin elinkaaren vaiheisiin on pyrittävä minimoimaan, eli uu-
delleenvalmistettavuuden parantamisesta ei saisi seurata esimerkiksi valmistetuksen sel-
keää vaikeutumista, jolloin suunniteltu tuote ei olisi kaupallisessa mielessä kannattava.
(Yang et al. 2015, s. 3206)

Kuva 12. Yleistetty tuotekehitysprosessi (mukaillen Yang et al. 2015, s. 3213.)
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4.2 Uudelleenvalmistettavuuden suunnittelusuositukset

Karvonen et al. (2015, s. 44) mainitsee, että ”kustannustehokkain ja kestävin ratkaisu on
saavutettavissa, jos tuote erityisesti suunnitellaan uudelleenvalmistusta varten”. Tällöin
tuotteesta pyritään suunnittelemaan helposti purettava ja koottava, useita elinkaaria kes-
tävä tuote, joka perustuu modulaarisiin komponentteihin (Karvonen et al. 2016, s. 44).
Purettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioiminen vaikuttaa suoraan uudelleenvalmis-
tusprosessin vaiheisiin nopeuttaen niiden toteuttamista (Soh et al. 2016). Muut edellä
mainitut asiat ovat yleisempiä ominaisuuksia, joista kestävyys mahdollistaa tuotteen useat
elinkaarikierrot fyysisten ominaisuuksien puolesta ja modulaarisuus mahdollistaa esimer-
kiksi tuotteen päivittämisen uudelleenvalmistamisen yhteydessä niin, että sen teknologi-
oiden vanheneminen ei estä käyttöä useiden elinkaarten aikana (Yang et al. 2016). Kar-
vonen et al. (2015) määritelmässä ei kuitenkaan mainita prosessin muiden vaiheiden help-
poa toteuttamista purkamisen ja kokoonpanon lisäksi. Tuotteen purkaminen ja kokoon-
pano ovat toki kriittisimpiä uudelleenvalmistuksen vaiheita (Go et al. 2015, s. 22), mutta
tuotteesta riippuen voi olla tärkeää tehdä siitä esimerkiksi myös helposti tarkastettava tai
puhdistettava. Jotta tällaisia tuotteita osattaisiin luoda, on tarpeen määritellä tarkemmin,
miten tuotteesta tehdään helpommin uudelleenvalmistettava ja mihin asioihin tällöin tu-
lisi vaikuttaa.

Uudelleenvalmistettavuuden suunnittelun avuksi on kehitetty paljon työkaluja, mutta
yleisin ja tehokkain tapa ohjata suunnittelua on käyttää apuna ennalta määrättyjä suunnit-
telusuosituksia. Niillä tarkoitetaan ohjeistuksia, jotka kiinnittävät huomion juuri oikeisiin
asioihin erityisesti suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Nämä ohjeistukset luovat parem-
man käsityksen siitä, miten uudelleenvalmistuksen ongelmia voidaan ehkäistä tuoteomi-
naisuuksiin vaikuttamalla. (Yang et al. 2016, s. 147) Joissakin yhteyksissä tällaisten suo-
situsten käyttöä on myös kritisoitu, sillä ne saattavat olla ristiriitaisia ja niitä on luotu niin
paljon, että kaikkia on mahdoton huomioida samanaikaisesti (Yang et al. 2015, s. 3202).
Ne ovat kuitenkin yksi helpoimmista ja yksinkertaisimmista työkaluista suunnitella uu-
delleenvalmistettavia tuotteita (Go et al. 2015 s. 22; Yang et al. 2015 s. 3199), joten niitä
on käsitelty tässä luvussa kattavasti. Suunnittelusuositukset voidaan luokitella uudelleen-
valmistusprosessin vaiheisiin liittyviin kriteereihin, jolloin on mahdollista vaikuttaa juuri
haluttuun vaiheeseen siihen liittyviä suunnittelusuosituksia noudattamalla. (Yang et al.
2015, s. 3202) Tämän lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisempiin suosituksiin,
jotka koskevat tuotesuunnittelua useita elinkaarikiertoja varten. Kriteerit ja niihin liittyviä
suunnittelusuosituksia on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Uudelleenvalmistettavuuden suunnittelusuosituksia

Kriteeri Suunnittelusuositus

a) Yleiset
suositukset

· Materiaalivalintojen tärkeys:
o Kestävyys ja toiminta käytössä sekä uudelleenvalmistuksessa useiden elinkaarien

ajan (Yang et al. 2016, s. 145-146)
o Erilaisten materiaalien määrän minimointi (Bogue 2007, s. 288)
o Kierrätettävien materiaalien käyttö, myrkyllisten ja vaarallisten materiaalien vält-

täminen (Bogue 2007, s. 288)
o Kustannusten minimointi (Yang et al. 2016, s. 146)

· Tuotteen ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointi useissa elinkaarikierroissa
(Yang et al. 2016, s. 146)

· Modulaarisuus ja päivitysmahdollisuus: uudelleenkäytettävä alusta ja moduulit (Go et
al. 2015, s. 22)

· Toleranssien suunnittelu useita uudelleenvalmiskertoja varten (Yang et al. 2016, s.
146)

b) Keräämisen
helppous · Kuljetusvaurioiden ehkäisy (Shu & Flowers 1999, s. 180)

c) Purettavuus

· Rikkomaton purkaminen, pysyvien liitosten välttäminen (Yang et al. 2015 s. 3200)
· Jos rikkovaa purkamista vaaditaan, on varmistuttava, että aihio ei vahingoitu (Go et al.

2015, s. 22)
· Osien ja liitosten vaihtelun sekä määrän minimointi (Bogue 2007, s. 288)
· Liitosten suojaaminen korroosiolta (Go et al. 2015, s. 22; Yang et al. 2015, s. 3200)
· Liitosten näkyvyys ja esteetön pääsy niihin (Go et al. 2015, s. 22; Yang et al. 2015, s.

3203)
· Modulaaristen rakenteiden luominen (Bogue 2007, s. 288)

d) Puhdistetta-
vuus

· Osien ja pintojen suojaaminen korroosiolta ja epäpuhtauksilta (Go et al. 2015, s. 22)
· Vältä ominaisuuksia, jotka voivat vaurioitua puhdistusprosessissa (Go et al. 2015, s.

22)
· Muodot, jotka eivät kerää likaa käytön aikana tai puhdistusylijäämiä prosessissa (Go

et al. 2015, s. 22)
· Muodot, jotka mahdollistavat puhdistamisen myös tuotteen tai osien sisältä (Yang et

al. 2015, s. 3204)
· Tuotteen merkinnät eivät kulu prosessissa (Yang et al. 2015, s. 3204)

e) Tarkistetta-
vuus

· Osat ja vauriot ovat tunnistettavissa (Sundin & Bras 2005, s. 918)
· Tarkastettavat kohteet ovat saavutettavissa (Sundin & Bras 2005, s. 918)
· Tuoteinformaation saatavuus: Rasitukset, rakenne ym. (Ijomah et al. 2007, s. 4526)
· Tarvittavien kokeiden ja niihin vaadittavien laitteiden määrä minimoitava (Go et al.

2015, s. 22)

f) Lajiteltavuus · Osien tunnistettavuus (Go et al. 2015, s. 22; Yang et al. 2015, s. 3203)
· Osien määrän ja vaihtelun minimointi (Go et al. 2015, s. 22)
· Tuoteinformaation saatavuus (Go et al. 2015, s. 22; Yang et al. 2015, s. 3203)

g) Uudelleenko-
koonpantavuus

· Päivitettävyys (Yang et al. 2015, s. 3204)
· Tarvittavien säätöjen minimointi (Yang et al. 2015, s. 3204)
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a) Yleiset suositukset

Materiaalien valinta on yksi keskeisimpiä osa-alueita uudelleenvalmistettavuuden suun-
nittelussa, sillä materiaalit vaikuttavat suuresti muun muassa tuotteen fyysiseen kestävyy-
teen ja valmistuskustannuksiin. Vaikka materiaalien kustannukset ovat suunnittelussa
keskiössä, valinnoissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota niiden kestävyysominaisuuksiin
sekä uudelleenvalmistusprosessin vaiheissa, että myös tuotteelle tyypillisten rasitusten,
kuten väsymisen tai mekaanisen kulutuksen, alaisena. (Yang et. al 2016, s. 145) Vain
kustannusnäkökulmasta tehtyjen materiaalivalintojen seurauksena tuotteen purkaminen
ehjänä voi hankaloitua, jonka seurauksena purettavuus huononee ja kustannukset kasva-
vat toisaalla. (Yang et. al 2016, s. 145) Esimerkiksi materiaalien korvaaminen muovilla
voi olla ongelmallista. Vaikka valmistuskustannuksia saataisiin pienennettyä käyttämällä
muoveja, niiden kestävyys on suhteellisen heikkoa, jolloin myös tuotteen uudelleenval-
mistettavuus huononee. (Ijomah et al. 2007 s. 4519) Tämän lisäksi materiaalien tulisi olla
sellaisia, että niitä voidaan kierrättää tehokkaasti ja turvallisesti. Vaikka osat valmistet-
taisiin kestävistä materiaaleista, nekin kuluvat jossakin vaiheessa siihen tilaan, että niiden
jatkokäyttö on kannattavaa vain kierrättämällä. (Bogue 2007)

Modulaarisuudella voidaan vaikuttaa uudelleenvalmistusprosessiin konkreettisesti, sillä
modulaarinen tuoterakenne nopeuttaa sekä purkamista että kokoonpanoa, mutta mahdol-
listaa myös osien vaihtamisen. Osien vaihtamisella voidaan muuttaa tuotteen toimintaa ja
päivittää sen vanhentunutta teknologiaa käyttämällä kehittyneempiä osia uudessa ko-
koonpanossa. Näin koko tuotteesta uudelleenvalmistetaan alkuperäistä parempi. (Go et
al. 2015, s. 23-24)

b) Keräämisen helppous

Tuotteiden keräämistä lähestytään usein strategisen suunnittelun näkökulmasta, jossa
huomio on logistiikan luomisessa (Nasr & Thurston 2006). Tuotesuunnittelulla voidaan
kuitenkin vaikuttaa hieman keräämisen ja kuljetusten onnistumiseen. Kuljetusvauriot on
pyrittävä minimoimaan välttämällä esimerkiksi ylimääräisiä ulkonemia tuotteen raken-
teessa, sillä ne lisäävät tilantarvetta ja altistavat törmäyksille kuljetusten aikana. Jos siir-
täminen edellyttää nostamista, voidaan esimerkiksi tuotteen pohjasta tehdä riittävän tu-
keva, tai mahdollistaa nostaminen muilla keinoilla. (Shu & Flowers 1999, s. 180)

c) Purettavuus

Uudelleenvalmistettavuuden kannalta purettavuus ja siihen liittyvät suunnittelusuosituk-
set ovat erittäin tärkeitä, sillä tuotteen purkaminen on kokoonpanon ohella merkittävin
uudelleenvalmistuksen tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Purkamista ei voi kuitenkaan aja-
tella vain käänteisenä prosessina kokoonpanolle: esimerkiksi hitsi- ja liimaliitokset voivat
olla hyviä vaihtoehtoja kokoonpanon kannalta, mutta niiden purkaminen saattaa olla hy-
vin vaikeaa. (Matsumoto & Ijomah 2013)
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Purettavuuden suunnittelussa kriittisimmät tekijät ovat materiaaliliitosten valinta ja tuo-
terakenteiden suunnittelu. Edellisiin tekijöihin liittyen on ajateltava nopean purkamisen
lisäksi erityisesti osien ja materiaalien onnistunutta jatkokäyttöä purkamisen jälkeen.
(Yang et al. 2016, s. 145-146) Tuotteen osat pyritään tämän takia purkamaan lähtökoh-
taisesti ehjinä, joten purettavuuden kannalta on suositeltavaa käyttää pysyvien liitosten
sijaan helposti irrotettavia liitoksia, kuten pultteja (Yang et al. 2015, s. 3200-3203). Lii-
tosten irrottaminen on purkamisen hitain vaihe, joten prosessia voidaan nopeuttaa eniten
sopivien kiinnitystapojen valinnalla (Bogue 2007, s. 288). Liitokset on lisäksi suojattava
kulumiselta ja ruosteelta erityisesti, jos ne sijoittuvat edellisille altistavaan ympäristöön.
Esimerkiksi suojattaessa pulttiliitosta korroosiolta, sen kaikkien osien olisi mahdollisuuk-
sien mukaan oltava samaa materiaalia kuin liitettävät osat (Sundin et al. 2008, s. 5). Li-
säksi purkamiseen vaadittavaa työmäärää voidaan vähentää minimoimalla liitosten mää-
rää ja vaihtelua, jolloin niiden irrottamiseen tarvitaan vain vähän erilaisia työkaluja (Yang
et al. 2015, s. 3200-3203). Tuoterakenteen suunnittelulla voidaan helpottaa purkamista
esimerkiksi vähentämällä osien vaihtelua ja määrää, sekä luomalla modulaarisia raken-
teita, joiden irrottaminen on helppoa (Bogue 2007, s. 288).

d) Puhdistettavuus

Tuotteen aihiota ja osia voidaan puhdistaa uudelleenvalmistusprosessin aikana useita ker-
toja, riippuen tarvittavista puhtausvaatimuksista kussakin vaiheessa (Liu et al. 2013, s.
647). Tämän takia tuotteet tulisi suunnitella helposti puhdistettaviksi. Tuotesuunnittelulla
voidaan myös ehkäistä lian ja epäpuhtauksien kertymistä välttämällä kulmikkaita muo-
toja ja koloja, jolloin puhdistamisen tarve vähenee. Lian kertymisen ohella toinen huomi-
oitava piirre on materiaalien ja osien kestävyys puhdistamisen aikana. Epäpuhtauksien
poistaminen voi edellyttää kemikaaleja tai menetelmiä, jotka kuluttavat tuotetta liikaa.
(Sundin & Bras 2005, s. 918) Jos esimerkiksi tuotteen pinnat kuluvat puhdistuksen aikana
paljon, voidaan niissä olevia tarkoituksellisia merkintöjä ja sen seurauksena tuoteinfor-
maatiota menettää (Sundin & Bras 2005; Yang et al. 2015 s. 3201 mukaan). Edellisten
ominaisuuksien ohella on varmistuttava, tarvittavat kohdat päästään puhdistamaan esi-
merkiksi rakenteiden sisäpuolelta (Go et al. 2015 s. 22).

e) Tarkistettavuus

Tuotteen uudelleenvalmistettavuuspotentiaalin määrittämiseksi sen fyysiset ja toiminnal-
liset vauriot pyritään havaitsemaan mahdollisimman hyvin (Zwolinski et al. 2006, s. 156).
Tämä edellyttää, että tarkastusten suorittaminen on helppoa, vauriot ovat helposti tunnis-
tettavissa ja tarkastamista vaativien kohteiden on oltava selkeästi merkittyjä ja niiden luo
on oltava helppo pääsy. Edellisten lisäksi vaiheen suorittamiseen on oltava saatavilla riit-
tävät ohjeet, jotta tarkastaminen voitaisiin suorittaa ongelmitta. (Sundin & Bras 2005, s.
918) Joissakin tapauksissa myös tuoteinformaation saatavuus on tärkeää uudelleenval-
mistettavan tuotteen kunnon määrittämisessä, esimerkiksi koneen kohdalla voi olla tar-
peen saada tietoa siihen käytön aikana kohdistuneista rasituksista. Tällaisessa tapauksessa
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rasitusta mittaavan sensorin käyttö ja sen keräämä tieto voivat helpottaa tarkastusten suo-
rittamista huomattavasti, kun vaurioita osataan etsiä oikeista sijainneista. (Ijomah et al.
2007, s. 4526)

f) Lajiteltavuus

Lajiteltaessa osia niiden tarkastamisen jälkeen, ne jaotellaan suoraan uudelleenkäyttöön
sopiviksi, uudelleenvalmistettavaksi tai uudelleenkäyttöön sopimattomaksi. Tämä edel-
lyttää, että tuotteisiin suunnitellaan ominaisuuksia, jotka mahdollistavat niiden kunnon ja
tyypin helpon tunnistamisen (Yang et al. 2015, s. 3201). Samankaltaiset osat, kuten eri-
kokoiset hammaspyörät voidaan erotella esimerkiksi värikoodeilla tai numeroinnilla, jol-
loin niiden lajittelu yksinkertaistuu. (Mabee et al. 1999, Yang et al. 2015, s. 3201 mukaan)
Myös materiaalit on pystyttävä tunnistamaan, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen (Bo-
gue 2007, s. 288).

g) Uudelleenkokoonpantavuus

Yang et al. (2015, s. 3202) on määrittänyt juuri uudelleenkokoonpanon suunnittelusuosi-
tuksia (engl. design for reassembly guidelines). Uudelleenkokoonpanon aikana tuottee-
seen tehtävien säätöjen määrä on pidettävä vähäisenä ja niitä on voitava tehdä erillisinä
tehokkuuden takaamiseksi. Tämän lisäksi suunnittelun tulisi mahdollistaa tuotteen päivi-
tys uudelleenvalmistuksen yhteydessä, jotta tuotteen teknologiat eivät vanhenisi. (Yang
et al. 2015, s. 3204) Tuotteen uudelleenkokoonpanon suunnittelussa voidaan myös sovel-
taa lukuisia kokoonpantavuuden suunnittelusuosituksia (engl. design for assembly guide-
lines), jotka tarjoavat keinoja kokoonpanossa vaadittavan työn vähentämiseen ja helpot-
tamiseen. (Go et al. 2015 mukaan). On kuitenkin huomattava, että niiden käyttäminen voi
johtaa purkamisvaiheen hidastumiseen sen vaikeutumisen myötä (Soh et al. 2016, s. 12-
13).
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5. YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli selvittää, mitä asioita uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnitte-
lussa tulee huomioida. Ensin tarkasteltiin uudelleenvalmistusta kokonaisuutena, jonka
tunteminen mahdollistaa onnistuneen uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnittelun. Sit-
ten tutkittiin, miksi ja miten tuotteen elinkaarta tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.
Lopulta työssä määritettiin, miten tuotteista luodaan uudelleenvalmistettavia.

Uudelleenvalmistusprosessin tehokkuutta voidaan parantaa luomalla tuotteesta uudel-
leenvalmistettava, eli yksinkertaistettuna useita elinkaaria kestävä tuote, joka perustuu
modulaarisiin komponentteihin ja jonka ominaisuudet takaavat uudelleenvalmistusvai-
heiden helpon toteuttamisen. Tällöin puhutaan uudelleenvalmistettavuuden suunnitte-
lusta. Yksi käytännöllinen tapa lähestyä uudelleenvalmistettavuuden suunnittelua on
käyttää ennalta määrättyjä suunnittelusuosituksia, jotka ohjaavat suunnittelijaa tekemään
oikeita päätöksiä juuri uudelleenvalmistuksen kannalta. Näitä suunnittelusuosituksia
koottiin luvun 4 taulukkoon 2, jonka tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, mihin asi-
oihin vaikuttamalla tuotteen uudelleenvalmistettavuutta parannetaan,

Uudelleenvalmistettavan tuotteen luominen ei ole erillinen suunnitteluprosessi, vaan uu-
delleenvalmistettavuuden parantaminen tulisi sisällyttää osaksi tavallista tuotekehitys-
prosessia ja -suunnittelua muuttamatta niitä suuresti. Lisäksi suunniteltava tuote on aja-
teltava aina kokonaisuutena, jossa uudelleenvalmistettavuutta parantavien päätösten vai-
kutuksia muihin elinkaaren vaiheisiin, kuten valmistukseen ja käyttöön, arvioidaan jatku-
vasti. Tämä on tärkeää, sillä pelkän uudelleenvalmistettavuuden parantamisesta voisi seu-
rata esimerkiksi selvä valmistettavuuden huonontuminen, jonka seurauksena tuotteen
luominen ei olisi enää kannattavaa. Suunnittelussa on siten huomioitava tuotteen koko
elinkaari, jonka negatiivisia vaikutuksia pyritään minimoimaan soveltamalla suunnitte-
lussa elinkaariajattelun työkaluja, kuten ympäristövaikutusten elinkaariarviointia ja kus-
tannuslaskentaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kahden erilaisen suunnitelman vertai-
luun, jolloin arvioinnin tulokset osoittavat paremman vaihtoehdon. Elinkaaren huomi-
ointi korostuu entisestään uudelleenvalmistettavan tuotteen suunnittelussa, sillä uudel-
leenvalmistuksella tuotteelle luodaan uusia elinkaaria. Lisäksi on huomattava, että uudel-
leenvalmistus on vain tapa hyödyntää elinkaarensa lopussa olevan tuotteen resursseja.
Kannattavia vaihtoehtoja voi tuotteesta ja sen kunnosta riippuen olla myös suora uudel-
leenkäyttö tai materiaalien kierrättäminen, joita toteutetaan tuotteen osille myös uudel-
leenvalmistusprosessin yhteydessä.

Työssä siis onnistuttiin määrittämään tärkeimpiä kokonaisuuksia, joita uudelleenvalmis-
tettavan tuotteen suunnittelussa tulee huomioida. Työn olennaisin saavutus on suunnitte-
lusuosituksista koottu taulukko, jota voidaan käyttää tuotteen uudelleenvalmistettavuu-
den parantamiseen.
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