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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia oikosulkumoottoreiden yhteisvarastoinnista

saavutettavia verkostohyötyjä asiakas-toimittaja verkostossa. Yleisesti

yhteisvarastointi mielletään järkeväksi, mutta siitä saatavat hyödyt ovat usein

vaikeita arvioida.

Oikosulkumoottorit ovat kalliita, usein kriittisiä yrityksen tuotannon

hyödykkeitä, joiden käyttöikä on jopa 30 vuotta. Tämä asettaa

erityisvaatimuksia myös moottoreiden varastoinnille. Pitkä käyttöikä alentaa

varaston kysyntää, kun taas niiden kriittisyys tuotannolle edellyttää varastointia.

Tuotannon menetykset mielletään usein kestämättömän kalliiksi ja tämän

vuoksi ajan saatossa lähivarastoihin on kerätty huomattavia moottorivarastoja.

Työssä luotiin kunnossapidon, varastoinnin ja talouden teorian pohjalta

viitekehys johon tukeutuen rakennettiin yhteisvarastointiverkoston

kustannusmalli. Tämän jälkeen laadittiin palvelun piiriin kuuluvilta asiakkailta

saaduin varastotiedoin vertailukustannuslaskelma, josta johdettiin

yhteisvarastointiverkoston hyödyt. Laskennan tuloksissa havaittiin

varastoitavien oikosulkumoottoreiden määrän ja kustannusten väheneminen.
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This research was conducted to study and present the value network benefits of

a joint warehousing service for AC-motors. It is a general belief that joint

warehousing creates value for the parties involved, even though the actual

benefits are often hard to estimate.

AC-motors are expensive and often critical production components. Their

lifetime is as high as 30 years. Deciding the service level of an AC-motor

warehouse can be considered a challenging optimization task because the long

lifespan of motors causes low demand. Although there might be low or no

demand for a certain motor, the criticality for the plant’s operations usually

forces the plant to hold stock. The cost of lost production is considered to be

unbearable and therefore large motor stocks have been created to prevent or

minimize production downtime.

The aim of this thesis was to present the benefits that can be gained from joint

warehousing of AC motors. To solve this problem a cost model was created.

Cost calculations were conducted using actual customer warehousing data and

the results showed clear decrease in number of stored AC-motors and joint

warehousing costs.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Työ teetetään vuonna 2011 käynnistetyn oikosulkumoottoreiden välitykseen ja

yhteisvarastointiin liittyvän palvelun, ABB Oy, Servicen Varalaitepalvelun,

verkostohyötyjen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseksi.

Varalaitepalvelu luotiin yhdistämään alkuun yhden konsernin tehtaiden

oikosulkumoottorikantaa ja sitä kautta luomaan säästöjä keskitetyn hankinnan ja

energiatehokkaampien ratkaisuiden kautta. Varalaitepalvelun perusideana oli

saavuttaa edellä mainitut edut tuottamalla moottoreiden yhteiskäyttöä yli

yhtiörajojen.

Varalaitepalvelun kaltaisia moottoreiden yhteiskäyttökonsepteja on aikojen

saatossa ollut useita. Yhteiskäyttöpalveluita on perustettu konserneissa sisäisesti,

konserneiden/kumppanien välillä sekä myös ulkopuolisten toimijoiden puolesta.

Kumppaneiden väliset ja ulkopuolisten perustamat yhteiskäyttöpalvelut eivät ole

kuitenkaan menestyneet, vaan ovat kaatuneet ajan saatossa. Suomen

teollisuudessa konserneiden sisäinen oikosulkumoottoreiden yhteiskäyttö on

pääasiassa niin sanottua tulipalojen sammuttamista, jossa yllättävissä

moottoreiden rikkoutumisissa autetaan toista. Järjestelmällinen varautuminen ja

kunnossapito on järjestetty tehdaspaikkakunnittain koko Suomen laajuuden

asemesta.

Kysyntää Varalaitepalvelun kaltaiselle yhteisvarastointipalvelulle on olemassa ja

niin olemassa olevat kuin potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit tiedostavat

yleisellä tasolla, että yhteiskäytöllä voidaan saavuttaa etuja. Keskusteltaessa

sähkömoottoreiden yhteisvarastoinnin eduista, usein mainitaan pääoman

vapautumisesta, tilasäästöistä, hankinnan selkeytymisestä ja tuotannon
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turvaamisesta saavutettavat kustannussäästöt. Kunnossapitokentän

monimuotoisuus, sähkömoottoreiden vikaantumisen epäsäännöllisyys ja

yhteensopivuuden tuomat variaatiot kuitenkin helposti hämärtävät

verkostohyötyjen esittämistä.

1.2 Tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen:

Mitkä ovat toimittaja-asiakasverkoston hyödyt oikosulkusähkömoottoreiden

keskitetyssä yhteisvarastointipalvelussa?

Työssä etsitään vastaus päätutkimuskysymykseen kahden osakysymyksen avulla:

1. Mitkä ovat hyödyn jakautumisen mekanismit oikosulkusähkömoottoreiden

keskitetyssä varastointipalvelussa?

2. Miten toteutuvat hyödyt voidaan esittää talouden näkökulmasta?

Työssä rakennetaan teorian pohjalta kustannusmalli toimittaja-asiakasverkostolle

sekä vertailukohteeksi niin sanottu normaalitila, johon uutta mallia verrataan.

Vertailun kautta johdetaan saavutetut verkostohyödyt tai -haitat.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä työssä ABB Oy, Servicen Varalaitepalvelun

asiakasta, joka voi olla teollisuusyritys tai sen kunnossapidosta vastaava yritys.

Työssä kuitenkin puhutaan jatkossa yhteisvarastointipalvelusta, koska

tarkoituksena on tehdä yleinen malli, eikä Varalaitepalvelu spesifi. Työ rajataan

koskemaan Varalaitepalvelun asiakkaita ja ABB Oy, Serviceä.

Logistiikkatoimittajien, jälleenmyyjien ja muiden sidosryhmien saamia hyötyjä ei

käsitellä työssä. Näiden toimijoiden kustannusvaikutukset esimerkiksi

varastoinnin osalta kuitenkin huomioidaan verkostohyötymallia rakennettaessa.
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne

Työ koostuu seuraavista osista:

1. johdanto- ja esittelyosa

2. teoriaosa

3. tutkimusosa.

Työ toteutetaan konstruktiivisena case-tutkimuksena. Konstruktiivisen

tutkimuksen tavoitteena on luoda konstruktio, joka vastaa johonkin ennalta

määrättyyn kysymykseen. Konstruktiiviselle tutkimukselle on tyypillistä

uudenlaisen tiedon tuottaminen, joka tähtää jonkin ongelman ratkaisevaan

sovellukseen. Eli konstruktiiviselle tutkimukselle on ominaista asioiden tarkastelu

uudesta näkökulmasta. Konstruktiiviselle tutkimukselle on myös tyypillistä

luodun mallin, konstruktion, käytännön soveltuvuuden selvittäminen ja

analysointi. (Kasanen et al. 1991, s. 301–305)

Tutkimuksen teoriaosa voidaan jakaa karkeasti kolmeen aihealueeseen:

− teollisuuden kunnossapito

− verkostot ja arvonluonti teollisuudessa

− varastojen mitoitus ja kustannukset.

Teoriaosuudessa esitetään teollisuuden kunnossapidon suhdetta alan

palvelutarjontaan verkostojen arvonluonnin näkökulmasta. Kunnossapidosta

esitellään käytössä olevat strategiat, osa-alueet, kustannusrakenne ja

problematiikka liittyen oikeiden kunnossapitopäätösten tekemiseen. Teorioiden

kautta esitetään eri kunnossapitostrategioiden ja -päätösten vaikutusta

palvelutarjoajan toimintaan. Teoriaosuudessa käsitellään myös verkostoja ja

arvonluontia sekä miten ne vaikuttavat palveluiden kehittämiseen ja

toimittamiseen. Varastojen mitoitusta ja kustannuksia tarkastellaan kunnossapidon

erityispiirteiden näkökulmasta. Teoriaosan tarkoituksena on luoda raamit
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verkostohyötymallin rakentamiselle ja pyrkiä löytämään ratkaisu

tutkimuskysymyksiin jo julkaistun alan kirjallisuuden pohjalta.

Teoriaosan jälkeen jatketaan johdanto- ja esittelyosalla, jossa esitellään ABB

Oy:tä sekä ABB Oy, Serviceä. Samassa kappaleessa myös esitetään työhön

olennaisesti kuuluvia oikosulkumoottoreita ja niiden käyttöä Suomen

teollisuudessa.

Tutkimusosan ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan varastotasojen optimointia ja

seuraavassa vaiheessa luodaan kustannusmalli oikosulkumoottoreiden

elinkaarelle. Elinkaarilaskennasta johdetaan kustannusmalli lähivarastoinnille,

jota käytetään vertailukohtana luotavalle yhteisvarastoinnin kustannusmallille.

Potentiaaliset hyödyt/haitat tuodaan esille vertailemalla teorian raameissa luotujen

kustannusmallien eroja. Mallin toimintaa tutkitaan vielä neljän asiakkaan

todellisiin asiakastietoihin perustuvien varastointitietojen avulla. Näin pyritään

varmistamaan mallin toimivuus ja selvittämään yhteisvarastointipalvelun

verkostohyödyt.

Tutkimusosan aineiston keräys ja käsittely toteutetaan case-tutkimuksena, jonka

materiaali koostuu pääosin työhön liittyvän yritysverkoston kvantitatiivisista

tiedoista. Tutkimusosiossa on tavoitteena kuvata ja luoda asiakas/toimittaja

verkoston yhteisvarastoinnin hyötymalli teorian raameja käyttäen. Hyödyt

pyritään pääasiassa esittämään talouden näkökulmasta, mutta työssä esitetään ja

kuvataan myös joitain ei-numeerisia hyötyjä. Luodun mallin esimerkkilaskelmien

tuloksia käydään lopussa läpi ja niistä johdetaan päätelmiä oikosulkumoottoreiden

yhteisvarastoinnin verkostohyötyjen toteutumisesta. Asiakkaat toimivat Suomessa

paperi-, energia- ja kaivosteollisuudessa. Yritysten nimiä ei työssä paljasteta,

mutta niiden toimintaa kuvataan siltä osin kuin se on verkostohyötymallin

testaamisen kannalta olennaista.
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2 VARAOSAVARASTOINTIPALVELUT JA NIIDEN ARVONLUONTI

KUNNOSSAPITOTEOLLISUUDESSA

Kaupankäynnin vapautuminen, markkinoiden globalisoituminen ja nopea

teknologian kehitys ovat synnyttäneet yrityksille tarpeen muuntautua ja sopeutua

muutoksiin.  Yritykset ovat keskittäneet osaamista ja resursseja uusien tuotteiden

ja palveluiden kehittämiseen, verkostojen ja kumppanuussuhteiden luomiseen

sekä uusien suuntien löytämiselle liiketoimintansa. (Pulkkinen et al. 2006, 8)

Kilpailuetua etsiessään valmistavan teollisuuden yritykset panostavat enenevässä

määrin palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen tuotteiden ohella.

Palvelutarjonnan yleistyessä yritykset eivät voi kuitenkaan tyytyä

peruspalveluiden tuottamiseen, vaan yritysten on keskitettävä panoksia

omaleimaisten ja ylivertaisten palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. (Rekola

2007, 11) Pysyvän kilpailuedun saavuttaminen vaatiikin erikoistumista ja uusien

sekä innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, jolla yritys erilaistaa

toimintaansa kilpailijoista. (Pulkkinen et al. 2006, 8)

Kun yritys toimittaa edistyneen teollisuustuotteen, asiakas saa myös muuta kuin

pelkän fyysisen tuotteen tai laitteen. Enenemissä määrin perinteiset valmistavat

yritykset ovat huomanneet, että he ja heidän asiakkaansa ovat riippuvaisia

tuotteisiin liitetyistä palveluista. Tuottajalle palvelut luovat pitkäaikaisen lisätulon

lähteen sekä mahdollistavat tehokkaan palaute- ja mittauskanavan tuotteen

suorituskyvystä. Asiakkaalle tuotteeseen liitetyt palvelut luovat lisäarvoa

paremman käytettävyyden ja tehokkaampien huoltotoimintojen muodossa.

(Markeset & Kumar 2005, 54)

Teollisuuspalveluita ostavan asiakkaan näkökulmasta heidän kilpailukykynsä

markkinoilla edellyttää lyhyitä läpäisyaikoja ja tuotannon suurta

toimitusvarmuutta sekä näiden saavuttamista mahdollisimman

kustannustehokkaasti. Tämä tarkoittaa varastoihin sitoutuneen pääoman
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pienentämistä ja tuotantoprosessin materiaalin läpimenoaikojen parantamista.

Pienet varastot merkitsevät sitä, että jokainen merkittävä häiriö

tuotantoprosessissa aiheuttaa myöhästymisen toimitusajoissa.  Järjestelmällinen

kunnossapito ja sen kautta saavutettava tuotantolinjojen korkeaa käytettävyys ja

laadukkaat lopputuotteet ovatkin ehdottoman tärkeitä tuotantoyrityksen

kilpailukyvyn kannalta. (Laine 2010, 9)

Teollisuuden kunnossapito keskittyy pääasiassa tuotantolaitteiden kunnon

ylläpitoon (Komonen 2002, 15) Tuottavassa teollisuudessa hyvin hoidettu

tuotantolaitteiden kunnossapito pidentää tuotantokoneiston ikää ja parantaa

luotettavuutta ja käytettävyyttä. (Tan C. & Raghavan 2007, 203) Merkittävä

motiivi teollisuuspalveluiden, ja erityisesti tuotepalvelujen, ostamiselle onkin

asiakkaan tarve maksimoida ostamansa tuotantolaitteen hyötyjen saanti,

minimoida siitä aiheutuvat kustannukset ja varmistaa laitteen mahdollisimman

pitkä elinkaari. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 55)

2.1 Käynnissäpito, tuotantokapasiteetti ja kunnossapito

Käynnissäpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pidetään huolta

siitä, että tehtaan tuotantolinjat tuottavat virheettömiä tuotteita korkeimmalla

mahdollisella tuotantotehokkuudella. Yleisesti käynnissäpitoon kuuluvat

tuotannon ja kunnossapidon toiminnot. Käynnissäpidolla onkin suuri vaikutus

yrityksen tulokseen etenkin sellaisessa markkinatilanteessa, jossa yritys pystyy

myymään koko tuotantokapasiteettinsa. (Laine 2010, 20-30)

Yritys voi kasvattaa tuotantokapasiteettiaan joko rahallisin investoinnein tai sitten

parantamalla olemassa olevan kapasiteetin käytettävyyttä (Kuva 1). Tuotannon

tehokkuuden ja käytettävyyden parantaminen tarkoittaa, että samalla työvoimalla,

samoilla koneilla ja samalla työaikamuodolla saadaan aikaan enemmän myytävää

tuotantoa eli tuotantokapasiteetti lisääntyy (Kuva 1). (Laine 2010, 28)
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Kuva 1. Tuotantokapasiteetin lisäämisen keinot (Mukaillen Laine 2010, 29)

Kunnossapidon kehittäminen on tunnistettu tärkeäksi osaksi maksimaalista

tuotantokapasiteettia tavoiteltaessa. Suomessa kunnossapidon kustannukset ovat

keskimäärin 5,5 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Variaatio

kunnossapitokustannusten ja liikevaihdon suhteesta Suomen teollisuudessa

liikkuu välillä 0,5 ja 25 prosenttia. (Komonen 2002, 15) Laine (2010) toteaakin,

että kunnossapitokustannukset ovat keskimäärin suhteellisen pieni kustannuserä ja

sen vuoksi välittömien kunnossapitokustannusleikkausten vaikutus yrityksen

tulokseen on pieni. (Laine 2010, 30) Yleisesti kunnossapidon kustannukset

mielletään esimerkiksi pienemmiksi kuin tuotantoseisokeista aiheutuvat hävikki-

ja laatukustannukset. Voidaan todeta, että jos yrityksen tekemät kunnossapidon

kustannusleikkaukset lisäävät tuotannon seisokkeja, ovat tuotannon menetyksistä

aiheutuvat kustannukset suuremmat kuin saavutetut säästöt. (Löfsten 1999;

Komonen 2002; Sinkkonen et al. 2011; Laine 2010)

Teollisuuden kunnossapidon keskeisiksi tavoitteiksi on yleisesti asetettu:

1. Tuotantolaitteiden korkea saatavuus ja käytettävyys

2. Pienet kunnossapitokustannukset.

(Komonen 2002; Löfsten 1999; Tan & Raghavan 2007)

Kapasiteetti

Käytettävyys

· Toimintojen kehittäminen

· Kunnossapidon kehittäminen

· Investoinnit ihmisiin

Investoinnit:

· Rakennuksiin

· Koneisiin ja teknologiaan
Tuotannon

määrä

Kapasiteetti
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2.1.1 Kunnossapitostrategiat

SFS-EN 13306 (2001) standardi määrittelee kunnossapidon seuraavasti:

”Kunnossapito koostuu kaikista kohteen elinajan teknisistä, hallinnollisista ja

liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa

kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun

toiminnon.” (SFS-EN 13306 2001)

Kuva 2. Kunnossapitostrategiat. (mukaillen Standardi PSK 7501 2000)

Suomen teollisuuden standardisoinnin kehitysyksikkö esittää standardissa PSK

7501, että kunnossapito jakaantuu kahteen päätasoon: suunniteltuun

kunnossapitoon ja häiriökorjauksiin. Suunniteltu kunnossapito jaotellaan kolmeen

osa-alueeseen: ehkäisevä kunnossapito, kunnostaminen ja parantava kunnossapito.

Ehkäisevä kunnossapito voidaan vielä kuvata jaksotettuna kunnossapitona ja

kunnonvalvontana. Toinen päätaso (häiriökorjaukset) jakautuu välittömiin- ja

siirrettyihin korjauksiin. (Standardi PSK 7501 2000)

Kunnossapitostrategia

Suunniteltu

kunnossapito

Ehkäisevä

kunnossapito

Kunnostaminen

Parantava

kunnossapito

Välittömät

häiriökorjaukset

Siirretyt

häiriökorjaukset

Jaksotettu

kunnossapito

Kuntoon perustuva

tarkastus

Häiriökorjaukset
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SFS-EN 13306 (2001) standardi jäsentelee kunnossapidon osa-alueisiin

toimenpiteiden ajoituksen ja suunnitelmallisuuden perusteella. Jaottelu tehdään

kahteen osaan; ennen vikaantumista ja vikaantumisen jälkeen tapahtuvaan

kunnossapitoon. Ennen vian havaitsemista kunnossapito on ehkäisevää. Se

voidaan jakaa kuntoon perustuvaan (jaksotettuun, jatkuvaan tai tarvittaessa) ja

jaksotettuun kunnossapitoon. Kun vika on havaittu, on kunnossapito korjaavaa ja

se vaatii joko välitöntä huomiota tai vaihtoehtoisesti huoltotoimet voidaan siirtää

tulevaisuuteen. (SFS-EN 13306 2001)

2.1.2 Kunnossapidon toimenpiteet

Kuten edellä on esitetty, niin kunnossapitoa on jäsennelty eri tavoilla, mutta

kaikissa teorioissa perustoiminnot ovat samankaltaisia. Bertolini et al. (2004)

kuvaa kunnossapitostrategian toiminnot komponentteihin seuraavasti:

1. Korjaava kunnossapito: kuvaavin ominaisuus korjaavilla toimenpiteillä on

se, että toiminnot suoritetaan vasta kun laite hajoaa.

2. Ehkäisevä kunnossapito: kunnossapito pohjautuu joko laitteen

luotettavuuteen, joka saadaan häiriöhistoriasta tai laitetoimittajan

määrittelemästä vikaantumistiheydestä. Kunnossapito-ohjelma

suunnitellaan vikaantumisdatan perusteella.

3. Opportunistinen kunnossapito: kunnossapidon ehkäisevät ja korjaavat

toimenpiteet pyritään suorittamaan samalla kun tuotanto on pysäytettynä

muista syistä (esimerkiksi tehdasseisokissa). Tämä tapa vaatii huolellista

suunnittelua ja valmistautumista, niin kunnossapidosta kuin tuotannosta

vastaavilta.

4. Kuntoperusteinen tai ennakoiva kunnossapito: perustuu reaaliaikaiseen

mittausdataan, jolla monitoroidaan laitteen kuntoa. Kunnostuspäätökset

tehdään saadun datan perusteella.
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5. Asteittainen parantava kunnossapito: käytetään integroituja,

tutkimuksellisia ja korjaavia toimenpiteitä, joilla pyritään huomattavasti

pidentämään laitteen elinikää.

(Bertolini et al. 2004; Kumar et al. 2009)

Korjaavaa ja ehkäisevää kunnossapitoa voidaan pitää kunnossapidon päätasoina.

Muut eri näkökulmat, joita teorioissa esitellään eroavat korjaavasta ja

ehkäisevästä kunnossapidosta:

· Ajoituksessa

· jaksotuksessa tai

· mittausdatan määrässä ja hyväksikäytössä .

Itse tehtävät toimenpiteet ovat ehkäiseviä tai korjaavia. (SFS-EN 13306 2001;

Standardi PSK 7501 2000; Kumar & Kumar 2004; Bertolini et al. 2004; Tan et al.

2007; Kumar et al. 2009)

Kunnossapidossa on lähes mahdotonta löytää täydellistä ihanneratkaisua siitä,

mitä toimenpiteitä tehdään ja milloin. Yhden laitteen huolto-ohjelman suunnittelu

ja häiriötilanteisiin varautuminen voidaan tehdä esimerkiksi

luotettavuuskeskeisesti neljässä vaiheessa:

1. Laitteen/osan kriittisyystarkastelu tuotannon näkökulmasta

2. Vikojen kehittyminen ja arviointi. Vikaantumistietoa voidaan kerätä:

3. Päätetään kunnossapitotoimet pohjautuen kriittisyystarkasteluun ja

vikaantumisarvioihin tehdään päätös kunnossapidon toimenpiteistä

4. Lopuksi luodaan varaosasuunnitelma, joka nojautuu seuraaviin asioihin:

− häiriötilanteiden mitattavuuden ja ennakoitavuuteen

− yllättävän rikkoutumisen todennäköisyyteen

− osien varastointiin ja uusien osien tuottamiseen tarvittavaan aikaan



11

− alihankinta osien osalta toimitusaika, johon toimittaja on sitoutunut

joko pitämällä osia omassa varastossaan tai valmistettavan osan

toimitusaikalupauksella

− Osan hinta (varastoarvo).

(Laine 2010, 139-140)

2.1.3 Oikosulkumoottoreiden vikaantuminen ja kunnossapito

Sähkömoottorin elinkaari on hyvin pitkä. Oikein huollettuna sähkömoottorin

käyttöikä on noin 30 vuotta, joka on myös sen taloudellinen käyttöikä, sillä

toimivan koneen vaihto ei ole taloudellisesti kannattavaa. (Randel & Kujala 2010,

46)

Sähkömoottorit ja erityisesti oikosulkumoottorit, ovat yleisimmin teollisuudessa

käytössä oleva moottorityyppi. Erityisesti prosessiteollisuudessa

oikosulkumoottoreita on asennettuna erilaisiin käyttöolosuhteisiin ja vaihteleviin

kuormiin. (Kumar et al. 2009, 196) Sähkömoottorin yleisin vikatila johtuu

ylilämmöstä, joka taas aiheutuu useimmiten ulkoisista tekijöistä. Esimerkiksi

oikosulkumoottoreiden jäähdytysripojen likaantuminen tuotantotilojen

epäpuhtauden ja jätteiden takia aiheuttaa ongelmia sekä eristysaineille että

laakereiden voitelulle. (Randel & Kujala 2010, 46)

Oikosulkumoottoreiden vikaantumissyitä:

· Asennuksessa tapahtuvat vauriot

· Voitelurasvojen huolimaton sekoittaminen

· Rasvojen poistokanavien tukkeutuminen

· Poikkeuksellisissa käyttötiloissa olevien moottoreiden

erikoisvoitelutietojen noudattamatta jättäminen

· Kiilahihnakäytössä hihnan säätäminen liian kireälle tai löysälle

· Akselikytkinkäytössä, jos rihlausta ei ole tehty
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· Moottoripedin epäsuoruus aiheuttaa vääntöä

·  Liitinkotelon ja kaapelien läpivientien huono tiiveys.

(Randel & Kujala 2010, 46)

Oikosulkumoottoreiden häiriötilat ovat usein moottorin ulkopuolisten tekijöiden

aiheuttamia. Tämän vuoksi moottorin vikaantumisen arviointi perustuen

laskelmiin ja häiriökeskiarvioihin on hankalaa ja usein myös harhaanjohtavaa.

(Kumar et al. 2009, 197)

Oikosulkumoottorin ainoa mekaanisesti kuluva osa on laakerit, joiden kunnon

seurannalla voidaan yleensä välttää isompien rikkoutumisten aiheutuminen.

Laakereiden vaihto on oikosulkumoottorille osa niin sanottua perushuoltoa,

puhdistamisen ohella. Laakerivioista aiheutuneet isommat rikkoutumiset vaativat

enemmän työtä. Esimerkiksi laakeriviasta johtuva moottorin käämien palaminen,

vaatii korjaamolla tapahtuvaa työtä. (Randel & Kujala 2010, 46)

2.2 Kunnossapidon kustannukset

Kunnossapidolle, kuten myös yrityksen toiminnalle yleensä asetetaan

standardi/taso, joka tulee saavuttaa, ja jonka saavuttamiseen kuuluvat tietyt

kustannukset. Kustannukset, jotka eivät edistä kunnossapidon tavoitteiden

saavuttamista voidaan luokitella turhiksi kustannuksiksi. Tätä näkökantaa

kutsutaan huonon laadun kustannusjaoksi (CoPQ = Cost of Poor Quality).

(Salonen & Deleryd 2011, 68)

Kustannukset, jotka kuuluvat hyväksyttävän kunnossapidon tason saavuttamiseen

yleisesti yhdistetään ehkäisevään kunnossapitoon. Välttämättömiä korjaavan

kunnossapidon kustannuksia aiheutuu, kun ehkäisevää kunnossapitoa ei tehdä tai

sen toteutus on huonoa. Ei-hyväksyttävät kustannukset aiheutuvat pääasiassa

korjaavasta kunnossapidosta. Ehkäisevän kunnossapidon puuttuminen tai sen
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huono toteutus sekä laitteen luotettavuusongelmat aiheuttavat hyväksymättömiä

kustannuksia. (Salonen & Deleryd 2011, 68)

Yleisesti kunnossapidon kustannukset koostuvat välittömistä ja välillisistä

kustannuksista. Välittömiin kustannuksiin kuuluvat toiminnan tekemisestä

aiheutuvat kustannukset, jotka voidaan osoittaa johtuvan kunnossapidosta.

Välillisille kustannuksille ominaista on se, että niiden kohdistaminen on hankalaa

tai niitä ei voida järkevästi jakaa esimerkiksi kunnossapidon eri toiminnoille.

(Järviö & Lehtiö 2012, 180)

Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi:

− kunnossapito-organisaation palkat ja muut yleiskustannukset

− varaosat

− hankintakustannukset

− varastointi

− materiaalit, tarvikkeet

− alihankinta, ulkopuolisten työt.

Välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi:

− hylky (huono laatu)

− uusiminen ja uudelleen tekeminen

− epäsuhtaiset varastot

− ylimitoitettu käyttöomaisuus

− epäsuhtainen rahoitusomaisuus

− kasvaneet elinaikakustannukset

− epäkäytettävyyskustannukset (toteutumaton kate = hävikki).

(Järviö & Lehtiö 2012, 180)

Kunnossapidon näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää ymmärtää dynamiikka joka

vallitsee erityisesti välittömien kustannusten ja laitteiden suorituskyvyn välillä.
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Kuten jo aiemmin esitettiin, laitteen kunnossapidon kustannuksia pienentämällä

voidaan mahdollisesti saavuttaa jonkin asteisia pysyviä kustannussäästöjä ja

elinkaaren aikaisia voittoja. Tyypillistä on kuitenkin se, että välittömien

kustannusten vaikutus toiminnan tulokseen on pienempi kuin välillisten

kustannusten. Yleisesti onkin todettu, että kustannukset voivat lisääntyä ja täten

elinkaaren aikaiset voitot pienentyä huomattavasti, jos tuotantolaitteen

suorituskyky huononee (Kuva 3). (Järviö & Lehtiö 2012; Löfsten 1999; Komonen

2002; Waters 2003; Khalil et al. 2009; Laine 2010; Sinkkonen et al. 2011)

2.2.1 Laitteen elinkaarituotot ja -kustannukset

Kuva 3 esitetään koneen elinaikaisten kustannusten (LCC) ja tappioiden (LCL)

vaikutusta laitteesta saataviin hyötyihin tai elinikätuottoon (LCP). Laitteen eliniän

aikana pääoma ja käyttökustannukset pysyvät suhteellisen vakioina.

Kunnossapidon kustannukset ovat korkeita jakson alussa ja lopussa, johtuen

käyttöönoton ja elinkaaren lopun lisääntyvästä kunnossapidon tarpeesta. (Järviö &

Lehtiö 2012; Markeset & Kumar 2005)

Laitteen elinikätuotto syntyy kun laite toimii. Kuitenkaan 100 prosentin tuottoa ei

voida saavuttaa, sillä osa tuotannosta menetetään LCL-hävikkeihin ja niistä

aiheutuviin kustannuksiin. Kuten kunnossapidon strategioissa esitettiin, niin osa

tehtävistä kunnossapidon toimenpiteistä on suunniteltuja ja osa

suunnittelemattomia. Kustannusten ja tuottojen väliin jäävä ”sikari” kuvastaa

saavutettavia tuottoja. Sikarin yläpinta esittää todellisia tuottoja ja alapinta

toteutuneita kustannuksia. Pienentämällä LCL-hävikkejä ja niistä aiheutuvia LCC-

kustannuksia kasvatetaan elinikätuottojen osuutta kokonaisuudesta. (Järviö &

Lehtiö 2012, 183)
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Kuva 3. Laitteen elinkaaren aikaisten voittojen parantaminen (Mukaillen

Markeset & Kumar 2005; Järviö & Lehtiö 2012)

LCC-kustannusten eli elinkausikustannusten summakaava:

Lcc = Ci + Ny(Co + Cm + Cs) (1)

Missä

Lcc = elinkausikustannus (life cycle cost)

Ci = investointikustannus

Ny = elinaika vuosina

Co = vuosittainen käyttökustannus

Cm = vuosittainen kunnossapitokustannus

Cs = vuosittainen epäkäytettävyyskustannus(toteutumaton tuotanto).

Tuotot ja

kustannukset

Laitteen elinikätuotto

(luodaan aktiivisen käytön aikana)
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Suorituskyky

Pääomakustannus

Kunnossapitokustannus

Hyötyjen menetykset johtuen tehottomuudesta

ja huonosta vaikuttavuudesta

Suunnittelumaton seisonta-aika
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(ennaltaehkäisevä ylläpito)
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(Järviö & Lehtiö 2012; Barringer P. 2003)

Liitteessä 1 on kuvattuna osatekijät, joista investointi-, käyttö-, kunnossapito- ja

epäkäytettävyyskustannus lasketaan.

2.2.2 Kunnossapitostrategian onnistunut valinta

Oikean kunnossapitostrategian valitseminen sisältää haastavan

optimointiongelman, jossa toimenpiteiden ajoittaminen ja suoritettavien tehtävien

määrä ja laajuus tulee optimoida niin, että kunnossapidon kustannukset ovat

mahdollisimman pienet, kuitenkaan aiheuttamatta tuotannon häiriöitä. Erilaiset

kunnossapitostrategiat aiheuttavat erilaisia kustannuksia, häiriöjakaumia,

korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä laitteiden uusimisten nopeutumista tai

hidastumista. Useat kunnossapitopäätökset, kuten esimerkiksi ehkäisevä

kunnossapito vaatii suuria rahallisia investointeja. (Löfsten 1999, 719)

Kuva 4. Kunnossapidon kustannusten optimointi (Mukaillen Waters 2003, 148)

Kuva 4 esittää yksinkertaistaen kunnossapitostrategian valinnan problematiikkaa

kustannusten näkökulmasta. Horisontaaliakselilla kuvataan ajan muutosta ja

Aika

kunnossapito-

jaksojen välillä

Kunnossapito

kustannus

Vikaantumisten

kustannus

Kustannus/

aikayksikkö

Optimiaika

Kokonais-

kustannus
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vertikaaliakselilla kustannusta/aikayksikkö. Jos laitteiden ehkäisevää

kunnossapitoa tehdään liian usein, nousevat kunnossapidon kustannukset turhaan.

Jos taas laitteen kunnossapitoa laiminlyödään, kunnossapidon kustannukset

laskevat, mutta laitteen vikaantuminen muuttuu todennäköisemmäksi. (Waters

2003, 148)

Osa kunnossapitostrategioiden valintaa on myös päätös siitä mitä toimenpiteitä

suoritetaan itse ja mitä toimenpiteitä voidaan antaa ulkopuoliselle toimijalle

hoidettavaksi. (Laine 2010, 169) Ulkoistamisesta on tullut osa normaalia yritysten

liiketoimintaa. Yritykset tavoittelevat yleisesti kustannussäästöjä yhteistyön

avulla. Usein kuitenkin saavutetut kustannussäästöt jäävät oletettuja pienemmiksi

ja erityisesti kunnossapidossa ei halvimman palvelun ostaminen ole aina

kannattavaa, sillä huonosti tehdyllä kunnossapidolla saattaa olla huomattavasti

katastrofaalisempia seuraamuksia kuten esimerkiksi epäkäytettävyyskustannuksia

eli tuotannon katteen menetyksiä. (Bertolini et al. 2004; Valkokari et al. 2008)

2.2.3 Oikosulkumoottoreiden ominaisuuksia

Oikosulkumoottoreiden päämitat ja asennusasennot määritellään IEC standardissa

60072-1 (1991). Standardin mitoitetut oikosulkumoottorit ovat keskenään

yhteensopivia, mutta erityisesti vanhaa moottoria vaihdettaessa on tärkeää

kiinnittää huomiota asennusmittoihin. (Motiva 2013a, 13)

Kuva 5. Moottorin elinkaaren aikaiset kustannukset (Motiva 2013a; Kortelainen

2009)

Sähköenergia……...97%

Kunnossapito……....1%

Hankintahinta……...2%
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Kuvasta 5 nähdään, että oikosulkumoottoreiden aiheuttamat kustannukset johtuvat

suurilta osin sen käyttökustannuksista. Energiatehokkuuden määrittäminen onkin

erittäin tärkeä osa moottorin oikeaa mitoitusta. (Motiva 2013a, 6)

Kuva 6. Hyötysuhde erot IE2 ja IE1 teholuokkien välillä (IEC Standardi 60034-30

2008, 12-14)

Kuva 6 perustuu liitteiden 2 ja 3 taulukkotietoihin. EU hyväksyi heinäkuussa 2009

velvoittavan asetuksen, joka koskee kolmivaiheisen EuP-direktiivin 2005/32/EY.

Direktiivin mukaan 16.6.2011 lähtien myytyjen uusien moottoreiden on täytettävä

hyötysuhdeluokka IE2. Toisessa vaiheessa tehoalueen 7,5-375 kW moottoreiden

on täytettävä luokka IE3 tai hyötysuhdeluokan IE2 moottori on asennettava

taajuusmuuttajakäyttöisenä. Kolmannessa vaiheessa myös pienemmän tehon

moottorit on asennettava IE2 luokassa taajuusmuuttaja käyttöön tai siiten oltava

IE3 luokan moottoreita. Viimeinen vaihe tulee voimaan 1.1.2017. Käytännössä

kymmeniä vuosia vanhat oikosulkumoottorit ovat hyötysuhdeluokaltaan IE1 tai

huonompia ja niiden uusiminen varsinkin vikaantumisen jälkeen on perusteltua

(Kortelainen 2009; Motiva 2013a; Motiva 2013b)
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2.2.4 Oikosulkumoottoreiden elinkaarikustannukset

Oikosulkumoottoreita voidaan hankkia tuotantolaitokseen lisäämään kapasiteettia

tai korvaamaan elinkaaren päähän tulleita laitteistoja. Luonnollisesti laitteen

akselilta tuottama teho eli kyvykkyys vaikuttaa suurelta osin sen käytön

kustannuksiin. Tästä johtuen oikosulkumoottoreiden hyötysuhde eli moottorin

akselilta saadun tehon suhde verkosta otettuun sähkötehoon on tärkeä tarkastelun

kohde hankintaa suunniteltaessa. (Motiva 2013a, 5)

Oikosulkumoottorin käyttöiän kustannukset lasketaan kaavalla:

=  × ×  ×  × (2)

Missä

Co = oikosulkumoottorin käyttökustannukset (€)

k  = osakuormakerroin / mitoituskerroin (esimerkiksi 75% nimellistehosta)

P  = nimellisteho (kW)

η = hyötysuhde (%)

A  = vuotuinen käyttöaika (h)

S  = sähkön hinta (€/kWh)

T  = käyttöikä.

(Motiva 2013b, 3-4)

Liitteessä 4 on laskettu kahden 5,5 kW oikosulkumoottorin käyttökustannusten

suhdetta, kun toinen on korkeamman hyötysuhteen moottori. Laskuista nähdään,

että lisäinvestointi on suhteellisen pieni ja takaisinmaksuaika nopea, jos

valittavana on korkeamman hyötysuhteen oikosulkumoottori. Kun lasketaan

lisäinvestoinnin takaisinmaksuaikaa, on huomioitava käyttötunnit, hyötysuhde-

ero, sähköenergian hinta, käyttöprofiili, korkotekijät, huoltokustannukset ja itse

lisähinta. (Kortelainen A. 2009, 18)
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Asiakkaan näkökulmasta oikosulkumoottorilla on myös muita kustannuksia kuin

edelle esitetyt käyttökustannukset. Hankintakustannuksen ja kunnossapidon

kustannukset lasketaan oikosulkumoottorin kustannuksiin kappaleessa 0 esitetyn

elinkaarikustannusten kaavan mukaan. Nämä kustannukset ovat yrityskohtaisia ja

ovat riippuvaisia yrityksen hankintahinnoista, kunnossapidon

kustannusrakenteesta ja strategiasta.

2.3 Arvonluontitavat liiketoimintamalleissa ja palveluliiketoiminta

Arvonluonnin tavoista Porterin arvoketjumalli on ollut viimeisen kahden

kymmenen vuoden ajan tärkeä työkalu analysoitaessa arvontuottamista ja sen

ansaitsemista. Arvoketjumalli sopii valmistaviin yrityksiin, joissa painopiste on

tuotteiden tuottamisessa asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti. Muihin

liiketoimintoihin, kuten palveluliiketoimintaan arvoketjumalli ei sovellu

kovinkaan hyvin.

Arvoketjua on laajennettu arvopaja (value shop) ja arvoverkko (value network)

käsitteillä. Arvopajassa yritys luo arvoa asiakkaalle ratkaisemalla asiakkaan

ainutkertaisia ongelmia ja organisoimalla niiden ratkaisuun resursseja.

Arvoverkossa taas arvoa luodaan mahdollistamalla ja välittämällä kontakteja

asiakkaiden välillä. (Pulkkinen et al. 2005, 22-23)

Kuvassa 7esitellään arvoketjumalli, jonka painopiste on tuotteiden tuottamisessa

asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti. Mallissa arvoa luodaan useissa

peräkkäisissä vaiheissa, jotka voidaan jakaa yksittäisiin toimintoihin,

aktiviteetteihin, joiden kustannuksia ja arvon tuottoa voidaan analysoida.

Asiakasarvo määritellään arvoketjussa kustannussäästöinä, jotka näkyvät

asiakkaalle tuotannon ja muiden toimintojen tehostamisen seurauksena.

(Pulkkinen et al. 2005, 25)
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Kuva 7. Arvon luominen arvoketjussa (Pulkkinen et al. 2005, 25)

Kuva 7 nuolimainen muoto kuvastaa vaiheiden peräkkäistä luonnetta.

Tukitoimintojen horisontaalinen läpileikkaus esittää toimintojen suorittamista

samanaikaisesti päätoimintojen kanssa. Lopussa oleva voittomarginaali kuvaa

sitä, että kaikki toiminnot ja niiden kustannuselementit lopulta tuottavat lopullisen

arvon asiakkaalle ja yritykselle. (Pulkkinen et al. 2005, 25)

Arvopajassa oletetaan olevan voimakas tiedon asymmetria yrityksen ja sen

asiakkaan välillä. Yrityksen kannalta olennaista on asymmetrian määrä, joka

vaikuttaa yrityksen tiedolliseen ylivoimaan ja asiakkaalle tuotetun arvon määrän.

Asiakkaat maksavat ongelmien ratkaisusta ja yrityksen hinnoittelun kannalta on

olennaista tunnistaa ratkaisun arvo asiakkaalle, työaika- tai resurssiperusteisen

veloituksen asemesta.  (Grönroos et al. 2007,151)

Palveluyritys voi käyttää arvoketjua ja arvopajaa liiketoimintamallinsa

taustalogiikkana, mutta olennaista on tunnistaa erilaiset sovellutusalueet.

Arvoketju sopii standardisoitujen palveluiden tuotannon ja jakelun tehokkuuden

kautta luotavan asiakasarvon taustalle. Arvopaja arvonluontimalli taas soveltuu
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asiakaskohtaisten asiantuntijapalveluiden logiikan taustalle. (Grönroos et al.

2007,152-153)

Arvoverkkomallissa asiakasarvoa luodaan yhteyksien mahdollistamisella

asiakkaiden välillä. Arvoverkko voidaan kuvata klubina, jossa verkon haltija

toimii välittäjänä, eli klubin johtajana. Toiminnan tarkoituksena on, että yritys

hyväksyy jäseneksi toisiaan täydentäviä osapuolia. Arvoverkko luo arvoa

auttamalla asiakkaitaan välittämällä asioita, tuotteita, rahaa, informaatiota tai

siirtämällä tuotteita fyysisesti tai virtuaalisesti. Arvoverkoston onnistumisen

kannalta olennaista on verkostoon osallistujien määrä ja laatu. Uuden asiakkaan

liittämisellä olemassa olevaan verkostoon vaikuttaa aina verkoston arvonluontiin

muille asiakkaille. Verkoston arvonluonti on riippuvainen tietystä määrästä

oikeita jäseniä ja niin kauan kuin verkostossa ei ole tarpeeksi asiakkaita voi sen

tuottama asiakasarvo jäädä saavuttamatta. (Pulkkinen et al. 2005, 32)

2.3.1 Palveluliiketoiminta ja kunnossapitopalvelut teollisuudessa

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja tarpeiden määrittäminen korostuu

palveluliiketoiminnassa. Palveluasiakkuuden luonne kuten myös arvolupaus on

huomattavasti laajempi kuin fyysisen tuotteen myynnissä. Teollisuuden palvelun

keskiössä on perinteisesti fyysinen tuote, jonka ympärille palvelut nivoutuvat.

Esimerkiksi kunnossapitopalvelut rakentuvat koneiden ja laitteiden ympärille.

(Grönroos et al. 2007, 88-89) Kun valmistava yritys tarjoaa tuotteelleen ylläpidon

tukea, on keskeistä ymmärtää tuotteen luotettavuuteen ja ylläpidettävyyteen

liittyvät ominaisuudet, sen käyttöolosuhteet ja asiakkaan operatiiviset

vaatimukset. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 56) Palvelutarjoajan on myös äärimmäisen

tärkeää ymmärtää kohdeasiakkaan liiketoimintaprosessi ja siitä erityisesti

suhtautuminen kunnossapitoon. (Kumar & Kumar 2004; Arantola & Simonen

2009)
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Valmistavan yrityksen tuottamia palveluita voidaan jaotella palvelun

ykseltä yritykselle

(B2B). (Rekola & Haapio 2009; Kumar & Kumar 2004). Teollisuuspalvelut

voidaan vielä jaotella etukäteen ostettuihin (”Presales”), ostohetkellä

toimitettaviin (”Delivered at Purchase”) ja myynnin jälkeisiin

ales”). (Barry & Terry 2008; Kumar & Kumar

2004) Elinkaariajattelulla teollisuuden palvelut voidaan jakaa vielä kolmeen

osaan: elinkaaren alku (BOL: beginning of life), elinkaaren keskivaihe (MOL:

önroos et al. 2007, 91)

ja toimituspalvelut sisältyvät elinkaaren alun

ja loppuvaiheessa.
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Siirryttäessä ylöspäin elinkaarimallin palvelutasoissa palvelutarjooma laajenee

koko ajan. Ylempi taso sisältää aina alempien tasojen palvelut sekä lisäpalveluja.

(Grönroos et al. 2007, 92)

Kulutus- ja varasosapalvelutasossa asiakasarvoa tuotetaan täyttämällä

tarvekohtaisesti asiakkaan itse kokemat tarpeet. Käytännössä palvelutaso vastaa

alinta kone- ja laitemyynnin tasoa, jossa asiakkaalle myydään koneita/laitteita ja

niiden varaosia ja varusteita. Resurssipalveluissa tarjotaan edellisen tason lisäksi

omille tuotteille huolto-, koulutus ja neuvontapalveluita asiakkaan pyynnöstä.

Valmistajalla on erikoisosaaminen omaan tuotteensa osalta ja se voikin tätä

hyödyntäen tarjota esimerkiksi neuvoja tuotteen käytön tai huollon

optimoimiseksi. Tarve tällaisille tukipalveluille vaihtelee asiakkaittain riippuen

tuotannon olosuhteista, asiakkaan omasta osaamisesta, kapasiteetista ja asiakkaan

halusta/tarpeista. (Kumar, Markeset & Kumar 2004; Grönroos et al. 2007)

Käytettävyys- ja suorituskykypalvelut sekä elinkaarikustannusvakuutukseen ja

yhteiseen ansaintaan perustuvat palvelutasot perustuvat pitkään

asiakassitoutumiseen. Palvelutoimittaja antaa lupauksen tai vakuuden tietystä

toiminnan tasosta, jonka suoriutumista seurataan mittamaalla. Näihin

palvelutasoihin voi liittyä myös bonus-sanktiojärjestelmät, joiden tarkoituksena on

taata palveluiden laadukas toteutus. (Grönroos et al. 2007, 94)

Ylläpitopalvelutasolla asiakasarvon tuottaminen perustuu asiakastarpeiden

kuuntelemiseen ja toimittajan kykyyn vastata tähän asiakkaan tarpeeseen.

Palvelutaso tarjoaa paketoituja ylläpitopalveluita kiinteähintaisilla

peruspalvelusopimuksilla. Ylläpitopalvelut sisältävät ennaltaehkäiseviä

määräaikaishuolto-ohjelmia, korjauspalveluja, varaosia ja niihin kuuluvia

logistisia palveluja sekä uusinta- ja parannuspalveluja.

Tarjoama voi sisältää muun muassa:

− huolto (testaus, korjaus, vian etsintä, sisältäen varaosat)
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− erilaiset peruspalvelusopimukset (kiinteähintaiset, ei tulospohjaista

hinnoittelua)

− asiantuntijapalvelut

− huollon lisämyynti

− isot varastointisopimukset (prosessit, logistiikka jne.).

(Kumar, Markeset & Kumar 2004; Grönroos et al. 2007)

2.3.2 Palveluiden kohdistaminen kunnossapidossa

Tuotteille kohdistuvat ylläpitopalvelut voidaan jakaa palvelutarjoajan

näkökulmasta vikaantumisen ennustamisen perusteella. Palvelut voivat olla

kohdistettu suunnitelman mukaisille ja suunnittelemattomille vikaantumis- ja

häiriötilanteille. (Kumar, Markeset & Kumar 2004; Grönroos et al. 2007)

Suunnitelman mukaisiin tuotetuen palveluihin lukeutuvat palvelut, joilla pyritään

estämään ennakoimattomia vikaantumisia, hoitamaan yllätyksenä tulleet

tuotannon pysähtymiset sekä parantamaan tuotantoprosessin tehokkuutta.

(Markeset & Kumar 2005, 55)

Useimmiten valmistava yrityksen palvelutarjonta keskittyy suunniteltuihin

palveluihin. Kuitenkin on suositeltavaa varautua ja kehittää palvelutarjontaa sekä

palveluvalmiutta ennakoimattomien häiriöiden ja ongelmatilanteiden varalle. Kun

ennakoimattomia häiriöitä ilmenee, vaativat ne korjaavia huoltotoimenpiteitä ja

usein myös suunnittelematonta tuotetukea. Suunnitelma ja varasuunnitelma siitä

miten ennakoimattomissa tilanteissa toimitaan auttaa ratkaisemaan ongelmat

tehokkaasti, minimoiden asiakkaan kustannukset ja tuoton menetykset. (Kumar,

Markeset & Kumar 2004, 402-403)

Tässä työssä keskitytään varaosien ja laitteiden logistiikkapalveluihin.

Varastointipalvelun toteuttaminen on suurelta osin suunnitelman mukaista

esimerkiksi varasto-optimoinnin, varaosatoimitusten ja tuotetuen osalta.
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Varaosavarastointiin kuuluu kuitenkin ominaisesti myös suunnittelemattomien

vikatilanteiden tuki ja ratkaisu. (Huiskonen 2001; Ghodrati & Kumar 2005)

2.4 Varaosien ja tuotantolaitteiden varastointitavat ja -kustannukset

Korkean teknologian laitteiden lisääntyminen teollisuudessa on luonut tarpeen

varaosien käytön optimoimiselle. Hyvin toteutettu varaosien hallinta parantaa

yrityksen tuottavuutta vähentämällä tuotantolaitteiden epäkäytettävyyttä ja

lisäämällä materiaalien käyttöä. (Ghodrati & Kumar 2005, 170) Yleisesti varaosat

voidaan jakaa korjattaviin ja ei-korjauskelpoisiin varaosiin. Vikaantuessaan

korjauskelpoiset varaosat lähetetään korjaukseen, joissa ne huolletaan takaisin

käyttökuntoon. Korjauskelvottomia varaosia ei korjata, joko taloudellisista syistä

tai korjauksen mahdottomuuden vuoksi, vaan ne korvataan uudella osalla. (Louit

et al. 2010, 993)

Palveluvaatimukset ovat korkeita varaosille, sillä puutetilan seuraukset saattavat

olla taloudellisesti huomattavia. Varaosien kysyntä on epämääräistä ja usein myös

vaikeaa ennustaa sekä yksittäisten osien hinnat voivat olla korkeita. Suurimmalla

osalla laitteista tai varaosista onkin matala, erittäin matala kysyntä tai ei kysyntää

ollenkaan. Tavanomaiset varastoinnin johtamisen keinot eivät sovi

varaosavaraston johtamiseen, sillä ne usein pyrkivät kompensoimaan kysynnän

vaihteluita ja puutostilan riskejä korkeilla varastotasoilla, korkeilla tilauspisteillä

sekä isoilla tilauskoilla. Varastointipäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon

laitteen kriittisyys tuotannolle, kysynnän malli, spesifisyys ja hinta. (Huiskonen

2001; Martin et al. 2010)

Laitteen kriittisyys tuotannolle voidaan esittää esimerkiksi

epäkäytettävyyskustannuksina eli potentiaalisina tuotannon katteen menetyksinä.

Tuotannon menetykset voivat olla kuitenkin vaikea arvioida yhdelle tietylle
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osalle. Vaihtoehtoisesti laitteen kriittisyyttä voidaan lähestyä antamalla tuotannon

laitteille määräaika, jonka puitteissa häiriö on korjattava. (Huiskonen 2001, 129)

Varaosien kysynnän ennustettavuus riippuu prosessin häiriötilanteista sekä

mahdollisuuksista ennustaa niitä. (Huiskonen 2001, 130) Järjestelmän

luotettavuuden ominaispiirteet ja muut vaikuttavat tekijät, kuten keskimääräinen

aika laitteen vikaantumisten välillä (MTTF) ja keskimääräinen laitteen

korjausaika (MTTR), tulee huomioida kun ennustetaan häiriötilanteita. Usein

myös ulkoiset tekijät, kuten pöly, lämpötila, kosteus, saasteet, tärinä ja käyttäjien

taito vaikuttavat häiriöiden esiintymiseen. Ulkoisten tekijöiden vaikutusta

vikaantumiseen voi olla kuitenkin hankala selvittää ja osoittaa miten ne

vaikuttavat laitteen elinikään. (Ghodrati & Kumar 2005, 171)

Laitteen spesifiset ja ainoastaan sille ominaiset ominaisuudet myös rajoittavat

saatavuutta ja pakottavat yrityksen varastoimaan laitteita lähivarastoon. Standardi

varaosien saatavuus on yleensä hyvä, sillä niitä varastoidaan yleisesti

logistiikkaketjun eri vaiheissa sekä myös muilla alan toimijoilla. (Huiskonen

2001, 129)

Varastoitavan laitteen hinta on yleisin ohjaava tekijä, kun pohditaan

varastointiratkaisuja. Korkea arvo tekee laitteen varastoinnista ei-houkuttelevan

vaihtoehdon kaikille logistisen ketjun osapuolille. Jos tuotannon laitteen

valmistaminen tilaukselle ei ole vaihtoehto pitkien toimitusaikojen takia, on sen

varastointi välttämätöntä jossain logistiikkaketjun vaiheessa. Yleisesti laitteen tai

varaosan korkea hinta suosii sen sijoittamista logistisen ketjun alkupäähän.

(Huiskonen 2001, 130)
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2.4.1 Varaston tilauspisteet ja palvelutaso

Osana tehokasta varaston hallintaa voidaan käyttää tilauspisteitä ohjaamaan

varastotasoja. Tilauspiste koostuu kahdesta komponentista, jotka ovat oletettu

kysyntä varaston täydennyksen aikana ja varmuusvaraston riittävyys.

Tilauspisteiden määrittämiselle voidaan käyttää kahta lähestymistä, joista

ensimmäisessä arvioidaan puutetilojen kustannukset ja pyritään löytämään

varastotaso, joka minimoi puutetilojen kustannukset sekä varastointikustannukset.

Tätä mallia voidaan pitää teorian valossa parhaana, mutta ongelmaksi yleensä

muodostuu puutekustannusten arviointi. Usein varaston puutostilan aiheuttamat

kustannukset vaihtelevat huomattavasti riippuen asiakkaasta ja tilanteesta, jossa

puutostila esiintyy. Tilauspisteen, varaston palvelutason määrittäminen ja

tarvesuunnittelu eroaa riippuen siitä, että onko varastoitavat hyödykkeet varaosia

vai muita tuotannon materiaaleja tai valmiita tuotteita. (Mattson S-A 2007;

Huiskonen 2001)

Valmistava yritys pitää yleensä käyttövarastoa ja sen lisäpuskurina

varmuusvarastoja. Yleisesti varmuusvarastoista kulutetaan tavaraa, vain jos

käyttövarastot, esimerkiksi korkean kysynnän johdosta, eivät riitä kattamaan

tarvetta. Korkea varmuusvarasto luonnollisesti nostaa palvelutasoa, mutta myös

kasvattaa varastoinnin kustannuksia. Näiden kahden tasapainottaminen onkin

varastoinnin kannattavuuden ehtona. (Coyle et al. 2003; Grant et al. 2006)

Kunnossapidon varaosavarastoinnin tavoitteena on taata yrityksen tuotannon

jatkuvuus yhdessä ehkäisevien ja korjaavien kunnossapidon toimintojen kanssa.

(Piispa T. 2008; Martin et al. 2010)
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Kuva 9. Palvelutason vaikutusvarastomääriin (Mukaillen Grant et al. 2006, 140)

Kuvassa 9 esitetään varaston palvelutason ja varastoitavien tavaroiden

kappalemäärän suhdetta, kun palvelutaso lähestyy 100 prosenttia. Kuvasta

voidaan nähdä, että varaston koko kasvaa suhteettoman paljon enemmän

suhteessa saavutettavaan palvelutasoon. Tästä johtaen voidaan myös todeta, että

kaikkia varaosia ei ole välttämättä taloudellisesti kannattavaa varastoida, vaan

niiden saatavuudelle voidaan luoda vaihtoehtoisia hankintatapoja. (Coyle et al.

2003; Grant et al. 2006)

2.4.2 Varaosavaraston kysyntä ja varastotason määrittäminen

Varaosille on ominaista, että niiden kysyntä on äärimmäisen matala, esimerkiksi

0,1 kappaletta / vuosi. Monesti yritys joutuukin tekemään arvioita, jotta



30

kysynnälle saadaan annettua kokonaisluku, että varaosien täsmällinen tilaaminen

ja toimitus ajallaan voidaan järjestää. Keskimääräistä aikaa kysynnän välillä ja

asennetun laitekannan kuntoa sekä kriittisyyttä tuotannolle voidaan käyttää

täydentämään varaosakysynnän mallia. (Cohen et al. 2006, 269)

Varmuusvaraston kappalemääräisen varastotason yhtälö:

=  ×  × √ (3)

Missä

SS = varmuusvaraston koko (kpl)

Z  = varmuuskerroin

σ = kysynnän keskihajonta

L  = täydennysaika.

(Waters D. 2003, 268)

Täydennysaika L on se aika, joka kuluu tilauksesta tuotteiden saapumiseen

varastoon.

Varmuuskerroin Z on keskiarvon ulkopuolelle jäävien hajonnan arvojen

lukumäärä, joka saadaan esimerkiksi taulukoista. (Waters D. 2003, 268) Arvot

voidaan myös laskea Excel-ohjelmaa käyttäen kaavalla ”=NORMSINV()”.

Esimerkkeinä muutama arvo:

Z = Palvelutaso

1 = 84,1 %

2 = 97,8 %

3 = 99,9 %.

Varaston palvelutaso voidaan esittää myös kääntäen. Esimerkiksi

varmuuskertoimella 1 saavutettava 84,1 prosentin palvelutaso tarkoittaa kääntäen,
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että 15,9 prosentissa varaston kierroista ilmenee puutostila. Yleisesti yritykset

antavat varastolleen palvelutasoksi 95 prosenttia, joka vastaa varmuuskerrointa

(Z) 1,64. (Waters D. 2003, 268)

Kysynnän keskihajonta σ eli varianssin neliöjuuri kuvaa normaalisti jakautuvan

kysynnän hajontaa ja se voidaan laskea kaavalla:

=
( )

(4)

Missä

σ = kysynnän varianssi

xi = otoksesta tehdyt havainnot

x = otoksen keskiarvo

n  = otosten lukumäärä.

(Opetushallitus 2013)

2.4.3 Varaosavarastoinnin ja palvelutason kustannukset

Varastot ja niiden ylläpito koetaan yhä edelleen monessa liiketoiminnassa

kustannuksia lisäävänä taakkana.  Tuotantoteknologian varaosavarastoinnin osalta

on jopa pyritty varastoinnin pääomakustannusvastuun siirtämiseen ulkopuoliselle

toimijalle. (Piispa T. 2008, 26)

Varastointikustannus voidaan jakaa neljään komponenttiin:

− pääomakustannus

− varaston tilakustannus

− varaston palvelukustannus

− varaston riskikustannus.

(Coyle et al. 2003, 198-199)
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Yleisesti voidaan todeta, että varaston pitäminen sitoo rahaa eli pääomaa, jota

voitaisiin käyttää muihin investointeihin. Tästä syntyy pääomakustannus. Varasto

voidaan rahoittaa niin ulkopuolisella kuin sisäisellä rahoituksella, mutta

molemmille ominaista on kuitenkin se, että rahalla on hinta. Yrityksen johdon

näkökulmasta varastoon sijoitettu raha on yleensä hukattua. Tämän vuoksi

varastoon sijoitetulle rahalle kohdistetaan pääomakustannus, joka tarkoittaa sitä

tuottoa minkä raha voisi tuottaa, jos se sijoitettaisiin johonkin toiseen

tarkoitukseen. (Grant et al. 2006; Waters 2003)

Varaston tilakustannus sisältää käsittelykustannukset, jotka liittyvät tavaran

liikutteluun sisään ja ulos varastosta, sekä myös varastorakennuksesta aiheutuvat

kustannukset kuten vuokra, lämmitys ja valaistus. (Coyle et al. 2003, 199)

Varaston palvelukustannus koostuu vakuutuksista ja veroista. Vakuutuksia

maksetaan esimerkiksi tulipalojen, varkauksien ja muiden ulkoisten riskien

minimoimiseksi. Verotus taas vaihtelee riippuen maan verotuskäytännöistä.

(Grant et al. 2006, 145)

Varastointi aiheuttaa myös riskejä, jotka voivat realisoitua kustannuksiksi.

Varaston vanhentuneisuus, vaurioituminen, yllättävä häviäminen tai uudelleen

sijoitus maantieteellisesti aiheuttavat kustannuksia yritykselle. Kustannuksia

syntyy, jos varasto vanhenee, niin että sitä ei pystytä myymään ulos normaalilla

hinnalla. Eli varastosta tulee epäkuranttia. Varastoinnista voi aiheutua myös

kustannuksia tavaroiden vaurioitumisesta esimerkiksi kuljetusten aikana. Myös

varkaudet, huono kirjanpito ja väärän määrän tai tuotteet toimittaminen

asiakkaalle aiheuttavat varastokustannuksia. (Grant et al. 2006, 147)
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Taulukko 1. Varastoidun tavaran yksikköhintaan sidottu kustannusjako. (Waters

2003, 257)

Prosenttia tavaran

yksikköhinnasta

Pääoman kustannus 10-15 %

Varastotilan kustannus 2-5 %

Hävikki- ja epäkuranttiuskustannus 4-6 %

Käsittelykustannus 1-2 %

Hallintokustannus 1-2 %

Vakuutuskustannus 1-5%

Yhteensä 19-35 %

Varaosavarastoinnin osalta tulee huomioida myös puutostilan kustannukset, jotka

voivat olla taloudellisesti erittäinkin huomattavia. Varaosan puuttuminen saattaa

aiheuttaa tuotantolaitteen joutokäyntiä tai mahdollisesti pysäyttää kokonaisen

tuotantolaitoksen. Nämä kustannukset voivat olla huomattavia, mutta niiden

määrittäminen tarkasti on yleensä hankalaa. Varaosien puutostilojen aiheuttamia

tuotannon menetyksen kustannuksia voidaan lähestyä esimerkiksi määrittämällä

laitoksen tuotantomäärä per tunti ja kertomalla se yhden tuotoksen katteella sekä

tuotannon alhaalla oloajalla. (Coyle 2003; Huiskonen 2001; Mattson 2007)

2.4.4 Logistiset yhteistyökäytännöt ja kustannussäästöjen etsiminen

Logistiset yhteistyökäytännöt liittyvät informaatio- ja materiaalivirtoihin ja ne

koskevat kaikkea toimintaa, joka tapahtuu asiakkaan ja toimittajan välisessä

tilaus/toimitus-prosessissa. Yleisesti tilaus/toimitus-prosessi on keskeinen

liiketoiminnan vaihdantakustannuksia aiheuttava tekijä ja sen vuoksi prosessin

tehokkuuden parantaminen on perusteltua. Logistisilla yhteistyökäytännöillä

pyritään materiaali- ja informaatiovirtojen ohjaamisen tehostamiseen ja laadun

parantamiseen. Tällä tavoin tuottamattoman työn sekä laatu-, ja toimitusaika- ja
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osapuutevirheiden poistaminen tai liiasta varastoinnista johtuvista ylimääräisistä

pääomakustannuksista välttyminen nostavat vaihdantasuhteen tehokkuutta.

(Vesalainen 2004, 56)

Toimittajalta asiakkaalle menevien materiaalivirtojen kehittyminen saattaa sisältää

esimerkiksi hankinnan ulkoistamista. Toimittajan näkökulmasta tämä voi lisätä

liiketoiminnan volyymia ja asiakkaan puolella hyötyjä saattaa syntyä

toimihenkilötyön siirtymisessä toimittajalle. Myös toimittaja-asiakas verkostoon

sitoutuneen vaihto-omaisuuspääoman määrään on yhteistyökäytännöillä

mahdollista luoda hyötyvaikutusta. Pääoman määrää voidaan pyrkiä

pienentämään esimerkiksi varasto-optimoinnilla, kulutusinformaation jakamisella

tai varastojen siirtämisellä tuotantoketjussa alaspäin. Kun asiakas ulkoistaa

materiaalihallintaansa, tulee toimittajan tekemän veloituksen olla maksimissaan

saatavan kustannussäästön suuruinen. (Vesalainen 2004, 49-58)

Kuva 10 esitetään aktiviteetteja, jotka ohjaavat kuutta kustannuskategoriaa, joista

logistiikan ja materiaalihallinnan kokonaiskustannukset koostuvat. Kustannukset

ovat vuorovaikutteisia keskenään. Esimerkiksi pelkkien kuljetuskustannusten

vähentäminen ei välttämättä itsekseen tuota säästöjä kokonaiskustannuksiin, sillä

kuljetusten vähentäminen saattaa nostaa varastoitavien artikkeleiden määrä, joka

taas nostaa varastokustannuksia. Yrityksen tuleekin keskittyä kokonaisuudessaan

aktiviteettien aiheuttamien kustannusten vähentämiseen sen sijaan, että se

keskittyy jokaiseen aktiviteettiin erikseen. (Grant et al. 2006, 11)
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Kuva 10. Logistiikan aktiviteettien suhde kokonaiskustannuksiin

(Grant et al. 2006, 11)

2.4.5 Varaosien yhteisvarastointipoolit ja -palvelut

Matalan kysynnän tuotannon varaosille ja -laitteille voi taloudellisesti olla

houkuttelevaa käyttää yhteisvarastointia. Yhteisvarastoinnilla pyritään

Paikka/Asiakkaiden

palvelutaso

− Asiakaspalvelu
− Osa ja palvelutuki
− Palautusten hallinta

Varastoinnin kustannukset

− Varaston johtaminen
− Pakkaaminen
− Palautusten logistiikka

Tavaramäärän kustannukset

− Käsittely
− Hankinta

Kuljetuskustannukset

− Liikenne ja kuljetukset

Varastokustannukset

− Varastointi ja varastotilat
− Varaston paikan valinta

Tilauksen käsittely ja
informaatiokustannukset
− Tilausten käsittely
− Kysynnän ennustaminen

/suunnittelu
− Tiedonvälitys
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vähentämään varaosiin sitoutuvaa pääomaa varsinkin, jos osien kysyntä on

epäsäännöllistä. (Ala-risku 2009, Huiskonen 2001)

Yritykset voivat keskenään sopia jonkin arvokkaan varalaitteen varastoinnista

yhden toimijan tiloihin yhteistä käyttöä varten. (Huiskonen 2001, 131)

Teollisuuden tuotantoteknologian varaosien osalta on myös pyritty siihen, että

ulkopuolinen palvelutarjoaja tuottaisi yhteisvarastointipalvelua ja ottaisi

kannettavakseen pääomakustannusvastuun. (Piispa 2008, 26)

Valmistavan yrityksen kannalta varaosien tai -laitteiden hallintapalveluiden

tuottaminen luo ainutkertaisen mahdollisuuden luoda varalaitteiden yhteiskäyttöä

asiakkaiden välille. Kun valmistavan yrityksen tuottama yhteiskäyttöpalvelu

laajenee useammalle asiakkaalle, pysyy uniikkien varalaitetarpeiden lukumäärä

suunnilleen samana, mutta varalaitteiden kysynnästä tulee tasaisempaa. Täten

voidaan laskea varmuusvaraston kokoa per tuotantolaite ja pienentää hävikki- ja

epäkuranttiuskustannuksia parantamalla varastonkiertoa. Palvelun tuottajalla on

myös mahdollisuus standardisoida eri asiakkaiden käyttämiä varaosia ja näin

parantaa yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöä. (Ala-Risku 2009, 32-33)

Yhteisvarastoinnin haasteena on palvelutasojen määrittäminen asiakkaiden

erilaisten toimitusaika- ja priorisointivaatimusten takia. Varalaitteen kysyntä voi

muuttua riippuen käyttöolosuhteista, joissa sitä käytetään sekä se saattaa olla

kriittisempi toisen asiakkaan tuotannon jatkuvuuden kannalta kuin toisen. (Ala-

Risku 2009, 33)s

Yhteisvarastointipalvelun käyttäminen on yrityksen kannalta varaosavarastointiin

ja tuotannon turvaamiseen liittyvä strateginen päätös. Päätöstä tehtäessä tulee

yrityksen huomioida samat kriteerit kuin varaosien lähivaraston tasoja

päätettäessä sekä lisäksi yhteisvaraston sijainti ja sen vaikutukset:
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− laitteen kriittisyys tuotannolle

− laitteen kysynnän malli

− laitteen spesifisyys

− laitteen hinta

− yhteisvaraston maantieteellinen sijainti.

(Ala-risku 2009, Huiskonen 2001)

Yhteisvarastointipalveluun lähdettäessä pätee sama perussääntö kuin myös

muussa materiaalihallinnon ulkoistuksessa; materiaalihallinnan uuden mallin

kustannukset tai toimittajan tekemä palveluveloitus voi olla maksimissaan

saatavan kustannussäästön suuruinen. (Vesalainen 2004, 49)
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3 OIKOSULKUMOOTTOREIDEN JA YHTEISVARASTOINNIN

KOKONAISKUSTANNUKSET

3.1 Tutkimuksen taustatietoja

Työssä selvitetään ABB Oy, Servicen Varalaitepalvelun verkostohyötyjä. Tämän

yhteisvaraston tavoitteena on keskittää ja tehostaa oikosulkumoottoreiden

varamoottorikannan hallintaa. Osa Varalaitepalvelua on moottoreiden

yhteiskäyttö yli yhtiörajojen, missä ABB toimii välittäjänä. Välitetyt moottorit

ovat takuunalaisia käytettyjä tai uusia moottoreita. ABB vastaa

oikosulkumoottoreiden huoltamisesta, varastoimisesta sekä varalaitekannan

ylläpidosta. Varalaitepalvelulla on kaksi varastoa, joissa moottorit varastoidaan.

(Kosenoja 2011, 6)

3.1.1 ABB Oy:n ja ABB Oy, Servicen yleisesittely

ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka

palveluksessa työskentelee noin 100 maassa yli 135 000 henkilöä, joista

Suomessa noin 6600. Suomessa ABB toimii lähes 30 paikkakunnalla ja on

teollisuuden suurin kunnossapitäjä. Vuonna 2012 Suomen ABB Oy:lle kertyi

liikevaihtoa 2,4 miljardia euroa tarkoittaen 0,5 prosentin kasvua verrattuna

edellisvuoteen. (ABB lyhyesti 2013)

ABB Oy käytti tuote kehitykseen 184 miljoonaa euroa, mikä on 13 % enemmän

kuin edellisvuonna. ”Rakennamme tulevaisuutta panostamalla vahvasti

tutkimukseen ja tuotekehitykseen”, kertoo toimitusjohtaja Tauno Heinola.

”Suomen ABB:n rooli on enenevässä määrin korkean jalostusasteen tuotteissa ja

ratkaisuissa, jotka edellyttävät vahvaa osaamista niin tuotekehityksessä kuin

valmistuksessakin”, linjaa Heinola. (ABB lyhyesti 2013)
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Kuvassa 11 nähdään miten ABB:n ydinliiketoiminnat on jaettu viiteen

divisioonaan:

Kuva 11. ABB Oy:n organisaatiokaavio (ABB lyhyesti 2013)

1. Discrete Automation and Motion-divisioona. He valmistavat muuntajia,

suur- ja keskijännitekojeistoja, katkaisijoita, releitä, kaapeleita ja

komponentteja sekä tarjoavat tuotteiden tehokkuuteen ja elinkaareen

liittyviä palveluja.

2. Power Systems-divisioona tarjoaa voimansiirtoon ja sähkönjakeluun

liittyviä järjestelmiä ja palveluja

Low Voltage Drives

Lasse Mäkelin

Power Conversion

Ari Hedemäki

Motors and

Generators

Kalle Huittinen

Robotics

Timo Toissalo

Discrete Automation

and Motion

Tauno Heinola

Breakers and

Switches

Niko Railo

Low Voltage

Systems

Jukka Auranen

Wiring accessories

Marko Utriainen

Process Industry

Juha Moisio

Marine & Cranes

Juha Koskela

Turbocharging

Timo Selonen

Full Service

Toni Turkama

Measurement

Products

Tatu Mattila

Control

Technologies

Osmo Vainio

Service

Kai Ola

Substations

Riku Konstari

Power Generation

Mikael Strömbäck

Network

Management

Mats Von Essen

Medium Voltage

Products

Heikki Mustonen

Transformers

Mikko Helinko

Low Voltage

Products

Heikki Uusitalo

Process Automation

Mikael Ingo

Power Systems

Jukka Soininen

Power Products

Mikko Helinko

Domestic Sales

Paavo Tammisto

Country Manager

Tauno Heinola

Finance, SCM, IS

Anders Nordström

Human Resources

Marjut Brander

Communications

Maija Karhusaari

Legal Affairs &

Compliance

Tapio Metso

Technology

Kimmo Forsman
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3. Power Products-divisioona valmistaa moottoreita, generaattoreita,

taajuusmuuttajia, ohjelmoitavia logiikkoja, tehoelektroniikkaa sekä

robotteja

4. Low Voltage Products-divisioona valmistaa pienjännitteisiä tuotteita, jotka

ovat usein paremmin tunnettuja myös yksityisille kuluttajille. Tuotteisiin

kuuluu katkaisijoita, kytkimiä, ohjaus- ja valvontakojeita,

asennustarvikkeita sekä kotelo- ja kaapelijärjestelmiä.

5. Process Automation-divisioona tarjoaa tuotantoprosessien

energiatehokkuutta ja tuottavuutta parantavia tuotteita ja järjestelmiä niin

öljy- ja kaasu, kemian- ja lääke-, metsä-, metalli- kuin meriteollisuuden

tarpeisiin.

Kuten Kuva 11 kuvasta 11 voidaan nähdä, ABB Oy:llä on Suomessa kaksi

yksikköä, joiden toiminta ulottuu yli divisioonarajojen. Domestic Sales-yksikkö

vastaa kokonaisuudessaan ABB:n laajan tuotekirjon myynnistä ja ABB Oy,

Service palveluliiketoiminnasta. (ABB lyhyesti 2013)

ABB:n Service-palveluliiketoiminta on johtava teollisuuden kunnossapitäjä

Suomessa. Servicen kunnossapito-, tuotantotehokkuus- ja elinkaaripalvelut ovat

edistämässä teollisuuden ja energiayhtiöiden tuotannon tehokkuutta, prosessien

energiatehokkuutta ja toiminnan kilpailukykyä. Servicen palvelutarjonta ylettyy

yhden tuotantokoneen kunnossapitopalveluista aina koko laitoksen tuotannon ja

toiminnan ylläpitoon. ABB Oy, Service ja tytäryrityksen palvelussa on Suomessa

noin 1700 henkilöä. (ABB lyhyesti 2013)

3.1.2 Energian kulutus ja oikosulkumoottorit Suomen teollisuudessa

Sähkömoottorit kuluttavat 30 - 40 prosenttia kaikesta maailmassa luodusta

sähköenergiasta ja noin kaksi kolmasosaa teollisuuden käyttämästä

sähköenergiasta (IEC Standardi 60034-30 2008; Raunio H 2007; Allen J 2003).
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Sähkömoottorit on luontevaa jakaa tyypeittäin epätahti-, tahti- ja

tasavirtamoottoreihin. Epätahtimoottoreihin luetaan oikosulku- ja

liukurengasmoottorit. Nykyisin lähes aina epätahtimoottorit ovat

oikosulkumoottoreita. (Pihjala et al. 2008, 8)

Oikosulkumoottorit käsittävät suurimman osan teollisuudessa käytössä olevista

moottoreista.  (Kumar et al. 2009, 197) Vuonna 1980 Suomen teollisuudessa oli

käytössä noin 600 000 sähkömoottoria, jotka kuluttivat yhteensä noin 17700 GWh

sähköenergiaa, kun teollisuuden kokonaiskulutus oli 21700 GWh. Suurin osa

näistä moottoreista oli epätahtimoottoreita, joita oli yhteensä 566 000 kappaletta.

Koska teollisuuden sähkön kulutuksen rakenne on pysynyt hyvin samanlaisena,

loivat Pihjala et al. (2008) arvion vuoden 2006 sähkömoottorikannasta ja niiden

sähköenergian kulutuksesta. Sähköenergian kulutuksen kehitys perustuu edellä

esitettyihin 1980 vuoden kulutuslukuihin. (Pihjala et al. 2008, 8)

Taulukko 2. Sähkömoottorityyppien energiankulutusjakauma (Mukaillen Pihjala

et al. 2008, 8)

Sähköenergia v. 1980

% / GWh

Sähköenergia v. 2006

% / GWh

Epätahtimoottorit

(=oikosulkumoottorit)
75,8 / 13400 80,5 / 31400

Tahtimoottorit 14,7 / 2600 14,7 / 5700

Tasavirtamoottorit 9,5 / 1700 4,8 / 1900

Yhteensä 100 / 17700 100 / 39000

Koko teollisuuden sähkön kulutus vuonna 2006 oli 47700 GWh. Tämä tarkoittaa

että kulutus on yli kaksinkertaistunut vuoteen 1980 verrattuna.

Sähkömoottoreiden kulutusjakaumassa voidaan havaita myös muutos:

tasavirtakoneiden suhteellinen osuus kulutuksesta on pienentynyt noin puoleen ja

epätahtimoottoreiden osuus on vastaavasti kasvanut. Tasavirtamoottorikäytöt
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korvautuvat vähitellen kokonaan taajuusmuuttajilla ohjatuilla

epätahtimoottorikäytöillä. (Pihjala et al. 2008, 8-9) Taulukko 2 perusteella

voidaan myös todeta, että sähkömoottoreiden kulutuksen kasvaessa myös niiden

lukumäärä on kasvanut vuodesta 1980.

Oikosulkumoottorit ovat yleisin teollisuudessa käytössä oleva moottorityyppi.

Oikosulkumoottorista aiheutuu kustannuksia sen elinkaaren aikana varastoinnin,

kunnossapidon, käytön ja epäkäytettävyyden osalta. Yhden moottorin

taloudellinen käyttöikä on pitkä, noin 30 vuotta. Esitetty taloudellinen käyttöikä

on kuitenkin vain teoreettinen ja todellisuudessa se on riippuvainen yrityksen

kunnossapitostrategiasta, tuotanto- eli käyttötilojen olosuhteista ja käyttö- ja

kunnossapitohenkilöstön osaamisesta.

Oikosulkumoottoria kohdellaan tässä työssä yhtenä tuotannon laitteena sekä myös

tuotannon varaosana. Tämä on perusteltua, sillä oikosulkumoottorit ovat osa

isompaa tuotannon kokonaisuutta esimerkiksi paperikonetta. Oikosulkumoottorin

vikaantuessa tilalle vaihdetaan vastaava kone varastosta. Korvaava kone voi olla

uusi tai huollettu, mutta se voidaan kuitenkin mieltää varaosaksi. Kun laskennassa

puhutaan varaosien varastoinnin kustannuksista, tarkoitetaan tällä

oikosulkumoottoreiden varastointia, ei oikosulkumoottoreiden varaosien

varastointia.

Työssä oletetaan, että yhteisvarastointipalvelun tuottaja on palveluorganisaatio tai

-yritys. Varastoitavien tuotteiden hinnoittelu on tuotevalmistajasta riippuvaista eli

verkostohyötyjä pyritään luomaan optimoimalla olemassa olevien hyödykkeiden

käyttöä sekä uusien hankintaa. Työssä ei keskitytä siihen hyötypotentiaaliin, mitä

tuotehinnoittelun kautta voitaisiin saavuttaa, sillä palveluntuottaja ei voi vaikuttaa

suoraan uusien tuotteiden hintoihin ja asiakkaiden saamiin alennuksiin. Jatkossa

myös pyritään todistamaan, että tuotteista saatavilla alennuksilla on pienempi
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vaikutus verkoston hyötyihin verrattuna hyvin toteutettuun hankinnan

optimointiin, missä pyritään pääsemään eroon turhista tilauksista.

3.1.3 Yhteisvarastointimallin palvelun taustat ja asiakkaat

Työssä käytetään laskentaan neljän yhteisvarastointipalvelun asiakkaan

varastointitietoja. Asiakkaiden nimiä ei paljasteta, mutta kaikki asiakkaat toimivat

paperi- ja selluteollisuudessa ja kaikilla asiakkailla on käytössään

prosessioikosulkumoottoreita. Yhteensä näillä neljällä asiakkaalla on käytössä

11 501 kappaletta ja varastoituna 1490 kappaletta palvelun piirin kuuluvia

oikosulkumoottoreita. Yksittäisiä nimikkeitä on palvelun piirissä 669 kappaletta.

Taulukko 3. Palvelun moottoreiden jakautuminen asiakkaille (Toiminnan

ohjausjärjestelmät 2013)

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4
Käytössä olevat
nimikkeet 266 153 288 261

Käyttöpaikat 4275 1221 2922 3083 11501
Varastomoottorit 509 307 349 325 1490
Käyttöpaikkaa/
varastomoottori 8,40 3,98 8,37 9,49

Taulukko 3 tiedot on saatu ABB:n Varalaitepalvelun tietojärjestelmästä.

Asiakkaat ovat suhteellisen isoja toimijoita ja heidän tuotannossaan pyörii

tuhansia moottoreita. Asiakas 1 on moottoreiden lukumäärän kannalta isoin.

Käyttöpaikkojen lukumäärä per varastomoottori kuvaa tuotannossa pyörivien

moottoreiden suhdetta varastoituihin. Tämä ei vielä kerro onko varasto huonosti

mitoitettu, mutta antaa suuntaa siitä, että mistä säästökohteita voisi löytyä.

Esimerkiksi Asiakkaalla 2 on noin yksi varastomoottori neljää käyttöpaikkaa

vasten, kun taas asiakkaalla 4 on käyttöpaikkoja noin 9,5 yhtä varastomoottoria

kohti. Esimerkiksi, jos asiakkaan 2 varaston suhdeluvun voisi saada tasolle 8,4,
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niin silloin varaston saldo tippuisi noin 145 moottoriin, joka on 53 prosenttia

nykytilaa vähemmän.

Oikosulkumoottoreiden varastoinnin ei voida kuitenkaan olettaa olevan edellä

esitetyn lineaarista. Esimerkiksi tuotantolaitteiden kriittisyys ohjaa suuresti

varastointia. Eli jos laite on äärimmäisen kriittinen yrityksen tuotannon kannalta,

on niitä varastoitava niin, että saatavuus on taattu.

3.1.4 Kustannusten tarkastelun rajauksia

Yhteisvarastointipalvelussa on kohtuuttoman suuri ja vaativa työ määrittää

asiakkaan tuotannon epäkäytettävyyskustannukset jokaiselle neljän eri asiakkaan

tuotannossa pyörivälle 11 501 oikosulkumoottorille. Tämän vuoksi käyttöpaikat

on arvotettu niin, että A- ja B-kriittisyyden käyttöpaikoille pitää löytyä vähintään

yksi varamoottori lähivarastosta. C-käyttöpaikkojen oikosulkumoottorit voidaan

varastoida muualla. (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Liitteet 7-10 sisältävät yhteisvarastointipalvelun toiminnanohjausjärjestelmistä

saatuja nimikkeiden käyttöpaikka- ja varastointitietoja. Työssä tarkastellaan

kustannusten kertymistä ja jakaantumista näiden valittujen nimikkeiden osalta.

Taulukko 4 on yhteenveto liitteistä 7-10 löytyvistä tiedoista.

Taulukko 4. Oikosulkumoottoreiden jakautuminen asiakkaille (Toiminnan

ohjausjärjestelmät 2013)

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4

Käytössä olevat
nimikkeet 20 16 18 18

Käyttöpaikat 1160 310 752 935 3157
Varastomoottorit 42 39 24 25 130
Käyttöpaikkaa/
varastomoottori 27,62 7,95 31,33 37,40
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Nämä kaksikymmentä nimikettä valittiin, koska ne käsittävät tarkasteltavien

neljän asiakkaan palvelun piirissä olevista käyttöpaikoista 27 prosenttia. Näin

saavutetaan mahdollisimman laaja tarkasteluotos hyvin hallittavalla määrällä

nimikkeitä.

Tämän työn laskennassa jokaisen asiakkaan oikosulkumoottoreiden

kustannuslaskenta nähdään identtisenä. Työssä ei siis oteta kantaa asiakkaiden

omiin kustannusten ajureihin ja laskentamalleihin, vaan pyritään luomaan malli,

jota voidaan käyttää oikosulkumoottoreiden kustannusten laskentaan yli

yhtiörajojen. Kustannukset lasketaan teoriasta saatavilla vertailuarvoilla. Työssä

esitetään siis arvioihin perustuvia laskelmia, eikä asiakkaiden oikeita

kustannuksia, koska reaalitietojen julkaisuun ei hyväksyntää annettu.

Yhteisvarastointipalvelun toimittajan näkökulmasta palvelun kustannukset

koostuvat oikosulkumoottoreiden huoltamisesta, varastoimisesta sekä

varalaitekannan ylläpidosta. Huoltokustannukset kohdistuvat korjaamoille, jotka

toimivat erillisinä itse Varalaitepalvelusta. Varastoinnin ja varalaitekannan

ylläpidon kustannukset kohdistuvat yhteisvarastointipalvelulle.

Oikosulkumoottoreiden varastoinnin oletetaan olevan kustannusrakenteeltaan

samanlainen kuin asiakkaan. Varalaitekannan ylläpidolla tarkoitetaan uusien

moottoreiden hankintaa ja varastointia palvelutoimittajan omaisuutena.

3.2 Yhteisvarastointipalvelun arvonluontipotentiaali

Yhteisvarastointipalvelun asiakasarvonluomista voidaan lähestyä arvoketjumallin,

arvopajamallin tai arvoverkkomallin pohjalta. Ensin tarkastellaan arvonluomista

arvoketjumallin pohjalta, jossa asiakasarvo luodaan tuottamalla asiakkaalle

palvelu tai tuote mahdollisimman tehokkaasti. Tämän jälkeen käsitellään

optimointiongelmaa arvopajamalliin nojaten ja viimeisenä arvonluontia kuvataan

arvoverkon mukaan.
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3.2.1 Arvonluontipotentiaali: arvoketjumalli

Koska kyseessä on oikosulkumoottoreiden varastointipalvelu, on perusteltua

olettaa, että arvoketjumallin mukaan palvelun asiakasarvo syntyy moottoreiden

varastointia tehostamalla.

Jotta asiakasarvon luominen olisi mahdollista, täytyy ensin määrittää lähtötilanne.

Taulukossa 5 havainnollistetaan varaston arvon muutoksen vaikutusta asiakkaan

varastointikustannuksiin. Oletetaan, että varastointikustannukset seuraavat

kappaleessa 2.4.3 esitettyä kustannusjakaumaa. Varaston arvo syntyy

varastoitavien tavaroiden yksikköhintojen summana.

Taulukko 5. Esimerkki vuotuisten varastointikustannusten jakautumisesta

Varaston arvo 50 000 € 100 000 € 500 000 € 1 000 000 € 2 000 000 €
Pääoma-
kustannus

10 % 5 000 € 10 000 € 50 000 € 100 000 € 200 000 €
15 % 7 500 € 15 000 € 75 000 € 150 000 € 300 000 €

Varastotilan
kustannus

2 % 1 000 € 2 000 € 10 000 € 20 000 € 40 000 €
5 % 2 500 € 5 000 € 25 000 € 50 000 € 100 000 €

Hävikki- ja
epäkuranttius-

kustannus

4 % 2000 € 4 000 € 20 000 € 40 000 € 80 000 €

6 % 3 000 € 6 000 € 30 000 € 60 000 € 120 000 €
Käsittely-
kustannus

1 % 500 € 1 000 € 5 000 € 10 000 € 20 000 €
2 % 1 000 € 2 000 € 10 000 € 20 000 € 40 000 €

Hallinta-
kustannus

1 % 500 € 1 000 € 5 000 € 10 000 € 20 000 €
2 % 1 000 € 2 000 € 10 000 € 20 000 € 40 000 €

Vakuutus-
kustannus

1 % 500 € 1 000 € 5 000 € 10 000 € 20 000 €
5 % 2 500 € 5 000 € 25 000 € 50 000 € 100 000 €

Yhteensä 19 % 9 500 € 19 000 € 95 000 € 190 000 € 380 000 €
Yhteensä 35 % 17 500 € 35 000 € 175 000 € 350 000 € 700 000 €

Taulukon 5 yhteenlaskuriveiltä nähdään se asiakkaan varastoinnin

kustannuskertymä, jonka pienentäminen tulee olla palvelutarjoajan lähtökohtana.

Arvio on karkea, mutta se kuvaa toimittajan näkökulmasta palvelun

liikevaihtopotentiaalin rajoituksia.
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Oikosulkumoottoreiden yhteisvarastointipalvelu ei poista asiakkaalta

lähivarastoinnin tarvetta kokonaan. Jos asiakkaan varaston arvo on esimerkiksi

500 000 €, ovat vuotuiset varastointikustannukset kirjallisuuden mukaan arviolta

95 000 € – 175 000 €. Näin ollen, jos palvelutoimittaja pystyy luomaan 10

prosentin säästön asiakkaalle tehokkaammalla varastoinnilla, on palvelun

maksimiveloitus välillä 9 500 € - 17 500 €.

Arvoketjumallin mukaan asiakasarvoa syntyy, jos toimintaa tehostamalla saadaan

pienennettyä asiakkaan kustannuksia. Jotta yhteisvarastointipalvelu loisi

asiakasarvoa arvoketjussa, täytyy toimittajan tekemän oikosulkumoottoreiden

varastoinnin olla tehokkaampaa kuin asiakkaan tekemän. Taulukosta voidaan

nähdä, että pääomakustannus sisältää varastoinnin kustannusten valossa

suurimman säästöpotentiaalin.

Epäkuranttiuskustannusta ei oteta huomioon myöhemmässä vaiheessa, kun

lasketaan oikosulkumoottoreiden kustannuksia. Näin tehdään, koska moottoreiden

käyttöikä on jopa 30 vuotta ja vielä aktiivisen käytön jälkeen moottorit voidaan

huoltaa uudelleen käyttöä varten. Näin ollen moottoreiden epäkuranttius

kustannus toteutuu vain, jos varastomoottori jää ylimääräiseksi tuotannon

muutosten takia. Tuotannon muutoksia ei tässä työssä käsitellä, muulta osin kuin

todetaan, että oikosulkumoottoreiden aiheuttamaa varastopääoman riskiä vastaan

voidaan varautua ajamalla varastot mahdollisimman alas.  Kun toimitaan näin,

niin tuotannon loppuessa varastoon ja yrityksen taseeseen ei jää kalliita

moottoreita rasitteeksi.

3.2.2 Arvonluontipotentiaali: arvopajamalli

Jos yhteisvarastointipalvelun arvonluonnin käsitettä laajennetaan arvopajan

malliin, tulee palvelutoimittajan tuottaa asiakkaalle ratkaisu sellaiseen ongelmaan,
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johon toimittajalla on tiedon ylivoima. Taulukossa 5 kootun varastoinnin

kustannusjaon ja siitä tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että ratkaisun

tuottaminen pääomakustannusten pienentämiseksi potentiaalisesti isoimman

hyödyn asiakkaalle. Toisaalta, sähkömoottorin kustannukset jakautuvat

kirjallisuuden mukaan sähköenergiakustannuksen (97%), kunnossapidon

kustannusten (1%) ja hankintakustannuksen (2%) välillä.

Oikosulkumoottorin hankintakustannukset koostuvat asiakkaan näkökulmasta

moottorin hinnasta ja hankintatyöstä. Tämän kustannuksen osuus on myös

verrattain pieni, vain 2 prosenttia, oikosulkumoottorin elinkaaren kustannuksista.

Tämä kustannuskategoria on myös se mihin yhteisvarastointipalvelulla on vähiten

vaikutusvaltaa yhden hankittavan moottorin kohdalla. Yhteisvarastointipalvelulla

voidaan vaikuttaa oikosulkumoottoreiden hankinnan kokonaiskustannuksiin

mahdollisesti vähentämällä tarvittavien moottorihankintojen määrää. Yksittäiseen

päätettyyn hankintaan varastointipalvelu ei pysty vaikuttamaan, sillä

oikosulkumoottorin hinnoittelee tuotemyyntiorganisaatio. Myös asiakkaan saamat

alennukset tuotteista ovat riippuvaisia asiakkaan ostotoiminnasta, ei

yhteispalveluvarastointipalveluja tuottavasta yrityksestä.

Kunnossapidon kirjallisuuden näkökulmasta oikosulkumoottorin ylläpidon

kustannukset koostuvat korjaavan, ehkäisevän ja uudistavan kunnossapidon

toimenpiteistä. Myös varaosavarastointikustannukset ovat osa kunnossapidon

kustannuksia.

Tuotannon laitteilla on myös potentiaalinen epäkäytettävyyskustannus, joka

ilmenee jos laite vikaantuu ja aiheuttaa täten tuotannon katteen menetyksiä.

Epäkäytettävyyskustannus voi olla monenkertainen verrattuna moottorin

hankinnan, kunnossapidon tai käytön kustannuksiin. Tässä työssä

epäkäytettävyyskustannus erotetaan kunnossapidon kustannuksista ja sitä

tarkastellaan omana kustannuskategoriana.
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Koska sähköenergiakustannukset käsittävät 97 prosenttia oikosulkumoottorin

elinkaaren kustannuksista, on perusteltua, että yhteisvarastointipalvelulla pyritään

saavuttamaan asiakasarvoa myös tässä kustannuskategoriassa. Liitteessä 4 ja

kappaleessa 2.2.3, oikosulkumoottorin hyötysuhteen todettiin vaikuttavan

huomattavasti käytön kokonaiskustannuksiin. Täten on perusteltua kiinnittää

huomiota yrityksien laitekantaan, joka voi olla uutta tai vanhaa riippuen

tuotantolaitosten iästä ja siitä kuinka paljon uusiin laitteisiin ja teknologiaan on

investoitu ajan saatossa.

Toimittajan näkökulmasta asiakasarvonluonti arvopajamallin mukaan sisältää

optimointiongelman, jossa on oikosulkumoottorin sähköenergia-, kunnossapito-,

hankinta- ja epäkäytettävyyskustannuksia pyritään vähentämään

kokonaisvaltaisesti, niin että säästöt yhdessä kustannuskategoriassa ei aiheuta

lisäkustannuksia toisessa.

3.2.3 Yhteisvarastointipalvelun optimointiongelma: arvopajamalli

Kuvassa 12 hahmotellaan oikosulkumoottoreille ominaisten kustannusten

vaikutusta toisiinsa. Kuva ei ota kantaa kustannusten suuruuteen verrattuna

toisiinsa eli esimerkiksi hankintakustannusten vähentämisen suuruutta

kunnossapitokustannusten nousuun ei kuvasta käy ilmi. Harmaat nuolet

kuvastavat oikosulkumoottorin ominaisuuksista aiheutuvia seurauksia ja

kustannuksia, joilla voidaan väittää olevan yhteys hankinnan ja kunnossapidon

sijoituksiin.

Sähköenergian kustannuksen laskeminen tarkoittaa yleisesti sitä, että tuotannon

laitekantaa uusitaan investoinnein. Täten kautta hankintakustannus kasvaa, mutta

kunnossapidon kustannuksen voidaan olettavan laskevan, koska uusia laitteita ei

tarvitse huoltaa yhtä paljoa kuin vanhempia. Epäkäytettävyyskustannusten



50

toteutumisen voidaan olettaa laskevan sen mukaan kuinka mittavasta

uudistuksesta on kyse eli mikä on uusittujen koneiden määrä verrattuna

käytettyihin.

Kustannus-

kategoria /

toimenpide

Sähköenergia-

kustannus (Coe)

Kunnossapidon

kustannus (Cm)

Hankinta-

kustannus (Ci)

Epäkäytettä-

vyyskustannus

(Cs)

Sähköenergia-

kustannus (Coe)

Sähköenergian

kustannusten

vähentäminen

Kunnossapidon

kustannus (Cm)

Kunnossapidon

kustannusten

vähentäminen

Hankinta-

kustannus (Ci)

Hankinta-

kustannusten

vähentäminen

Epäkäytettä-

vyyskustannus

(Cs)

Epäkäytettävyys

kustannusten

vähentäminen

Kuva 12. Kustannusten vähentämisen vaikutukset.

Kunnossapidon kustannusten vähentäminen nostaa hankintakustannuksia.

Voidaan olettaa, että jos laitteita ei huolleta, niiden tilalle ostetaan uusia. Uusien

koneiden tilaaminen ja paikalleen asentaminen aiheuttavat kustannuksia.

Erityisesti koneiden vaihtaminen käyttöpaikalle usein pysäyttää tuotannon ja tästä

johtuen on odotettavaa, että epäkäytettävyyskustannuksen nousevat.

Hankintakustannusten vähentämisen seurauksena voidaan olettaa, että yrityksen

laitekantaa joudutaan huoltamaan enemmän. Tästä johtuen kunnossapidon

kustannukset nousevat. Täten voidaan myös olettaa, että

epäkäytettävyyskustannukset kasvavat, sillä äkillisten ja odottamattomien
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vikatilanteiden riski kasvaa, jos käytössä on vanhoja moottoreita.  Jos uusia

laitteita ei hankita, ei laitekanta uudistu, eikä sähköenergiakustannussäästöjä voida

saavuttaa.

Epäkäytettävyyskustannusten vähentäminen eli vikatilanteisiin varautuminen

esimerkiksi varmuusvarastoinnilla ja lisätyllä ennakkohuollolla nostaa

kunnossapidon kustannuksia. Myös hankintakustannukset yleisesti nousevat, sillä

vanhoja laitteita uudistetaan, jotta suunnittelemattomia vikaantumisia ei syntyisi.

Kuva 12 voidaan johtaa optimointiongelma, jonka ratkaisemalla toimittaja voi

luoda arvoa arvopajamallin mukaisesti. Oletuksena oli, että sähköenergian

kustannus käsittää 97 prosenttia oikosulkumoottorin elinkaaren kustannuksista.

Tällöin voidaan perustellusti sanoa, että toimenpiteet joilla energiakustannuksia

saadaan laskettua eniten, ovat myös kannattavimpia asiakkaan näkökulmasta.

Toisaalta kunnossapidon kirjallisuudessa on todettu, että epäkäytettävyys voi olla

moninkertainen kustannus verrattuna moottorin hankinnan, kunnossapidon tai

käytön kustannuksiin.

Asiakasarvoa luodakseen tulee yhteisvarastointipalvelun toimittajan löytää

asiakkaan kunnossapidon ja hankinnan kustannusten optimitaso

oikosulkumoottoreiden osalta. Tavoitteena on luoda säästöjä

epäkäytettävyyskustannuksissa ja sähköenergiakustannuksissa, kuitenkin

minimoimalla kunnossapidon ja hankinnan kustannukset.

3.2.4 Arvonluontipotentiaali: arvoverkkomalli

Yhteisvarastoinnissa on ajatuksena, että oikosulkumoottoreita käytettäisiin ristiin

myös asiakkaiden välillä. Tällöin asiakas-toimittajaverkostossa arvonluonti syntyy

arvoverkkomallin perusteella, jossa palvelutoimittaja on verkon haltija.

Toimittajan velvollisuutena on löytää oikosulkumoottorit ja asiakkaat, jotka ovat

yhteensopivia keskenään. Arvoverkossa uuden asiakkaan liittyminen vaikuttaa
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aina verkoston arvonluontiin muille asiakkaille. Oikosulkumoottoreiden

varastointikustannusten näkökulmasta voidaan hahmotella:

Kuva 13. Asiakkaan liittymisen vaikutus asiakasverkostoon.

Kuvassa 13 on eroteltu kolme skenaariota ympyröidyin numeroin. Tilanteessa 1

on kuvattu yhden yksittäisen yhteisvarastointipalvelun asiakkaan

oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannuksia. Palvelutoimittaja luo tässä

vaiheessa asiakasarvon yksittäiselle asiakkaalle. Arvon luominen voi tapahtua

arvoketjua tehostamalla tai arvopajassa, ratkaisemalla asiakkaan

oikosulkumoottoreiden varastoinnin optimointiongelmaa. Tilanteessa 2 uusi

asiakas liittyy palveluun, jolloin arvoverkostossa tavoitellaan seuraavia asioita:

− Asiakas 1 oikosulkumoottorivarastoinnin kustannukset

laskevat edelleen yhteiskäytön seurauksena

− Palvelutoimittajan yhteen lasketut kustannukset nousevat,

mutta tasaantuvat asiakaskohtaisesti

− Asiakas 2 oikosulkumoottorivarastoinnin kustannukset

laskevat yhteiskäytön seurauksena.

1 2 3
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Kolmannessa osassa kuvataan vaiheen 1 ja 2 pohjalta kokonaiskustannusten

toivottua kehitystä.

3.2.5 Yhteisvarastointipalvelun verkostokannattavuuden tarkastelua

Yhteisvarastointipalvelun luoma taloudellinen arvo toimittajalle syntyy palvelun

veloituksesta. Koska palvelussa pyritään luomaan asiakkaalle kustannussäästöjä,

on veloituksen määrä sidottu palvelun tuottamaan asiakasarvoon. Palveluun

liittyneillä asiakkailla on yhteensä neljä alkuperäistä lähivarastoa, joiden lisäksi

toimittaja on perustanut palvelua varten kaksi uutta varastoa. Jotta uusi kuuden

varaston malli olisi kannattavaa varastoinnin tehostamisen näkökulmasta, voidaan

todeta:

= ∑ ( ) (5)

missä

CTC = Alkutilanteen varastointikustannukset yhteensä

CCB = Asiakkaan varalaitevarastointikustannukset alussa

n = asiakkaiden määrä.

Verkoston näkökulmasta:

= ∑ ( ) + ∑ ( + CPV ) (6)

missä

SNTC = palveluverkoston varastointikustannukset yhteensä

CCS = asiakkaan varalaitevarastointikustannukset palvelussa

CPV = palvelutoimittajan yhteisvarastointipalveluveloitus / asiakas

CSP  = palvelutoimittajan kustannukset per asiakas

n  = asiakkaiden määrä.
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Jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa asiakkaiden näkökulmasta, on

palvelutoimittajan tuottaman ratkaisun alennettava jokaisen yksittäisen asiakkaan

kustannuksia.

CCB > (CCS + CPV) (7)

Ja

Jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa toimittajan näkökulmasta, on

palvelun tuottamisen kustannusten oltava pienempiä kuin asiakasveloitus.

CPV > CSP (8)

Ja

Jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa koko verkoston näkökulmasta, on

palveluverkoston kokonaiskustannusten oltava pienempiä kuin alkutilanteessa.

CTC > SNTC (9)

3.2.6 Kustannusmallin rakentamisen eteneminen

Tässä työssä rakennetaan kustannusmalli oikosulkumoottoreiden

yhteisvarastointipalvelulle, josta johdetaan palvelun verkostohyödyt. On

perusteltua aloittaa mallin rakentaminen yhden yksittäisen oikosulkumoottorin

elinkaarikustannusten esittelyllä ja mallintamisella, sillä se auttaa ymmärtämään

kustannusten kertymistä ja kustannusrakennetta. Oikosulkumoottori-tasolta

siirrytään aina yksi askel eteenpäin kohti koko palvelun verkostoa.
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Kuvassa 14 esitetään mallin rakentamisen askeleet. Ympyröidyt numerot

kuvastavat käsiteltävän tason vaihetta työssä. Laatikoiden vieressä oleva kirjain n

ja numero 1 kuvaavat käsiteltävien tasojen suhdetta toisiinsa lukumääräisesti.

Esimerkiksi vaiheessa yksi käsitellään yhden oikosulkumoottorin

elinkaarikustannuksia.

Kuva 14. Tutkimuksen eteneminen ja käsiteltävien tasojen suhteet

Siirryttäessä vaiheeseen kaksi tutkitaan yhden, n-määrän oikosulkumoottoreita

sitovan nimikkeen elinkaarikustannuksia. Kolmas taso on yhden

yhteisvarastointipalvelun asiakkaan käyttäminen moottoreiden kustannusten

tarkastelua. Seuraavaksi vaiheessa 4 tutkitaan palvelun asiakkaita

kokonaisuudessaan. Palvelun tuottajan kustannusmallia rakennetaan viidennessä

vaiheessa. Tutkimuksen vaiheessa kuusi tehdyt ratkaisut 1-5 sijoitetaan

kustannusmalliin, mistä johdetaan verkostohyödyt palvelulle.
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Palvelua edeltävän tilanteen kustannukset koostuvat palveluun liittyvien

asiakkaiden ja heidän palvelun piiriin kuuluvien oikosulkumoottoreiden

elinkaarikustannuksista sekä kunnossapidon välillisistä ja välittömistä

kustannuksista. Varaosavarastointi on osa näitä kunnossapidon välillisiä ja

välittömiä kustannuksia Kustannuksista tulee erotella ne, jotka ovat olennaisia

palvelun kannalta. Palvelun kannalta tärkeitä ovat ne kustannukset joihin

palvelulla pystytään vaikuttamaan.

3.3 Elinkaarikustannusten esittely ja kaavan laajennus

Tuotantolaitteiden elinkaarikustannukset (Lcc) rakentuvat kunnossapidon

julkaisuiden mukaan tuotantolaitteen investoinnin (Ci) kertaluontoisesta

kustannuksesta ja käytön (Co), kunnossapidon (Cm) ja epäkäytettävyyden

vuotuisista kustannuksista (Cs), jotka kerrotaan käyttövuosilla (Ny).

Oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannusten allokointia (Lcc) kaavassa ei

esitetä yksiselitteisesti julkaistussa kunnossapidon kirjallisuudessa.

Moottorin elinikä on suhteellisen pitkä, jopa 30 vuotta.  Sen elinkaaren aikana on

tyypillistä, että moottori on myös varastoituna varamoottorina eikä ainoastaan

tuotannossa käytössä. Täten on perusteltua laajentaa kunnossapidossa yleisesti

käytettyä elinkaarikustannusten kaavaa, niin että moottorin varastoinnin tuottama

kustannusrasite otetaan huomioon sen elinkaarta laskettaessa. Varastoinnista

aiheutuneet kustannukset voidaan luontevasti sisällyttää oikosulkumoottorin

elinkaaren kunnossapidon kustannuksiin, sillä varaosavarastointi on osa tehokasta

tuotannon kunnossapitoa ja epäkäytettävyyskustannusten ehkäisyä.

Epäkäytettävyyskustannusten määrittämistä ei tässä työssä tarkastella kappaleessa

3.1.4 annetuin perusteluin. Laitteen kriittisyys otetaan kuitenkin myöhemmin

huomioon varastointipäätöksiä tehtäessä. Liitteen 5 taulukossa on esitettynä työn
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kustannusmallin laskuihin käytettäviä kaavoja, jotka perustuvat kunnossapidon ja

oikosulkumoottoreiden käyttökustannuslaskennan kirjallisuuteen.

Toimittajan näkökulmasta kyseessä on materiaalin hallintaan perustuva palvelu,

jossa oikosulkumoottoreiden aiheuttamia kustannuksia pyritään pienentämään

asiakkaalle erityisesti materiaalihallinnan puolelta. Voidaankin olettaa, että suuri

osa hyödyistä ilmenee logististen mekanismien kautta ja palvelun tuottamisen

kustannukset koostuvat varastoinnin ja logistiikan kustannuksista.

3.4 Oikosulkumoottorinimikkeen ominaisuuksia

Seuraavaksi siirrytään yksi taso ylemmäs yksittäisen oikosulkumoottorin tasolta ja

tarkastellaan kustannuksia yhden nimikkeen kannalta. Yksi oikosulkumoottori

nimike voi sisältää useita yksittäisiä moottoreita, joista osa on käytössä yrityksen

tuotannossa ja osa on varastoituna varaosiksi.

Liitteen 6 nimikkeet on numeroitu 1-20 ja numeron viereisessä sarakkeessa on

nimikkeen kuvaus, josta käy ilmi nimikkeeseen kiinnitettyjen moottoreiden

perusominaisuudet. Tärkein moottoreiden ominaisuus käyttökustannusten

laskennan kannalta on moottorin nimellisteho. Muut kuvauksen tiedot ovat

moottorin asentamisen, mitoituksen ja yhteensopivuuden kannalta olennaisia.

Tässä työssä kuitenkin voidaan olettaa, että nimikkeet sisältävät keskenään

yhteensopivia moottoreita, joten yhteensopimattomuuden kustannuksia ei

mallinneta. Liitteessä 6 esitetään käsiteltävien myös moottoreiden hyötysuhteet,

ulkomitat ja paino. Näistä on laskettu jokaisen nimikkeen yksittäisen moottorin

neliömääräinen tilan tarve. Näitä arvoja käytetään varastointikustannusten

ajureina.
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Valitut nimikkeet ovat niin sanottuja yhteiskäytön nimikkeitä ja niillä on

tarvitsijoita kahdesta neljään kappaletta. Valitut nimikkeet ovat tehon annoltaan

kuten myös fyysisiltä mitoiltaan erikokoisia. Näin ollen voidaan myös ajatella,

että niiden kustannukset ovat erilaiset.

3.4.1 Oikosulkumoottorinimikkeen kustannusten laskennan esittely

Nimikkeen kustannukset syntyvät siihen liitettyjen yksittäisten moottoreiden

kustannusten summana. Oikosulkumoottorin investointikustannuksena käytetään

liitteessä 10 esitettyjä hintoja. Kunnossapidon kustannukset lasketaan Liite 5

mukaisesti ja siinä huomioidaan varaosavarastoinnin kustannukset, sekä korjaavan

ja ennakoivan kunnossapidon työkustannukset sekä ulkopuoliset hankinnat.

Oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannuksia laskettaessa käytetään pohjana

kappaleessa 3.2.1 luotua varastoinnin kustannusjakoa. Myöhemmin varastojen

kokonaiskustannusten vertailussa käytettävä nimikkeen jälleenhankinta-arvo

lasketaan kertomalla liitteessä 12 listatut moottorihinnat liitteiden 8-11

moottoreiden varastosaldoilla. Näin laskemalla saadaan esimerkkiarvoilla laskettu

vuosittainen varastoinnin kustannusjakauma (Liite 13). Työssä ei oteta huomioon

asiakkaiden poisto- tai varaston arvostuskäytäntöjä, koska arvostamalla varastot

nimikkeiden jälleenhankinta-arvolla, saadaan jokaiselle asiakkaalle tasapuolinen

vertailu. Tavoitteena on asiakkaan tarvitseman käyttöpääoman pienentäminen ja

sen kautta kustannussäästöjen toteutuminen

Korjaavan ja ennakoivan kunnossapidon työkustannus jaetaan nimikkeille niihin

kiinnitettyjen moottoreiden ja hankintahinnan suhteessa. Tähän ratkaisuun

päädyttiin, koska oikosulkumoottorikohtaista kustannusjaottelua ei ollut

saatavilla. Ulkopuolelta ostettaville oikosulkumoottoreiden huolto- ja

käämintäpalvelut tarkastellaan asiakkaan tasolla, jossa pyritään osoittamaan, että
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ulkopuolisten huoltopalveluiden lukumääräinen ja täten myös euromääräinen

summa pienenee.

3.4.2 Yhden nimikkeen oikosulkumoottorin elinkaarikustannukset

Ensimmäisenä mallinnetaan jokaiselle nimikkeelle yhden kiinnitetyn moottorin

kustannukset. Laskennassa käytetään kirjallisuudessa tehtyä havaintoa, että

oikosulkumoottorin kustannukset jakaantuvat: käyttökustannukset 97 prosenttia, 2

prosentti moottorin hinta ja 1 prosentti kunnossapito. (Motiva 2013a, 6)

Taulukko 6. Käyttökustannusten laskennassa käytettävät muuttujien arvot

Muuttuja Nimikkeen laskennassa käytettävä arvo

osakuormakerroin / mitoituskerroin

(esimerkiksi 75% nimellistehosta)
75 % (=0,75)

nimellisteho (kW) nimikkeen teho

hyötysuhde (%) liitteen 11 mukaisesti

vuotuinen käyttöaika (h) 8000 h

sähkön hinta (€/kWh) 0,045 €/kWh

Käyttöikä 30

Käytön kustannukset (Co) laskettiin Taulukko 6 ja Liite 5 mukaisesti. Moottorin

investointi (Ci) on annettu nimikkeelle Liite 12 Ovh-hintojen mukaan. Hinnasto

on VEM Motors Finland Oy:n. Tätä käytetään laskennassa, koska se on

julkistatietoa. Toinen perustelu hinnastojen käytölle se, että

standardioikosulkumoottorit pääsääntöisesti hinnoitellaan markkinoilla samoin

perustein, koska ne valmistetaan aina standardimittoihin. Ovh-hintojen käyttöä

laskennassa tukee myös teorian kustannusjakauma, jossa investointikustannus on

2 prosenttia elinkaaren käyttökuluista. Tämä ei tietenkään pidä käytännössä

paikkaansa, koska todellisuudessa asiakkaat saavat erilaisia alennuksia Ovh-

hinnoista. Tässä työssä käsiteltävän mallin järjestelmällisen rakentamisen, sen
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toimivuuden ja yhteisvarastoinnin vertailun kannalta valitut moottorihinnat ovat

kuitenkin perusteltuja.

Kunnossapidon kustannukset (Cm) jaetaan kahteen osaan; varastointikustannuksiin

(Wc) ja muihin tuotannossa tehtävän kunnossapidon kustannuksiin (Cmp+Cpp).

Kunnossapidon kokonaiskustannukset lasketaan näiden summana. Yrityksen

tuotannossa tehtävän kunnossapidon kustannusten (Cmp+Cpp) määrä lasketaan

kirjallisuudessa esitetyksi 1 prosentin osuudeksi elinkaaren käyttökuluista (Co).

Näin laskettaessa ei yhteisvarastointipalvelulla voida suoraan vaikuttaa tehtävän

kunnossapidon kustannuksiin, sillä tuotantomoottoreiden määrään palvelulla ei

pyritä vaikuttamaan. Toisaalta, jos palvelulla voidaan uusia tuotannon laitekantaa

varastoimalla uudempia ja paremman hyötysuhteen moottoreita, laskee ajan

saatossa myös elinkaaren käyttökustannukset. Näin myös tippuu laskentamallissa

kunnossapidon (Cmp+Cpp) kustannukset. Tämä voidaan nähdä perusteltuna

seuraamuksena, sillä paremman hyötysuhteen moottorit ovat uudempia ja ne eivät

vaadi kunnossapito yhtä paljon.

Liitteessä 13 käydään läpi laskentalogiikka, jolla selvitettiin

oikosulkumoottoreiden varastoinnin vuotuiset kokonaiskustannukset.

Kirjallisuudessa esitettiin, että varastointi kustannukset olisivat 19-35 prosenttia

varastoitava tavaran varasto tai jälleenhankinta-arvosta. Tästä jakaumasta

kuitenkin jätetään huomioimatta epäkuranttiuskustannukset kappaleen 3.2.1

lopussa tehdyin perusteluin. Näin ollen kustannushaitariksi jää 15-29 prosenttia.

Tässä työssä laskenta suoritettiin käyttämällä alemman rajan arvoja. Varastoinnin

kustannuksia tarkastellaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Liitteessä 7 on laskettuna yhden moottorin elinkaaren kustannukset jokaiselle

tarkasteltavalle nimikkeelle. Moottori voi olla joko käytössä, jolloin

varastointikustannukset eivät luonnollisesti sitä rasita tai varastoituna, jolloin sen
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käytön kustannukset ovat nolla. Laskennassa käytetty oikosulkumoottorin

käyttöikä on 30 vuotta. Investointikustannus on kertaluontoinen, kun muut

lasketut kustannukset ovat vuosittaisia ja täten kerrottu laskennallisella

käyttöiällä.

3.5 Oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannukset

Yhteisvarastointipalvelun hyötyjen esittämisen kannalta on olennaista, että

selvitetään asiakkaan oikosulkumoottoreiden varastointikustannukset. Liitteessä

14 on tehty esimerkkilaskelma oikosulkumoottoreiden varastoinnin

kustannuslaskenta mallista. Liitteessä on laskettu kaikkien neljän asiakkaan 130

oikosulkumoottorin kustannusjako nimikkeille.

Liitteissä 14 ja 15 kustannuksia kohdistettiin varastoinnin eri osa-alueille.

Varastoinnin pääomakustannus laskettiin kertomalla varaston nimikkeen saldo sen

jälleenhankinta-arvolla. Tämä on perusteltua, sillä oli moottorit kirjattu alas

asiakkaan taseessa tai ei, kantavat ne silti käyttöpääoman rasitetta.

Varastotilakustannus jaettiin loogisesti nimikkeellä olevien moottoreiden

varastotilan tarpeen (neliöiden) ja moottoreiden lukumäärän suhteessa.

Käsittely- ja hallintakustannus kohdistettiin nimikkeille niiden varastosaldojen

perusteella. Näin tehtiin, koska esimerkiksi oikosulkumoottoreiden käsittely

varastossa vaatii aina nostotrukin käyttöä, koosta riippumatta. Täten kustannusten

voidaan ajatella olevan samansuuruiset, käsiteltiin isoa tai pientä moottoria.

Hallintakustannus myöskään ei ole moottorin koosta kiinni, koska esimerkiksi

tietojärjestelmissä työmäärä on sama, oli kone iso tai pieni. Vakuutuskustannus

jaettiin nimikkeille niiden jälleenhankinta-arvon mukaan, sillä se kuvastaa yleistä

vakuutuksen hinnoittelun mekanismia.
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Kun tarkastellaan edellä esitettyjä perusteluita ja liitteiden 14 ja 15

kustannusjakoa voidaan huomata, että varaston kappalemäärä vaikuttaa suoraan

oikosulkumoottoreiden varastoinnin kokonaiskustannuksiin. Näin ollen

oikosulkumoottoreiden varaosasaldojen pudottaminen voidaan nähdä

yhteisvarastointipalvelun tavoitteena asiakkaan osalta kuin myös

palveluntuottajan osalta

3.5.1 Asiakaskohtaiset varastointikustannukset alussa

Seuraavaksi otetaan tarkasteluun asiakastaso. Kun kerrotaan liitteen 15

moottorikohtaiset vuotuiset varastointikustannukset asiakkaiden moottorisaldoilla

liitteistä 8-11, saadaan seuraava asiakaskohtainen varastointikustannusjakauma:

Taulukko 7. Vuotuiset moottoreiden varastointikustannukset (CCB) alussa

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4

42 kpl 39 kpl 24 kpl 25 kpl

Pääomakustannus 138 494 € 51 560 € 33 905 € 27 715 € 25 314 €

Varastotilan kustannus 27 699 € 10 067 € 7 521 € 5 281 € 4 829 €

Käsittelykustannus 13 849 € 4 474 € 4 155 € 2 557 € 2 663 €

Hallintakustannus 13 849 € 4 474 € 4 155 € 2 557 € 2 663 €

Vakuutuskustannus 13 849 € 5 156 € 3 391 € 2 771 € 2 531 €

Yhteensä 207 741 € 75 732 € 53 127 € 40 881 € 38 001 €

Kuten aiemmin todettiin, varastointikustannussäästöjä voidaan saavuttaa

pienentämällä varastojen kappalemääräisiä saldoja. Jotta kappalemääriä voidaan

pudottaa, on tarpeellista huomioida nimikkeiden kysynnän dataa. Oleellista on

määrittää lähivarastojen alkutilanteen palvelutaso ja tarkastella, jos

varastonkiertoa voidaan parantaa.
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3.5.2 Asiakkaiden varastotasojen laskentamalli

Liitteissä 7-10 on listattuna myös asiakkaiden oikosulkumoottoreiden varastosta

otot ja sinne tuonnit vuosina 2009-2012 (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013).

Liitteisiin on laskettu myös nimikkeiden kysynnän eli ottojen keskiarvot sekä

keskihajonta. Varaosavarastoinnin kirjallisuudessa esitetään, että varaston määrä

voidaan laskea hajonnan, varmuuskertoimen ja toimitusajan neliöjuuren tulona.

Liitteissä 17-20 on mallinnettu yhteisvarastointipalvelun asiakkaiden

lähivarastojen saldot.

Varastotasot laskettiin seuraavin parametrein:

Taulukko 8. Asiakasvarastojen mitoituksen laskenta-arvot

Muuttuja Varastotasojen laskennassa käytetty arvo

Toimitusaika lähivarastoon Dt1 = 2 d = 0,005 a

Pyöristystaso (lähivarasto) 0,5

Laskennassa käytettiin kaavaa, joka esiteltiin kappaleessa 2.4.2. Koska

oikosulkumoottoreiden kysyntä on epämääräistä ja hidasta, otetaan käyttöön

pyöristystaso. Eli jos varmuusvaraston kaava tuottaa luvun 0,5 tai enemmän

pyöristetään varastosaldo ylöspäin.

Ratkaisevin argumentti on kuitenkin tuotantolaitteiden kriittisyys, sillä jos

nimikkeellä on A/B kriittisyyden tuotantopaikkoja, pitää varastosta löytyä ainakin

yksi varamoottori. Laskennassa myös huomioitiin varmuusvaraston määrityksen

kaavan antama tulos. Jos kaavan antama suositus kriittisen nimikkeen saldoksi oli

enemmän kuin yksi kappale, annettiin saldoksi kaavasta saatu arvo.

Varastoinnin tarkoituksena on turvata yrityksen tuotanto. Alkutilanteessa jokaisen

yrityksen on pitänyt varautua toimitusaikojen vaihteluihin. Moottorin huollolla,
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kääminnällä ja uuden tilaamisella on ollut eri toimitusajat, joita on kompensoitu

varastopuskurilla. Yhteisvarastointipalvelussa keskusvarasto huolehtii

toimitusajan vaikutuksista ja lähivarastot voidaan mitoittaa keskusvaraston

tarjoamalla toimitusajalla, joka laskennassa oli 2 päivää keskusvarastolta

asiakkaan lähivarastoon.

Kuva 15. Palvelutason muutoksen vaikutus asiakkaiden lähivarastoihin

Kuvasta 15 nähdään, että tehty varastomallinnuksen ratkaisu ei reagoi

palvelutason muutokseen, kun vasta todella lähellä 100 prosenttia. Tämä johtuu

mallinnuksessa käytetystä argumentista, jossa lähivarastossa tulee aina löytyä

varamoottori kriittisille toimintopaikoille.

Laskennassa tavoiteltiin varmuustasoa, joka vastaa 98 prosenttia, mutta muut

mitoituksen argumentit nostivat palvelutason yli sen. Kuvasta 15 nähdään, että
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todellisuudessa kaikkien lähivarastojen palvelutaso tarkasteltavien nimikkeiden

osalta on noin 99,5 prosenttia.

3.5.3 Yhteisvaraston varastotason laskentamalli

Yhteisvaraston palvelutason määrittäminen tehtiin myös varmuusvaraston kaavaa

hyväksikäyttäen (Liite 21). Kysynnän keskiarvo ja keskihajonta laskettiin

kaikkien asiakkaiden nimikkeiden yhteenlasketuista varasto-otoista.

Toimitusaikaa tutkittiin kolmella eri vaihtoehdolla. Kun oikosulkumoottori

vaihdetaan tuotannosta pois, sille voidaan tehdä huolto, käämintä tai korvaaminen.

Näiden kolmen tapahtuman kestoja arvioitiin malliin ja varastoarvot mallinnettiin

kaikille. Yhteisvarastoinnissa ei huomioitu asiakkaan toimintopaikkojen

kriittisyyttä. Varastomallinnus tehtiin seuraavin parametrein:

Taulukko 9. Yhteisvaraston mitoituksen laskenta-arvot ja pyöristyssääntö

Muuttuja
Varastotasojen laskennassa käytetty

arvo

Toimitusaika keskusvarastoon 1 14 d (=huolto)

Toimitusaika keskusvarastoon 2 30 d(=käämintä)

Toimitusaika keskusvarastoon 3 42 d (=korvaaminen)

Pyöristyssääntö Varastosaldo

0 < SS < 1,5 1

1,5 ≤ SS < 2,5 2

2,5 ≤ SS < 3,5 3

3,5 > SS Pyöristys alaspäin seuraavaan tasalukuun
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Kuva 16. Toimitusajan ja palvelutason vaikutus

Kuvasta 16 nähdään toimitusajan ja varastonpalvelutason vaikutus

yhteisvarastossa varastoitaviin kappalemääriin. Varastoinnissa päädyttiin

luottamaan, että varaston täydennys saadaan 14 päivässä, ja että varaston

palvelutason arvo 98 prosenttia kattaa asiakkaiden tarpeet.

Varaston täydennys asetettiin 14 päivään, vaikka esimerkiksi uusien moottoreiden

toimitusaika voi olla usein pidempi. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että kun

moottori hajoaa asiakasyrityksen tuotannossa, heillä on käytössään lähivaraston

kriittinen moottori tai sitten vähintään yksi kappale keskusvarastosta. Tarvittaessa

vikaantunut moottori voidaan myös huoltaa pikana tai sitten lainata toiselta

asiakkaalta. Keskusvarastolla on siis vaihtoehtoisia riskien hallintakeinoja, joilla

voidaan perustella alhaisempia varastotasoja. Kuvasta 16 nähdään myös, että
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varastoitavien moottoreiden kappalemäärät ja varastointikustannukset lähtevät

jyrkkään nousuun, kun palvelutaso ylittää 99 prosenttia.

3.5.4 Yhteisvarastointipalvelun varastoiden varastotasot

Taulukossa 10 on listattu varasto-optimoinnin lopputuloksena asiakkaiden ja

keskusvaraston varastosaldot. Alussa varastoituna oli yhteensä 130 moottoria ja

yhteiskäytön varasto-optimoinnilla päästiin 101 kappaleeseen.

Taulukko 10. Yhteisvarastointipalvelun varastotasot

Nimike Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Keskusvarasto
1 1 0 1 1 1
2 1 0 0 0 1
3 1 0 1 1 2
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 3
6 1 1 1 1 4
7 1 0 1 1 1
8 1 0 1 1 1
9 1 1 1 1 3
10 1 0 1 1 1
11 1 0 1 1 3
12 1 1 1 1 2
13 2 0 1 1 4
14 1 0 1 1 2
15 1 1 1 1 1
16 1 1 0 0 1
17 1 1 1 1 1
18 1 0 1 0 1
19 1 0 1 1 1
20 1 1 1 1 2

21 9 18 17 36

Yhteisvarastointipalvelussa on sekä uusia palvelutoimittajan omistamia että

käytettyä asiakkaiden omistamia moottoreita. Uusien moottoreiden osalta

palvelutoimittaja vastaa hankinnasta, varastoinnista ja logistiikasta. Käytetyt

moottorit tulevat keskusvarastoon huollettuina ja ovat lähettäneen asiakkaan

omistamia edelleen.
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Liitteessä 22 on listattuna uuden yhteisvarastointimallin vaikutukset asiakkaiden

varastoihin sekä yhteisvarastoon. Negatiivinen luku ilmaisee vähennystä ja

positiivinen luku hankintaa. Yhteisvarastointiin pyritään ottamaan asiakkaalta

ylimääräiset huolletut moottorit tai sitten huoltokierron kautta juuri tuotannosta

irronneet koneet. Jos mitoituksen puitteissa asiakkailta ei ole saatavissa

yhteisvarastoon tarvittavaa määrää koneita, hankkii palvelun tarjoaja uusia koneita

täyttääkseen palvelutason vaatimat varastosaldot. Liitteen 22 taulukosta nähdään,

että yhteisvarastointivaraston ja asiakasvarastojen palvelutason saavuttamiseksi

tulee hankkia yhteensä 7 moottoria ja 29 moottoria siirretään asiakkailta

yhteiskäyttöön keskusvarastoon. Jäljelle jäävät 29 moottoria voidaan romuttaa tai

myydä ulkopuolisille tarvitsijoille.

3.5.5 Yhteisvarastointipalvelun asiakkaan varastointikustannukset

Taulukossa 11 on laskettu oikosulkumoottoreiden yhteisvarastoinnin kustannukset

samanlaiseen taulukkoon kuin kappaleessa 3.5.1. Laskenta tehtiin käyttämällä

taulukon 10 uusia varastosaldoja, jotka kerrottiin liitteen 15

oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannuksilla.

Taulukko 11. Asiakkaiden varastointikustannukset

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Keskus-
varasto

Varastoinnin
kustannukset 21 kpl 9 kpl 18 kpl 17 kpl 29 kpl

Pääoma-
kustannus 104 849 € 24 267 € 12 127 € 21 035 € 18 266 € 29 155 €

Varastotilan
kustannus 14 461 € 4 609 € 2 357 € 3 948 € 3 547 €

Käsittely-
kustannus 6 925 € 2 237 € 959 € 1 918 € 1 811 €

Hallinta-
kustannus 10 014 € 2 237 € 959 € 1 918 € 1 811 € 3 089 €

Vakuutus-
kustannus 7 659 € 2 427 € 1 213 € 2 103 € 1 827 €

Yhteensä 143 819 € 35 776 € 17 614 € 30 922 € 27 262 € 32 244 €
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Ennen laskentaa etsittiin ne nimikkeet, joiden lähivarastosaldon ylijäämän summa

ei riittänyt täyttämään keskusvarastolle määritettyä tasoa. Näiden nimikkeiden

moottorit menevät palvelun tuottajan hankittavaksi.

Hallintakustannuksen jäivät edelleen asiakkaille myös keskusvarastoitujen

moottoreiden osalta. Kustannus jäi siksi, että varastokirjanpidon puitteissa

asiakkaan tulee inventoida omaisuutensa ja täten ylläpitää ja hallinnoida laitteita

jatkossakin. Varastotilan, käsittelyn ja vakuutuskustannukset siirtyvät

keskusvaraston ylläpitäjän kannettaviksi.

Taulukko 12. Kustannusten kohdistaminen takaisin asiakkaille(CCS)

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4
Pääomakustannus 104 849 € 35 848 € 15 722 € 28 224 € 25 056 €

Varastotilan
kustannus 14 461 € 4 609 € 2 357 € 3 948 € 3 547 €

Käsittely-
kustannus 6 925 € 2 237 € 959 € 1 918 € 1 811 €

Hallintakustannus 10 014 € 3 465 € 1 340 € 2 679 € 2 531 €
Vakuutus-
kustannus 7 569 € 2 427 € 1 213 € 2 103 € 1 827 €

Yhteensä 143 819 € 48 586 € 21 590 € 38 872 € 34 771 €

Taulukossa 12 on palautettu keskusvaraston kustannukset takaisin asiakkaille.

Näin saadaan luvut vertailukelpoiseksi Taulukossa 7 tehdyn

varastointikustannusten alkutason kanssa.

3.5.6 Palvelutoimittajan varastointikustannukset

Yhteisvarastointipalvelun toimittajan kustannukset koostuvat pääosin asiakkailta

siirtyvien oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannuksista. Asiakkailta

voidaan siirtää 29 moottori keskusvarastointiin. Mutta ylläpitääkseen lasketun

varastotason palvelutoimittaja tilaa myös uusia oikosulkumoottoreita varastoon 7

kappaletta. Näistä myös aiheutuu varastointikustannuksia. Esimerkkilaskelmissa
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asiakkaan varastoinnin ja palvelutoimittajan varastoinnin kustannusrakenne

oletetaan samanlaiseksi. Varastoinnin kustannukset mielletään myös olevan

riippuvaisia oikosulkumoottorin ominaisuuksista, eikä palvelutarjoajasta.

Lasketaan aiemmin ratkaistuilla oikosulkumoottoreiden kustannusjaolla (Liite

15):

Taulukko 13. Palvelutoimittajan vuotuiset kustannukset (CSP)

Palvelutoimittaja
Varastoinnin
kustannukset Uudet moottorit Asiakkaiden

käytetyt moottorit
7 kpl 29 kpl

Pääomakustannus 6 950 € 6 950 € 0 €
Varastotilan kustannus 7 266 € 1 439 € 5 827 €

Käsittelykustannus 3 835 € 746€ 3 089 €
Hallintakustannus 3 835 € 746€ 3 089 €

Vakuutuskustannus 3 611 € 695 € 2 915 €
Yhteensä 25 498 € 10 576 € 14 922 €

Asiakkaiden omistamien moottoreiden pääoma ei tule palvelutoimittajan

kannettavaksi. Varastotilan-, käsittelyn- ja vakuutuskustannukset lasketaan niin

käytetyille kuin uusille moottoreille. Hallinta kustannukset jäivät osaltaan

asiakkaalle ja ne tulevat myös toimittajalle kannettavaksi. Näin tapahtuu sen takia,

että toimittaja tekee myös esimerkiksi laite-, nimike ja varastotietojen ylläpitoa

tietojärjestelmissään.

3.6 Huoltokustannukset ja ylijäävien moottoreiden myynti

Taulukossa 10 esitettiin lähi- ja keskusvarastosaldot, jotka luotiin päivitetyllä

varaston palvelutason määrityksen mallilla. Nähtiin, että koko asiakasverkoston

osalta, tarkasteltavien nimikkeiden varastotasoja voidaan laskea 36 moottorilla.

Näiden moottoreiden kustannusvaikutukset ilmenevät varastoinnin kustannusten

lisäksi myös laskennallisina kunnossapidon säästöinä. Asiakkaat säästyvät turhilta
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huolto- tai käämintätöiltä. Kustannussäästöt voidaan laskea yksinkertaisesti

kertomalla ylimääräiset moottorit asiakkaan huolto tai käämintähinnoilla.

Liitteistä 8-11 voidaan laskea varastotuontien eli huollettujen moottoreiden

keskiarvo, joka on noin 211 kappaletta vuodessa. Kun huoltojen määrän keskiarvo

jaetaan ylijääneiden moottoreiden summalla, saadaan tulokseksi 17 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakkaat romuttavat tuotannosta tulleet koneet ja

ottavat tilalle jäljelle jääneitä ylimääräisiä moottoreita, huoltojen kappalemäärä

tippuu 17 prosenttia.

Vaihtoehtoisesti moottoreilla on myös myyntipotentiaali. Palvelun tarjoaja voi

myydä laitteita eteenpäin ulkopuolisille asiakkaille. Niillä voidaan myös tasata

keskusvaraston tai toisten asiakkaiden lähivarastoja. Moottorin luovuttavalle

asiakkaalle maksetaan moottorista hyvityshinta. Yleisesti moottori myydään

markkinahintaa halvemmalla hinnalla, koska se on käytetty.

3.7 Logistiikkakustannusten laskentamalli

Alkutilanteessa asiakkaiden logistiset kustannukset syntyvät

oikosulkumoottoreiden huoltoon tai käämintään lähettämisestä ja niiden takaisin

kuljettamisesta. Uudet moottorit yleisesti myydään toimitettuna ja niiden

kuljetuksista ei aiheudu kustannuksia asiakkaalle. Ennen palveluun liittymistä

asiakkaiden varastoihin tuonnit (Liite 8-11) ovat olleet huollosta tulleita

moottoreita. Näitä hyväksikäyttäen luodaan vertailumalli.

Logistiikan kustannuksien tarkastelussa käytetään tonnikilometrejä, joka kuvaa

kuljetuskyvykkyyttä kuljetuspainon ja matkan tulona. Tonnikilometrejä voidaan

käyttää luomaan vertailuskenaario alku- ja lopputilanteen välille. Muutoksesta

saadaan myös jonkin asteinen arvio logistiikan kustannusten muutoksesta, koska

kuljetusyritykset usein hinnoittelevat rahdin painon ja matkan suhteessa.
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Liitteessä 24 on laskettu vuosille 2009-2012 alkutilanteen logistiikkakustannukset.

Ennen yhteisvarastointipalvelua asiakkaat maksoivat kuljetukset edes takaisin.

Liitteessä 24 on myös esitetty etäisyydet joiden välillä moottoreita kuljetetaan.

Yhteisvarastointipalvelussa asiakkaat vastaavat enää huoltoon menevien

kuljetuksista. Näin ollen palvelutarjoaja kantaa logistiikkakustannukset, jotka

syntyvät huoltokeskukselta keskusvarastoon ja keskusvarastosta asiakkaalle

kuljetettaessa. Oletetaan, että lähivarastojen tasot on ajettu taulukossa 10 esitetylle

tasolle. Kun lähivarastojen taso on optimoitu, tarkoittaa se sitä, että kun asiakas

lähettää yhden moottorin huoltoon, lähtee keskusvarastosta toinen tilalle.

3.7.1 Logistiikkakustannusten muutokset

Taulukosta 14 nähdään tonnikilometreissä tapahtuva muutos

yhteisvarastointipalvelun ja alkutilanteen välillä.

Taulukko 14. Tonnikilometrien muutos yhteisvarastointipalvelussa (Liite 24)

2009 2010 2011 2012 Muutos
Asiakas 1 -1 967,4 -1 353,0 -1 076,6 -1 241,4 -5638,4 tn
Asiakas 2 -104,0 -1 803,8 -2 162,3 -2 956,3 -7026,4 tn
Asiakas 3 -388,2 -445,9 -275,1 -266,6 -1375,7 tn
Asiakas 4 -2 080,8 -1 996,8 -1 936,7 -1 474,2 -7488,5 tn
Huoltokeskus-
keskusvarasto 1 361,5 1 291,3 1 038,3 1 057,1 4748,3 tn

Keskusvarasto-
asiakas 4 035,8 5 071,4 5 114,9 5 555,8 19778,0 tn

857,0 tn 763,3 tn 702,5 tn 674,4 tn 2997,2 tn

Muutos kuvataan historia tietoihin pohjaten, siten että mallissa tarkastellaan

vuosien 2009-2012 alkuperäisiä lukuja ja niiden rinnalle laskettiin samoilla

kuljetusmäärillä yhteisvarastointipalvelun mukaiset tonnikilometrit. Tuloksena

saatiin, että asiakas-toimittaja verkoston logistiikan tonnikilometrit olisivat

alkutilanteeseen verrattaessa nousseet 2997,2 tnkm ja keskimäärin 749,3 tnkm / a.

Keskimääräinen vuotuinen nousu vastaa noin viiden 1,5 tonnia painavan
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moottorin kuljettamista 100 kilometrin matkan. Asiakkaiden kuljetusmäärät

tippuivat puoleen, joten asiakkaan näkökulmasta oikosulkumoottoreiden

kuljetusten voidaan väittää tehostuvan. Kaiken kaikkiaan verkoston kuljetus

tonnikilometrit nousivat 6,96 prosenttia.

3.8 Yhteisvarastointipalvelun muut kustannusvaikutukset

Oikosulkumoottoreiden yhteisvarastoinnilla ei pystytä välittömästi vaikuttamaan

asiakkaiden tuotannossa pyöriviin moottoreihin. Kuitenkin palvelulla voidaan

vaikuttaa välillisesti energiatehokkuuteen sekä ehkäisevän kunnossapidon

kustannuksiin. Huoltopäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon liitteen 4 mukaiset

takaisin maksulaskelmat. Yhteisvarastointipalvelun asiakasarvon luonnin kannalta

on tärkeää pystyä osoittamaan, milloin moottori kannattaa huoltaa, milloin käämiä

ja milloin romuttaa ja korvata uudella.

Liitteessä 23 on luotu päätöksen tueksi malli, jossa tarkastellaan moottoreiden

hankintahinnan ja vertailukohteen kustannusten erotusta jaettuna energian

kustannussäästöllä. Esimerkiksi nimikkeet 4, 10 ja 19 maksavat uuden moottorin

sijoituksen takaisin kahdessa vuodessa, jos uuden moottorin hinnan ja vertailtavan

kustannuksen erotus on järjestyksessä 266 €, 836 € ja 2564 €.

Tässä työssä käsitellyssä esimerkkilaskelmassa yhteisvarastointiratkaisun

tuottamista varten palveluun joudutaan ostamaan uusia moottoreita. Näiden

moottoreiden omistus säilyy palvelutarjoajalla, kunnes ne lunastetaan käyttöön

asiakkaan toimesta. Oikosulkumoottoreiden hankintatyön kustannus on

yhteisvarastoinnin mallissa sijoitettu logistisessa ketjussa alaspäin. Ajan kuluessa,

kun moottorille ilmenee tarve, hankinnan kustannus toteutuu myös asiakkaan

päässä. Näin ollen hankinnan kustannussäästöjä ei synny verkostossa, jollei voida

osoittaa, että alussa tehty hankintatyö helpottaa ja tehostaa asiakkaan myöhemmin

tekemää hankintaa.
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4 YHTEISVARASTOINNIN VERKOSTOHYÖDYT

Työn tavoitteena oli löytää toimittaja-asiakasverkoston hyödyt

oikosulkusähkömoottoreiden keskitetyssä yhteisvarastointipalvelussa.

Päätavoitteen tueksi asetettiin kaksi osakysymystä. Ensimmäisessä haluttiin

selvittää hyödyn jakautumisen mekanismit ja toisessa miten hyödyt voitaisiin

esittää talouden näkökulmasta.

Työn edetessä todettiin, jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa

asiakkaiden näkökulmasta, on palvelutoimittajan tuottaman ratkaisun alennettava

jokaisen yksittäisen asiakkaan kustannuksia. Jotta palvelu olisi kannattavaa

toimittajan näkökulmasta, on palvelun tuottamisen kustannusten oltava pienempiä

kuin asiakasveloitus. Kokonaisuutta tarkasteltaessa verkoston

kokonaiskustannusten on oltava pienempiä kuin alkutilanteessa.

4.1 Hyötynäkökulmien etsintää

Arvoketjumallin mukaan asiakasarvoa syntyy kehittämällä olemassa olevaa

toimintaa, niin että palvelu tai tuote voidaan tuottaa asiakkaalle entistä

tehokkaammin. Varastointipalvelun näkökulmasta tämä tarkoittaa yhteis- ja

lähivarastoinnin toiminnan parantamista. Haasteena palvelun tehostamiselle on

moottoreiden korkea arvo, epämääräinen kysyntä ja tuotantokriittisyys. Arvopaja-

ajatteluun pohjaten voidaan sanoa, että luodakseen asiakasarvoa

palvelutoimittajan tulee luoda varastoinnin malli, jossa:

− asiakkaiden tuotanto ei kärsi häiriöitä

− lähivarastoiden varastointitarve pienenee

− palvelun veloitus ei ylitä asiakkaan saamia kustannussäästöjä.
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4.2 Kustannusmalli ja kustannusten jakaantuminen

Kuvassa 17 esitetään kustannusmallin rakennekaavio, joka pohjautuu työssä

edellä esitettyyn kustannuslaskentaan ja mallinnukseen. Kaaviosta nähdään, että

suuri osa kustannuksista esiintyy, niin asiakkailla kuin myös palvelutoimittajalla.

Palvelutoimittaja

V
er

ko
st

ok
us

ta
nn

uk
se

ty
ht

ee
ns

ä

Varastoinnin
kustannukset

Pääomakustannus
Varastotilan kustannus

Käsittelykustannus
Hallintakustannus

Vakuutuskustannus
Logistiikan

kustannukset
Kuljetuskustannukset

Asiakas 1 Asiakas n Asiakas n+1

Varastoinnin
kustannukset

Varastoinnin
kustannukset

Varastoinnin
kustannukset

Pääomakustannus Pääomakustannus Pääomakustannus
Varastotilan kustannus Varastotilan kustannus Varastotilan kustannus

Käsittelykustannus Käsittelykustannus Käsittelykustannus
Hallintakustannus Hallintakustannus Hallintakustannus

Vakuutuskustannus Vakuutuskustannus Vakuutuskustannus
Logistiikka-

kustannukset
Logistiikka-

kustannukset
Logistiikka-

kustannukset
Kuljetuskustannukset Kuljetuskustannukset Kuljetuskustannukset

Huolto-
kustannukset

Huolto-
kustannukset

Huolto-
kustannukset

Huollon
hankintakustannukset

Huollon
hankintakustannukset

Huollon
hankintakustannukset

Tuotannon energia-
kustannukset

Tuotannon energia-
kustannukset

Tuotannon energia-
kustannukset

Sähkön kustannus Sähkön kustannus Sähkön kustannus
Yhteisvarastointi-
palvelun veloitus

Yhteisvarastointi-
palvelun veloitus

Yhteisvarastointi-
palvelun veloitus

Palvelun veloitus Palvelun veloitus Palvelun veloitus

Kuva 17. Kustannusmallin rakennekaavio
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Verkoston kustannushyötyjä syntyy, kun asiakkaiden ja palvelutoimittajan

kustannusten yhteenlaskettu summa on pienempi kuin alkutilanteen

yhteenlasketut asiakkaiden kustannukset.

Rakennekaaviosta nähdään, että varastoinnin ja logistiikan kustannukset

kertaantuvat asiakkailla ja palvelutoimittajalla. Voidaankin siis päätellä, että

palvelu tuottaa verkostohyötyjä vain, jos palvelutoimittaja pystyy tuottamaan

kertaantuvat toiminnot tehokkaammin kuin mitä asiakkaat tekevät erillään.

4.2.1 Oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannukset alussa

Asiakkaiden lähivarastojen alkutilannetta mallinnettiin kirjallisuudessa esitettyä

varastoinnin kustannusjakoa hyväksikäyttäen. Näin toimittiin, koska työtä varten

ei saatu lupaa käyttää asiakkaiden tai palvelutoimittajan oikeaa kustannusdataa.

Alla oleviin lukuihin päädyttiin jakamalla varastoinnin kokonaiskustannukset

ensin yksittäisille moottoreille. Tämän jälkeen kustannukset kohdistettiin

asiakkaille heidän varastojen saldo tietoihin perustuen ja saatiin tulemana

alkutilanteen varastoinnin kustannukset ( = ∑ ( )).

Taulukko 15. Alkutilanteen varastointikustannukset

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4
42 kpl 39 kpl 24 kpl 25 kpl

Pääomakustannus 138 494 € 51 560 € 33 905 € 27 715 € 25 314 €

Varastotilan kustannus 27 699 € 10 067 € 7 521 € 5 281 € 4 829 €

Käsittelykustannus 13 849 € 4 474 € 4 155 € 2 557 € 2 663 €

Hallintakustannus 13 849 € 4 474 € 4 155 € 2 557 € 2 663 €

Vakuutuskustannus 13 849 € 5 156 € 3 391 € 2 771 € 2 531 €

Yhteensä 207 741 € 75 732 € 53 127 € 40 881 € 38 001 €



77

Näistä tiedoista havaittiin, että varastoinnin pääoma- ja tilakustannukset olivat

isoimmat kustannuserät lähivarastoinnissa. Tästä johdettiin, että jos halutaan

saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, on jokaisen asiakkaan varastosaldot

tarkistettava ja tehtävä tarvittavat muutokset.

4.2.2 Oikosulkumoottoreiden varastotasojen laskeminen

Varastotasojen määrittäminen tehtiin ensin jokaiselle asiakkaalle. Mallinnuksessa

käytettiin kirjallisuudessa esitettyä varmuusvarastoinnin kaava sekä otettiin

varastoitujen laitteiden kiinnitykset kriittisille toimintopaikoille. Lopputuloksena

saatiin, että asiakkaiden varastoista voitaisiin vähentää 65 moottoria, jos

täydennysaika olisi 2 päivää. Tämän jälkeen mallinnettiin yhteisvaraston

varastosaldot, jonka arvoksi tuli 36 moottoria. Kaiken kaikkiaan päästiin 130

moottorista 101:een, joista yhteisvarastossa olisi asiakkaiden omistamia 29 ja 7

palvelutoimittajan omistamaa.

Asiakkaille jäi ylimääräisiä moottoreita, joilla on kustannussäästön tai

mahdollisesti tulon teon potentiaali. Mallin laskennassa todettiin, että 17

nimikkeellä on 36 oikosulkumoottoria, jotka voidaan ottaa kierrosta pois. Nämä

moottorit voidaan myydä tai romuttaa.

Alkutilanteessa moottoreita huollettiin varastoon, että tuo 36 ylimääräisen

moottorin varastotaso saatiin täyteen. Nyt kun moottoreita on ylimääräisiä, niin

seuraavat tuotannosta tulevat 36 moottoria, voidaan romuttaa. Näin syntyy

kunnossapidon kustannussäästöjä asiakkaalle, joka vastaa jopa 17 prosenttia

asiakkaiden vuoden huoltobudjetista. Toinen vaihtoehto on tarkastella

ylimääräisiä moottoreita niiden myyntipotentiaalin mukaan.
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4.2.3 Asiakkaiden varastoinnin kustannukset yhteisvarastoinnissa

Päivitettyjen varastosaldojen pohjalta laskettiin asiakkaille sekä

palvelutoimittajalle yhteisvarastoinnin kustannukset. Joiden tulokset esitetään

taulukossa 16.

Taulukko 16. Yhteisvarastoinnin kustannussäästöt asiakkaittain

Kustan-
nussäästö

(CCB-
CCS)

%-
kustannus-

säästö

Alkusaldo
(kpl)

Päivitetty
saldo (kpl)

Muutos
(kpl)

Asiakas 1 30 605 € 40 % 42 21 21
Asiakas 2 27 774 € 52 % 39 9 30
Asiakas 3 2 221 € 5 % 24 18 6
Asiakas 4 3 001 € 8 % 25 17 8

Euromääräinen kustannussäästö ei ole tässä työssä hyötyjä parhaiten kuvaava,

sillä laskenta tehtiin kirjallisuudesta johdetulla varastoinnin

kokonaiskustannuksella. Tämä kirjallisuuden kokonaissumma kuitenkin jaettiin

oikosulkumoottoreille ominaisilla kustannusajureilla. Näin ollen prosentuaalinen

kustannussäästö kuvastaa sitä kustannushyödyn tasoa, joka voidaan saavuttaa

myös reaalilaskennassa. Tämä prosentuaalinen taso voidaan saavuttaa, vaikka

tarkasteltavien moottoreiden varastoinnin kokonaiskustannukset muuttuisivat,

kunhan kustannusten kohdistus toteutetaan työssä tehdyllä mallilla.

Taulukosta 16 nähdään, että suurin kustannussäästön potentiaali on niillä

asiakkailla, joiden lähivarastotasoja pystytään eniten laskemaan. Voidaan todeta,

että yksi hyödyn jakautumisen mekanismi on palvelutoimittajan keinot vaikuttaa
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asiakkaan lähivaraston saldoihin. Jos asiakas on mitoittanut varastonsa täysin

kohdalleen, ei yhteiskäytöstä realisoidu hyötyjä.

Jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa asiakkaiden näkökulmasta, on

palvelutoimittajan tuottaman ratkaisun alennettava jokaisen yksittäisen asiakkaan

kustannuksia.

CCB > (CCS + CPV) (10)

Josta ratkaisemalla CPV eli maksimipalveluveloitus

CPV < (CCB-CCS) (11)

Palvelun maksimiveloitus ei voi olla suurempi kuin asiakkaan saama

kustannussäästö. Taulukosta 16 nähdään maksimiveloitukset, kun tarkastellaan

vain varastoinnin kustannuksia.

4.2.4 Palvelutuottajan varastoinnin kustannukset yhteisvarastoinnissa

Laskennassa palvelutoimittajan moottorikohtaiset kustannukset määriteltiin

olevan myös liitteen 15 mukaiset. Todellisuudessa kustannukset määräytyvät eri

tavoin ja niiden kohdistaminen onkin suurelta osin yrityskohtaista. Tässä työssä

kuitenkin palvelutoimittajan kustannukset ajateltiin olevan samalla tavalla

jaoteltuja kuin asiakkaiden omat. Moottoreiden lukumäärä on ohjaava tekijä

kustannusten keräytymisessä. Mitä paremmin ja tehokkaammin varastoa hallitaan

ja mitä vähemmän siellä varastoidaan moottoreita, sitä pienemmät ovat

kustannukset.

4.2.5 Logistiikkakustannusten vaikutus palvelun verkostohyötyihin

Kappaleessa 3.7.1 käsiteltiin logistiikan kustannusten käyttäytymistä

yhteisvarastointipalvelussa. Verkoston kannalta muutoksen vaikutus oli kuitenkin
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pieni. Yleisesti ottaen palveluntoimittaja laskee asiakkaalta siirtyvät logistiikan

kustannukset palveluveloitukseen mukaan ja asiakkaalle aiheutuu logistiikasta

edelleen kustannuksia. Tosin, jos palvelutoimittajalla on paremmat kuljetushinnat

voi palvelun tarjoaja saadaan rahallista hyötyä logististen palveluiden

tuottamisesta.

4.2.6 Käyttökustannusten vaikutus palvelun verkostohyötyihin

Työssä todettiin, että sähkömoottoreiden suurin kustannus on niiden

käyttökustannus. Tätä varten luotiin esimerkkimalli, miten energiakustannukset

tulee huomioida, kun päätetään moottorin huollosta-, kääminnästä- tai uusinnasta.

Varastoinnin kannalta tämä optimointi on tällä hetkellä kuitenkin tapauskohtaista.

Eli kun moottori vikaantuu tuotannossa, sen kunto arvioidaan ja tehdään päätös

kannattaako kone suoraan korvata uudella vai huoltaa takaisin varastointiin.

Asiakkaan energiakustannusten kannalta on parempi, mitä enemmän uusia

moottoreita on yhteisvarastoinnissa. Uusien moottoreiden todettiin olevan

tehokkaampia energian käytössä ja niiden kunnossapito vaatii yleisesti vähemmän

työpanosta. Euromääräistä mallinnusta tässä työssä ei tehty koko varastolle, mutta

esimerkiksi liitteissä 4 ja 5 esitettiin laskentamalleja, joilla sähkömoottorin

käytönkustannukset voidaan laskea. Liitteessä 23 vietiin ajattelua hieman

pidemmälle ja laskettiin uuden moottorin ja pohdinnassa olevan huoltotyön

erotus, ja takaisinmaksuaika.

4.2.7 Palveluverkoston varastointikustannukset yhteisvarastoinnissa

Jotta yhteisvarastointipalvelu olisi kannattavaa koko verkoston näkökulmasta, on

palveluverkoston kokonaiskustannusten oltava pienempiä kuin alkutilanteessa.
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Yllä oleva toteutuu, kun palvelutoimittajan ja asiakkaiden yhteenlasketut

kustannukset ovat pienempiä kuin asiakkaiden alkutilanteen kustannukset. Tässä

työssä lasketun esimerkin kustannukset olivat:

Taulukko 17. Alkutilanteen ja verkostokustannusten vertailu

Varastoinnin kustannukset

Lähtötilanne (CTC)

Yhteisvarastoinnin
verkosto-

kustannukset
(SNTC)

Pääomakustannus 138 494 € 111 800 € -19,3 %

Varastotilan kustannus 27 699 € 21 727 € -21,6 %

Käsittelykustannus 13 849 € 10 760 € -22,3 %

Hallintakustannus 13 849 € 13 849 € 0,0 %

Vakuutuskustannus 13 849 € 11 180 € -19,3 %

Yhteensä 207 741 € 169 316 € -18,5 %

Palveluverkoston kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä:
Logistiikan kustannukset

Kuljetusten lisääntyminen nostaa verkoston kustannuksia
Kunnossapidon kustannukset

Ylijäävät moottorit laskevat verkoston kustannuksia
Sähkömoottoreiden käytönkustannukset

Uudet moottorit parantavat sähkön käytön tehokkuutta
Palveluveloitus

Nostaa verkoston kustannuksia

Taulukosta 17 nähdään, että työssä lasketun mallin osalta:

CTC > SNTC (12)
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olettaen, että palvelun veloituksien summa on pienempi kuin alkutilanteen ja

yhteisvarastoinnin verkostokustannusten erotus

Taulukossa 17 on esitetty myös se formaatti, johon yhteisvarastoinnin

palvelukustannusten vertailun tulokset voidaan kerätä. Nuolien tilalle voidaan

laittaa euromääräiset kustannukset tai miinus-merkkisinä voidaan kirjata

kustannustasoa parantavat tekijät.

Lasketun esimerkkimallin mukaan varaston käsittely- ja tilakustannuksista

saadaan prosentuaalisesti isoimmat säästöt. Pääoman siirtyminen ja vakuutukset

tulevat kolmantena ja hallintakustannuksissa säästöjä ei saavuteta.

Pääomakustannus on euromääräisesti suurin kustannussäästön kohde, mikä on

luontevaa ajatellen, että oikosulkumoottorit ovat arvokkaita tuotannon välineitä.

Taulukossa 17 on myös listattuna muita palvelun verkostokustannuksiin

vaikuttavia tekijöitä ja merkitty nuolella, että laskevatko vai nostavatko ne

kustannuksia.

4.3 Laskentamallin heikkoudet ja rajoitukset

Laskentamallin heikkoutena voidaan pitää tarvittavan kustannustiedon määrää ja

usein saatavan tiedon epämääräisyyttä. Myös erilaiset kustannusten kohdistuksen

menetelmät tuottavat hankaluuksia mallia laskettaessa. Varasto-optimoinnin teko

onnistuu jokaiselle asiakkaalle, mutta se miten asiakkaat arvottavat esimerkiksi

varastotilan ja käsittelyn kustannukset vaikuttaa mallin vaikuttavuuteen. Tällä

tarkoitetaan sitä, että voidaanko sanoa, että oikosulkumoottoreiden

yhteisvarastointi vähentää asiakkaan käsittely- ja varastointikustannuksia?

Oikosulkumoottoreiden yhteisvarastoinnissa on kyse vain yhden spesifin

tuoteryhmän palvelusta. Eli voidaanko laskea, että juurikin esimerkiksi
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varastotilan kustannukset pienenevät asiakkaalla, jos varastotilaan jää vielä muita

tarvikkeita ja täten varastotilan kustannus on edelleen olemassa?

4.3.1 Mallin jatkokehittäminen

Neljälle asiakkaalle tehty 20 oikosulkumoottorinimikkeen mallinnuksen

laajentaminen isommalle otokselle ei ole ongelma jatkossa. Käyttämällä työssä

esiteltyjä laskentamalleja ja esimerkiksi taulukkolaskentatyökalua, malli

skaalautuu tarpeen mukaan huomattavankin isoille otoksille. Tärkein huomioitava

asia on laskentatiedon oikeellisuus. Esimerkiksi moottoreiden varastoinnin

kustannustiedon saaminen voi osoittautua hankalaksi.
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5 YHTEENVETO

Yhteisvarastointi usein mielletään kustannuksia säästäväksi tavaksi varastoida

tavaroita, mutta se miten hyödyt ilmenevät saattaa usein jäädä näkemättä.

Hyötynäkökulmien etsiminen aloitettiin tässä työssä etsimällä ja tarkastelemalla

arvonluontimalleja, joilla voitaisiin luoda niin asiakas- kuin toimittaja-arvoa

yhteisvarastointipalvelussa. Arvonluonnin ohella tunnistettiin tärkeäksi ymmärtää

ja tuntea myös yhteisvarastoinnin kohteet eli oikosulkumoottorit. Erityisesti

keskityttiin moottoreiden kustannuksiin vaikuttaviin ominaisuuksiin.

Oikosulkumoottorit ovat kalliita, usein kriittisiä yrityksen tuotannon hyödykkeitä,

joiden käyttöikä on jopa 30 vuotta. Tämä asettaa erityisvaatimuksia myös

moottoreiden varastoinnille. Moottoreiden pitkä käyttöikä alentaa varaston

kysyntää, kun taas niiden kriittisyys tuotannolle edellyttää varastointia. Tuotannon

menetykset mielletään usein kestämättömän kalliiksi ja tämän vuoksi ajan

saatossa lähivarastoihin on kerätty huomattavia moottorivarastoja.

Tämän työn päätavoitteena oli tutkia oikosulkumoottoreiden yhteisvarastoinnin

verkostohyötyjä asiakas-toimittajaverkostossa. Tutkimuksen pääkysymystä

tuettiin kahdella osakysymyksellä, joiden tarkoituksena oli löytää

verkostohyötyjen jakautumisen mekanismit sekä tavat, joilla hyödyt voidaan

esittää talouden näkökulmasta. Työssä keskityttiin tarkastelemaan varastoinnin ja

siihen liittyvien oheistoimintojen, kuten logistiikan ja hankinnan kustannuksia ja

sitä miten ne käyttäytyvät yhteisvarastointipalvelussa.

Tutkimus aloitettiin selvittämällä alkutaso varastoinnin kustannuksille, jonka

jälkeen esiteltiin arvonluonnin menetelmiä, joista johdettiin optimointiongelma

yhteisvarastoinnin palvelulle. Yhteisvarastointipalvelun tavoitteeksi annettiin, että

sen tulee tuottaa kustannussäästöjä hankinnan ja kunnossapidon kustannuksiin,

niin että energia- tai epäkäytettävyyskustannukset eivät nouse.
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Yhteisvarastoinnin kustannusetujen etsiminen aloitettiin ratkaisemalla

lähivarastojen optimitasot ja säästökohteet. Luodulla mallilla saavutettiin

lähivarastoihin varastoitujen moottoreiden lukumäärän puoliintuminen. Tämän

jälkeen mallinnettiin yhteisvarastolle palvelutaso ja varastosaldot. Verrattuna

alkuperäiseen tilanteeseen saavutettiin noin 22 prosentin lasku varastoidussa

kappalemääräisessä oikosulkumoottorikannassa.

Varastotasojen tutkimisen jälkeen työssä rakennettiin kustannuslaskentamalli,

jossa käytetyt kustannuskategoriat määriteltiin kunnossapidon toimintojen,

talouden ja varaosavarastoinnin kirjallisuuden sekä toiminnanohjausjärjestelmiin

pohjautuvien tietojen perusteella. Kustannusmallin toimintaa voidaan pitää

luotettavana, mutta mallin laskentatuloksien euromääräistä vertailua ei voi

suositella. Laskennassa käytetyt kustannusten laskenta-arvot perustuvat

kirjallisuudesta ja muista lähteistä saatuun julkiseen tietoon, ja täten vertailu on

vain suuntaa-antavaa. Kuitenkin työn laskennasta saatiin vertailutulokset, joiden

pohjalta pääkysymykseen voitiin vastata.

Varastoitavien moottoreiden määrän vähenemistä tarkasteltiin ensin asiakkaan ja

sitten toimittajan kannalta, joiden summana johdettiin verkostokustannukset.

Mallinnuksesta saaduilla tuloksilla saavutettiin noin 19 prosentin kustannusten

lasku oikosulkumoottoreiden lähivarastointiin verrattuna. Tutkimuksen tuloksena

havaittiin, että asiakkaiden saavuttamat hyödyt syntyivät pääoma-, varastotila-,

käsittely- ja vakuutuskustannusten vähenemisenä. Työssä havaittiin myös, että

varastoitujen oikosulkumoottoreiden kappalemääräinen väheneminen toimii

kustannushyötyjen syntymisen mekanismina. Jos asiakkaan moottorikantaa ei

voida laskea, ei kustannussäästöjä voi myöskään syntyä. Palvelutoimittajalle

hyödyt realisoituvat palveluveloituksen ja palvelun tuottamisen kustannusten

erotuksena.
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Lopulta voitiin todeta yhteisvarastoinnin olevan kannattava tapa varastoida

oikosulkumoottoreita ottaen huomioon kuitenkin, että asiakkaan lähivaraston

tasoja voidaan pudottaa ja, että palvelutoimittajan veloitus varastointipalvelusta ei

ole suurempi kuin saavutetut kustannussäästöt.
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LIITTEET

Liite 1. Tuotantolaitteiden elinkaarikustannusten summakaavat (Järviö & Lehtiö

2012; Barringer P. 2003)

Investointikustannukset

Ci = Cim + Cib + Cie + Cir + Cir + Civ + Cid + Cit

Missä

Ci = investointikustannus

Cim = investointi tuotantovälineeseen

Cib = investoinnit rakennuksiin, teihin ja väyliin

Cie = investoinnit energian jakeluun

Cir = investoinnit varaosiin

Civ = investoinnit työkaluihin

Cid = investoinnit ohjeisiin, piirustuksiin (dokumentaatiot)

Cit = investoinnit koulutukseen

Käyttökustannukset

Co = Cop + Coe + Com + Cof + Cot

Missä

Co = vuosittainen käyttökustannus

Cop = käyttöhenkilöstön kustannus

Coe = energiakustannus

Com = käyttömateriaalit

Cof = kuljetukset, siirrot

Cot = käyttäjien säännöllinen (jatkuva) kouluttaminen



Kunnossapitokustannukset

Cm = Cmp + Cmm + Cpp + Cpm + Crp + Crm + Cmt

Missä

Cm = vuosittainen kunnossapitokustannus

Cmp = henkilöstökustannukset (korjaava kunnossapito)

Cmm = materiaalikustannukset (korjaava kunnossapito)

Cpp = henkilöstökustannukset (ennakoiva kunnossapito)

Cpm = työkalu, laite ja materiaalikustannukset (ennakoiva kunnossapito)

Crp = henkilöstökustannukset (uudistava kunnossapito)

Crm = uudistavan kunnossapidon materiaalikustannukset

Cmt = kunnossapitohenkilöstön säännöllinen (jatkuva) kouluttaminen

Epäkäytettävyyskustannukset (LCL-kustannukset)

Cs = Nt x Mdt x Clp

Missä

Cs = vuosittainen epäkäytettävyyskustannus (toteutumaton tuotanto)

Nt = kunnossapitokertojen määrä vuodessa

Mdt = MDT (keskimääräinen seisokkiaika)

Clp = epäkäytettävyyskustannus/tunti



Liite 2. Nimellishyötysuhteet (%) korkean hyötysuhteen moottoreille (IE2) 50 Hz

(IEC Standardi 60034-30 2008,  14)

kW / Kierrosnopeus 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm

0,75 77,4 % 79,6 % 75,9 %

1,1 79,6 % 81,4 % 78,1 %

1,5 81,3 % 82,8 % 79,8 %

2,2 83,2 % 84,3 % 81,8 %

3 84,6 % 85,5 % 83,3 %

4 85,8 % 86,6 % 84,6 %

5,5 87,0 % 87,7 % 86,0 %

7,5 88,1 % 88,7 % 87,2 %

11 89,4 % 89,8 % 88,7 %

15 90,3 % 90,6 % 89,7 %

18,5 90,9 % 91,2 % 90,4 %

22 91,3 % 91,6 % 90,9 %

30 92,0 % 92,3 % 91,7 %

37 92,5 % 92,7 % 92,2 %

45 92,9 % 93,1 % 92,7 %

55 93,2 % 93,5 % 93,1 %

75 93,8 % 94,0 % 93,7 %

90 94,1 % 94,2 % 94,0 %

110 94,3 % 94,5 % 94,3 %

132 94,6 % 94,7 % 94,6 %

160 94,8 % 94,9 % 94,8 %

200 - 375 95,0 % 95,1 % 95,0 %



Liite 3. Nimellishyötysuhteet (%) standardihyötysuhteen moottoreille (IE1) 50 Hz

(IEC Standardi 60034-30 2008, 12)

kW / Kierrosnopeus 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm

0,75 72,1 % 72,1 % 70,0 %

1,1 75,0 % 75,0 % 72,9 %

1,5 77,2 % 77,2 % 75,2 %

2,2 79,7 % 79,7 % 77,7 %

3 81,5 % 81,5 % 79,7 %

4 83,1 % 83,1 % 81,4 %

5,5 84,7 % 84,7 % 83,1 %

7,5 86,0 % 86,0 % 84,7 %

11 87,6 % 87,6 % 86,4 %

15 88,7 % 88,7 % 87,7 %

18,5 89,3 % 89,3 % 88,6 %

22 89,9 % 89,9 % 89,2 %

30 90,7 % 90,7 % 90,2 %

37 91,2 % 91,2 % 90,8 %

45 91,7 % 91,7 % 91,4 %

55 92,1 % 92,1 % 91,9 %

75 92,7 % 92,7 % 92,6 %

90 93,0 % 93,0 % 92,9 %

110 93,3 % 93,3 % 93,3 %

132 93,5 % 93,5 % 93,5 %

160 93,8 % 93,8 % 93,8 %

200 - 375 94,0 % 94,0 % 94,0 %



Liite 4. Oikosulkumoottorin elinkaarikustannukset (Kortelainen 2009; Motiva

2013a)

Vanhan moottorin

korvaaminen

Moottori A Moottori B

UUSI UUSI

Hyötysuhdeluokka IE2 IE1

Teho (kW) 5,5 5,5

Hyötysuhde 89,4 % 86 %

Hankintahinta (€) 350 250

Käyntiaika (h/a) 8000 8000

Energian hinta €/MWh) 45 45

Käyttöikä (a) 30 30

Mitoituskerroin (k) 1 1

Sijoitetaan arvot yhtälöön

=  × ×  ×  ×

Missä
Co = oikosulkumoottorin käyttökustannukset (€)

k  = osakuormakerroin / mitoituskerroin (esimerkiksi 75% nimellistehosta)

P  = nimellisteho (kW)

η = hyötysuhde (%)

A  = vuotuinen käyttöaika (h)

S  = sähkön hinta (€/kWh)

T  = Käyttöikä

(Motiva 2013b, 3-4)



Moottori A:n elinkaaren kustannukset:

=  1  ×
5,5
89,4 %

× 8000 ℎ × 0,045
€
ℎ

× 30 ≈ 66 440 €

Moottori B:n elinkaaren kustannukset:

= 1 ×
5,5
86 %

× 8000 ℎ × 0,045
€
ℎ

× 30 ≈ 69 070 €

Ratkaistaan takaisinmaksuaika moottorille A:

Vuotuinen energian säästö

− = 1 ×
5,5
86 %

−
5,5
89,4 %

× 8000 ℎ × 0,045
€
ℎ

× 1 ≈ 87€/

Lisäinvestointi

ℎ − ℎ = 350€ − 250€ = 100€

Takaisinmaksuaika

ä
ää ö

=
100 €

87 €/
≈ 1,2



Liite 5. Yhteisvarastointipalvelun kannalta olennaiset oikosulkumoottorin

elinkaarikustannukset

tuotantolaitteen

investoinnin kustannus

(Ci)

= Ci = Laitteen hankintahinta (€)

oikosulkumoottorin

käyttökustannukset (Co)
=

=  × ×  ×  ×

k  = osakuormakerroin / mitoituskerroin

P  = nimellisteho (kW)

η = hyötysuhde (%)

A  = vuotuinen käyttöaika (h)

S  = sähkön hinta (€/kWh)

T  = käyttöikä (a)

kunnossapitokustannus

(Cm)
=

= + + +

Wc = Varaosavarastoinnin kustannus

Cmp =
henkilöstökustannukset (korjaava

kunnossapito)

Cpp =
henkilöstökustannukset (ennakoiva

kunnossapito)

Cul =
kunnossapidon ulkopuoliset työt ja

toimenpiteet

epäkäytettävyyskustannus

(toteutumaton tuotanto)

(Cs)

=

= × ×

Nt = kunnossapitokertojen määrä vuodessa

Mdt = MDT (keskimääräinen seisokkiaika)

Clp = epäkäytettävyyskustannus/tunti



Liite 6. Tarkasteltavien nimikkeiden mitat ja varastotilan tarve. (ABB

moottorikatalogi 2011; IEC Standardi 60072-1 1991)



Liite 7. Nimikkeelle kiinnitetyn yhden moottorin elinkaaren kustannukset

(vertailuarvot)

Nimike- Ci Co Cm

numero Wc Cmp+Cpp

1 833 € 20 554 € 8 108 € 206 €
2 1 000 € 27 931 € 20 360 € 279 €
3 1 175 € 36 944 € 12 383 € 369 €
4 1 215 € 49 610 € 18 656 € 496 €
5 1 600 € 67 425 € 12 438 € 674 €
6 2 210 € 97 271 € 11 532 € 973 €
7 3 071 € 132 932 € 26 358 € 1 329 €
8 3 310 € 160 956 € 92 254 € 1 610 €
9 4 676 € 190 997 € 49 466 € 1 910 €
10 6 369 € 258 511 € 82 921 € 2 585 €
11 7 516 € 319 169 € 49 753 € 3 192 €
12 8 971 € 386 532 € 38 313 € 3 865 €
13 10 816 € 468 947 € 30 650 € 4 689 €
14 14 112 € 642 857 € 37 792 € 6 429 €
15 16 712 € 768 987 € 38 519 € 7 690 €
16 20 501 € 936 909 € 189 806 € 9 369 €
17 22 901 € 1 120 755 € 63 269 € 11 208 €
18 27 687 € 1 358 491 € 189 806 € 13 585 €
19 34 687 € 1 694 561 € 155 478 € 16 946 €
20 42 487 € 2 111 575 € 165 977 € 21 116 €

Ci = Investointikustannukset

Ci = Käyttökustannukset

Cm = Kunnossapidon kustannukset

Wc = Varastoinnin kustannukset

Cmp+Cpp = Ehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon kustannukset



Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite 8

varastosaldo ja kysyntä

8. Asiakas 1:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 1:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 1:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 1:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 1:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 1: nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä

nimikkeet

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

, laitteiden kriittisyys

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

laitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyyslaitteiden kriittisyys,,



Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite 9

varastosaldo ja kysyntä

9. Asiakas 2:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 2:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 2:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 2:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 2:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 2: nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä

nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,



Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite 10

varastosaldo ja kysyntä

10.

varastosaldo ja kysyntä

. Asiakas 3:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 3:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 3:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 3:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 3: nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä

nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet, käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,



Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite

varastosaldo ja kysyntä

Liite 11

varastosaldo ja kysyntä

11.

varastosaldo ja kysyntä

. Asiakas 4:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 4:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 4:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 4:

varastosaldo ja kysyntä

Asiakas 4: nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä

nimikkeet

varastosaldo ja kysyntä (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

nimikkeet, käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

käytössä olevat moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

moottorit, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013

, laitteiden kriittisyys,

Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,, laitteiden kriittisyys,



Liite 12. Tarkasteltavat yhteisvarastointipalvelun asiakkaiden nimikkeiden OVH-

hinnat sekä laskettuja alennuksia (VEM 2013)



Liite 13. Oikosulkumoottoreiden varastoinnin kustannukset moottoreiden hinnan

vaihtelun mukaan (vertailuarvot)

Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4

Liitteet 7-10
Nimikkeen

varasto-
saldo

Nimikkeen
varasto-

saldo

Nimikkeen
varasto-

saldo

Nimikkeen
varasto-

saldo
x x x x

Liite 10:
nimikkeiden

arvo

Nimikkeen
arvo

Nimikkeen
arvo

Nimikkeen
arvo

Nimikkeen
arvo

= = = =
Nimikkeen

arvon
summa

Nimikkeen
arvon

summa

Nimikkeen
arvon

summa

Nimikkeen
arvon

summa

Lasketaan varaston jälleenhankinta-arvo

Asiakkaan
kaikkien
nimikkei-
den arvon

summa

Asiakkaan
kaikkien
nimikkei-
den arvon

summa

Asiakkaan
kaikkien
nimikkei-
den arvon

summa

Asiakkaan
kaikkien
nimikkei-
den arvon

summa

Varastopää-
oma/asiakas Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4

 OVH 515 603 € 339 051 € 277 146 € 253 142 € 1 384 942 €
-10 % 464 043 € 305 146 € 249 431 € 227 828 € 1 246 448 €
-20 % 412 482 € 271 241 € 221 717 € 202 514 € 1 107 954 €
-50 % 257 802 € 169 526 € 138 573 € 126 571 € 692 471 €
-70 % 154 681 € 101 715 € 83 144 € 75 943 € 415 483 €

Seuraavaksi lasketaan vuotuiset varastointikustannukset asiakkaiden 130

varastomoottorille:



Valkoisella taustalla olevat valitaan moottoreiden kokonaiskustannusten vertailu-

arvoiksi.

OVH -10 % -20 % -50 % -70 %
Pääoma-
kustannus

10 % 138 494 € 124 645 € 110 795 € 69 247 € 41 548 €
15 % 207 741 € 186 967 € 166 193 € 103 871 € 62 322 €

Varasto-
tilan

kustannus

2 % 27 699 € 24 929 € 22 159 € 13 849 € 8 310 €

5 % 69 247 € 62 322 € 55 398 € 34 624 € 20 774 €

Käsittely-
kustannus

1 % 13 849 € 12 464 € 11 080 € 6 925 € 4 155 €
2 % 27 699 € 24 929 € 22 159 € 13 849 € 8 310 €

Hallinta-
kustannus

1 % 13 849 € 12 464 € 11 080 € 6 925 € 4 155 €
2 % 27 699 € 24 929 € 22 159 € 13 849 € 8 310 €

Vakuutus
kustannus

1 % 13 849 € 12 464 € 11 080 € 6 925 € 4 155 €
5 % 69 247 € 62 322 € 55 398 € 34 624 € 20 774 €

Yhteensä 15 % 207 741 € 186 967 € 166 193 € 103 871 € 62 322 €
Yhteensä 29 % 401 633 € 361 470 € 321 307 € 200 817 € 120 490 €



Liite 14. Varastoinnin kustannusten kohdistaminen nimikkeille (vertailuarvot)



Liite 15. Varastoinnin vuotuisten kustannusten kohdistaminen yksittäisille

moottoreille(vertailuarvot)



Liite

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Liite

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Liite 16

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

16.

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

. Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoon

(Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Palvelutoimittajan yhteisvarastoonPalvelutoimittajan yhteisvarastoonPalvelutoimittajan yhteisvarastoon vaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajontavaikuttava kysyntä ja keskihajonta



Liite 17. Asiakas 1: Varaston uudelleen mitoitus



LiiteLiiteLiite 1818. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 2: Varaston uudelleen mitoitus



LiiteLiiteLiite 1919. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 3: Varaston uudelleen mitoitus



LiiteLiiteLiite 2020. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus. Asiakas 4: Varaston uudelleen mitoitus



LiiteLiiteLiite 2121. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä. Yhteisvaraston varastotasojen määrittelyä



Liite 22. Yhteisvarastoinnin mitoituksen vaikutukset

Nimike Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Yhteis-
varasto

Yli-
/alijäämä

1 -1 0 -1 -1 1 -2
2 1 -3 0 0 1 -1
3 0 -1 -1 -1 2 -1
4 -2 0 1 -1 1 -1
5 -2 -1 0 -2 3 -2
6 -4 -7 -1 0 4 -8
7 -1 -1 -1 -1 1 -3
8 0 0 1 0 1 2
9 0 -1 1 0 3 3
10 0 0 -1 1 1 1
11 1 -3 0 0 3 1
12 0 -3 -2 1 2 -2
13 -1 -4 0 -1 4 -2
14 -1 -4 0 -1 2 -4
15 -5 -1 -1 -1 1 -7
16 -1 0 0 0 1 0
17 -4 -1 0 0 1 -4
18 0 0 -1 0 1 0
19 0 0 0 -1 1 0
20 -1 0 0 0 2 1

-21 -30 -6 -8 36 -29 kpl



LiiteLiiteLiite 2323. Moottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksenMoottorin korvaamispäätöksen tekeminentekeminentekeminentekeminentekeminen



Liite 24. Asiakkaan kuljettamat oikosulkumoottoreiden tonnikilometrit ja

etäisyydet (Toiminnan ohjausjärjestelmät 2013)

Alun tonnikilometrit

2009 2010 2011 2012
Asiakas 1 3934,71 2706,03 2153,25 2482,83 11276,8
Asiakas 2 208,05 3607,53 4324,59 5912,61 14052,8
Asiakas 3 776,31 891,75 550,20 533,22 2751,5
Asiakas 4 4161,60 3993,60 3873,40 2948,40 14977,0

9 080,7 11 198,9 10 901,4 11 877,1 43058,1

Huoltokeskus Keskusvarasto
Asiakas 1 45 km 42 km
Asiakas 2 285 km 280 km
Asiakas 3 15 km 0 km
Asiakas 4 100 km 105 km
Keskusvarasto /
palvelutoimittaja 10 km

Tonnikilometrit vertailuskenaario

2009 2010 2011 2012
Asiakas 1 1 967,4 1 353,0 1 076,6 1 241,4 5638,4
Asiakas 2 104,0 1 803,8 2 162,3 2 956,3 7026,4
Asiakas 3 388,2 445,9 275,1 266,6 1375,7
Asiakas 4 2 080,8 1 996,8 1 936,7 1 474,2 7488,5
Huoltokeskus-
keskusvarasto 1 361,5 1 291,3 1 038,3 1 057,1 4748,3

Keskusvarasto-
asiakas 4 035,8 5 071,4 5 114,9 5 555,8 19778,0

9 937,7 11 962,2 11 603,9 12 551,5 46055,3
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