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investment during the whole wood room life cycle. There are several OEM’s which 
compete their own and competitor’s drums repair jobs.  
  
Critical success factors of debarking drum support ring and shell replacement are 
clarified in this Master’s Thesis. Clarification has been done by evaluating technical 
construction, replacement methods and overall way of doing project work. 
 
One quotation containing drum shell replacement and one quotation containing 
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selected into case study section. 
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LYHENTEET JA SYMBOLIT 

 

a  hitsauksen poikkileikkausmitta (s)  

CIF  Cost, Insurance and Freight To, kuljetus ja rahti 

maksettuina 

DDS-55  Debarking Drum Steel wheel, diameter 5,5 m, 

halkaisijaltaan 5,5 m teräspyöräkannatteinen 

kuorimarumpumalli 

EXW  Ex Works, vapaasti valmistavalla konepajalla 

FCA  Free Carrier, vapaasti rahdin kuljettajalla 

FOB  Free On Board, vapaasti aluksessa   

kW  tehon yksikkö, 1000 W 

MAG  Metal Active Gas, kaasukaarihitsausmenetelmä 

m3sob/h  puumäärän mittasuure aikayksikössä, kiinto-m3 kuorellista 

puuta (solid over bark) tunnissa 

NDT  Nondestructive Testing, ainetta rikkomaton tarkastus 

OEM  Original Equipment Manufacturer, alkuperäisvalmistaja 

pH  happamuutta kuvaava suure 

PL 80  levy, jonka ainevahvuus on 80 mm 

S235JRG2  rakenneteräs, jonka myötöraja on 235 N/mm², ja jolle 

luvattu iskusitkeysarvo pitkittäin on 27 J lämpötilassa +20 

ºC, ja joka toimitetaan kuumavalssattuna 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads 

  vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat  

tn  massan suure, 1000 kg 
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1 Johdanto 

 

1.1 Työn tausta ja aiheen valinta 

 

Kuorimarummun lohkon tai kantokehän vaihto on merkittävin korjausinvestointi 

kuorimarummun elinkaaren aikana. Tästä syystä puunkäsittelylaitoksien määrään 

suhteutettuna toimenpiteitä suoritetaan verrattain vähän. Suomessa kokonaismarkkina 

em. toimenpiteille on keskimäärin muutamia toimituksia vuosittain. Laitetoimittajalle 

kyseiset korjaustoimenpiteet ovat yksittäisinäkin projekteina kuitenkin merkittäviä. 

Yksi lohkon tai kantokehän vaihtoprojekti on yleisesti arvioituna toimitussisällöstä 

riippuen n. 150 – 800 k€. 

Lohkon tai kantokehän vaihtoprojekteista kilpailee Suomessa pääasiassa kolme 

toimittajaa. 

Työn tilaajan tavoitteena on kasvattaa markkina-asemaa, sekä saavuttaa parempi 

liiketoiminnallinen tulos voitetuissa toimitusprojekteissa. Vuosina 2011-2013 

markkina-asematavoite kuitenkin etääntyi, koska kilpailija A voitti kaksi 

lohkonvaihtoprojektia työn tilaajan toimittamiin kuorimarumpuihin Pohjois- ja Itä-

Suomessa. Lisäksi kilpailija A voitti kantokehätoimituksen Itä-Suomessa toimivalle 

sellutehtaalle loppuvuonna 2013. Normaalisti OEM-toimittajalla on etulyöntiasema 

teknis-kaupallisessa kilpailuasetelmassa, mutta näissä kolmessa em. tarjouskilpailussa 

etu ei johtanut toimitussopimuksen solmimiseen. 

Edellä mainittuihin tekijöihin viitaten työn tilaaja on päättänyt teettää kriittisten 

menestystekijöiden selvitystyön ja löytää ne menestystekijät, joiden parantaminen ja 

joihin keskittyminen johtaa jatkossa liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on löytää keinot ja menetelmät, joihin keskittymällä 

markkina-asemaa lohkon ja kantokehän vaihtoprojekteissa voidaan parantaa. Tämän 

työn tavoitteena on myös kustannustehokkaiden menetelmien löytäminen 

vaippalohkon, sekä kantokehän valmistukseen, sekä löytää keinoja vaihtotyön 
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kokonaistaloudelliseen suorittamiseen. Kustannustehokas ja aikaoptimoitu 

toimitusprosessi mahdollistaa yhtiölle kannattavuuden parantamisen voitetuissa 

projekteissa, sekä suuremman toimitusvolyymin hintakilpailukyvyn ansiosta. 

Työn lopputuloksena on listaus niistä menestystekijöistä, joihin keskittymällä asetetut 

tavoitteet voidaan täyttää. Lopputuloksena on myös keinoja menestystekijöiden 

vahvistamiseen, sekä toimenpide-ehdotuksia kilpailuympäristön paremman hallinnan 

saavuttamiseksi. Lopputuloksena saadaan myös yleiskuva markkinaympäristöstä, sekä 

siinä toimivien kilpakumppanien vahvuuksista ja heikkouksista. 

Tässä työssä toimintaympäristönä on sellutehtaan kuorimo. Työssä käsiteltävät 

kuorimarummut ovat tyypillisesti 5.0 – 6.0 m halkaisijaltaan olevia 25 – 42 m pitkiä 

kovalla (teräspyöräkannatus) tai kumipyöräkannatuksella varustettuja sellulinjan 

kuitupuun kuorintalaitteita, joiden kuorintakapasiteetti on 200 – 425 m3sob / h 

kuorellista puuta. 

 
1.3 Työsuunnitelma ja tutkimusmenetelmät 

Työssä selvitetään kilpailuympäristö sellutehtaiden kuorimarumpujen lohkon tai 

kantokehän vaihtomarkkinoilla. Kilpailuympäristön selvitystyön yhteydessä 

keskitytään markkinoilla toimivien kilpailijoiden teknisiin toteutusratkaisuihin, sekä 

toimitusprosessiin yleisesti liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin. 

Selvitetään työn tilaajan oma tekninen toimitusmalli vaippalohkon ja kantokehän 

valmistuksen ja vaihtotyön osalta. Selvitystyössä käytetään hyväksi analyysejä 

toimitetuista projekteista, sekä yhtiön omaa teknistä ohjeistusta. Lisäksi haastatellaan 

tarjous-, myynti- ja toimitusprosesseissa toimivia henkilöitä. 

 

1.3.1 Benchmarking 

Työssä käytetään tutkimusmenetelmänä kilpailijoiden vertailuanalyysiä, joka 

tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten yritysten toimintaan. Benchmarkingin 

perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on jatkuva 

systemaattinen organisaation tuottavuuden, laadun, työprosessien ja työtapojen 

tehokkuuden vertaaminen valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden 

vastaaviin. /1/ 
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1.3.1.1 Benchmarking määritelmänä 

Benchmarking on yritysjohdon työkalu, jolla pyritään löytämään markkinoilta alan 

parhaat toimintamallit. Benchmarking on sovellettavissa useisiin teollisuuden- ja 

kaupan alan sektoreihin. Parhaan toimintamallin määrittämisessä käytetään lähtötason 

mittaamista, markkinoilta löydetyn toisen toimintamallin vertailua, soveltamista omiin 

toimintamalleihin ja pyrkimällä vielä parantamaan löydettyä toimintamallia 

yhdistämällä omaa osaamista – tavoitteena määritellä liiketoiminnan ideaalimalli. /2/ 

Benchmarkingia pidetään suosittuna tutkimusmetodina, koska kyseessä olevaa 

metodia voidaan hyödyntää usein alasta riippumatta. Tästä syystä määritelmiä löytyy 

kirjallisuudesta myös useita. Robert C. Camp on vuonna 1989 määritellyt 

benchmarkingin seuraavasti: 

”Benchmarking is the search for the best industry practices which will lead to 

exceptional performance through the implementation of these best practices”. /3/ 

Edellä mainittua määritelmää pidetään edelleen parhaana kuvaamaan tavoitetilaa. 

Camp on myös kehittänyt 10-portaisen benchmarking-prosessikaavion, joka tunnetaan 

paremmin Xerox-mallina. Kirjallisuudesta löytyy erilaisia lähestymistapoja, 

neljäportaisesta aina 33-portaiseen malliin. Koska benchmarking on helposti 

sovellettavissa erilaisiin liiketoimintamalleihin, on variaatioiden joukko osoitus siitä, 

että metodiikkaa on sovellettu lukuisissa yrityksissä ja erilaisissa 

liiketoimintaympäristöissä. Kirjallisuudesta löytyy kaikkiaan 60 erilaista 

benchmarking-mallia. /2/ 

Mohamed Zairi ja John Whymark ovat määritelleet viisi-portaisen mallin: /4/ 

 

1. Suunnittelu 

Tutkimuksen suunnitteluvaihe: 

Ketkä ovat parhaita kilpailijoitamme? 

Millä tavalla tietoa kerätään? 
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2. Analyysi 

Arvioidaan omat ja kilpailijoiden vahvuudet: 

Mikä on se konkreettinen ero kilpailijaan? 

3. Integraatio 

Kerätyn tiedon avulla määritellään ne päämäärät, joiden avulla markkinoiden 

ylivertaisuus saavutetaan, taikka se ylläpidetään. Tavoitteet sovelletaan yrityksen 

normaaliin toimintaan. 

Mitkä ovat uudet tavoitteemme? 

4. Toiminta  

Muodostettu strategia ja toimintasuunnitelma jalkautetaan yrityksen normaaliin 

toimintaan. Säännöllisesti suoritettu arviointi kertoo yrityksen kyvystä saavuttaa 

asetetut tavoitteet. 

Mitkä ovat toimintasuunnitelmat? 

Onko yritys saavuttamassa suunnitellun tavoitetilan? 

Mikä on toimintasuunnitelman päivityssuunnitelma? 

5. Kypsyys 

Tässä vaiheessa tavoitteena on määrittää milloin yhtiö on saavuttanut johtavan 

aseman markkinoilla, ja päättää, onko benchmarkingista tullut osa normaalia 

yritysjohtamista. 

 

1.3.1.2 Benchmarkingin edut ja haitat 

Menetelmän tehokas käyttö edellyttää rajoitteiden ja haasteiden, sekä toisaalta 

mahdollisuuksien ymmärtämistä. Edut ja haitat on esitetty taulukossa 1. /3/ 
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Taulukko 1. Benchmarkingin edut ja haitat  

Edut Haitat 

-   auttaa kilpailuaseman määrittelyssä 

- voidaan hyödyntää olemassa olevaa 

tietoa ja työkaluja  

- tarjoaa hyvän työkalun laadun 

tuottamisessa ja asiakastyytyväisyydessä 

- suorituskykyä voidaan parantaa 

merkittävin askelin 

- auttaa muuttamaan lukkiutuneita 

asenteita yrityksen sisällä 

- auttaa näkemään ”metsää puilta”, eli 

näkemään kilpailuympäristöä 

- auttaa yrityksen muutosprosesseissa 

 

- keskittyy kerättyyn tietoon, eikä 

välttämättä anna ymmärrystä prosessista 

- informaatio on staattista, maailma 

muuttuu koko ajan ympärillä 

- kaikkia toimintamalleja ei voi suoraan 

soveltaa omaan organisaatioon 

- toisista organisaatioista saatu tieto ei 

välttämättä ole jalostettu samalla tavalla 

kuin omassa organisaatiossa samasta 

asiasta 

- keskitytään liikaa olemaan paras, 

unohdetaan työntekijät ja asiakkaat 

 

Benchmarkingin etuna voidaan pitää sitä, että yrityksen on määriteltävä oma 

asemansa kilpailukentässä. Menetelmässä voidaan käyttää myös olemassa olevia 

kanavia kerätä tietoa ja muuta dataa. Benchmarkkaus antaa mahdollisuuden hyvään 

laadun tuottoon, sekä hyvän asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen. Toiminnan ja 

tuotannon laatua voidaan parantaa merkittävin askelin. Menetelmää käytetään apuna 

muutosjohtamisessa, sekä yleisesti vanhojen käytössä olevien toimintamallien 

kyseenalaistamisessa. /5/  

 

Benchmarkingin rajoitteena voidaan pitää menetelmän keskittymistä kerättyyn 

tietoon, ymmärtämättä tiedon takana olevia taustoja. Tästä syystä menetelmää ei 

suositella käytettäväksi kirjaimellisesti, vaan antamaan ainoastaan suuntalinjoja 

yritysjohdolle. Menetelmää käytettäessä on myös huomioitava, että maailma 
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ympärillä muuttuu koko ajan, eikä kerätty tieto välttämättä enää vastaa tämän päivän 

todellisuutta. Myöskään toimintamallit, joita kilpailijoilla on käytössä, eivät 

välttämättä ole sovellettavissa suoraan oman yrityksen toimintaan. /5/ 

Menetelmän avulla kilpailijoista kerätty tieto ei välttämättä ole suoraan verrannollista 

oman yrityksen vastaavaan dataan, koska esim. laskentamenetelmät saattavat poiketa 

yritysten välillä. Esimerkkinä voidaan mainita myynti ja markkinointi. Toisessa 

yrityksessä nämä ovat saman laskennan piirissä, toisessa ne on eriytetty. 

Haittapuolena voidaan pitää myös lukkiutumista tahtotilaan, joka määrittää, että pitää 

olla paras. Tämä voi johtaa työntekijöiden ja asiakkaiden unohtamiseen. /6/  

1.3.2 Case-tutkimus 

Case-tutkimus toteutetaan kolmen (3) projektin tarjous- ja projektimateriaalin 

läpikäyntinä. Tutkittavista projekteista yksi on kesällä 2012 kilpailijan toimittamaksi 

päätynyt vaippalohkon vaihtoprojekti ja toinen työn tilaajan syksyllä 2013 kilpailijalle 

häviämä kantokehän vaihtoprojekti. Kolmas tutkittava projekti on kantokehätoimitus 

vuonna 2013 Aasiaan. 

 

2 Toimintaympäristö 

 
2.1 Kuorimo 

 

Sellun valmistus aloitetaan puunkäsittelyssä. Puunkäsittelyn ydin on kuorimo, jossa 

suoritetaan puun kuorinta ja haketus. Periaatekuvassa 1 on esitetty tyypillinen 

eurooppalainen puunkäsittelyprosessi, joka sisältää muun muassa puun vastaanoton, 

kuorinta – ja haketuslinjat, seulonnan sekä hake- ja kuorivarastot. /9/ 
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Kuva 1. Tyypillinen eurooppalainen puunkäsittelyprosessi /9/ 

 

2.2 Kuorimon tavoitteet ja tehtävät 

 

Sellutehtaan puunkäsittelyssä metsästä kuljetettavasta kuitupuusta erotetaan kuori, 

sekä korjuun ja kuljetuksen aikana puun pintaan tarttuneet kivet ja muut 

epäpuhtaudet. Kuorinnan jälkeen puu haketetaan hakkurilla sellun keittämisen 

kannalta optimaaliseen pituus-paksuus-palakokoon (aksepti). Haketuksessa 

muodostuu myös optimaalisesta palakoosta poikkeavia jakeita (rejekti). Seulonnalla 

erotetaan hyväksytty jae rejektistä, eli purusta, tikusta, ylisuuresta ja ylipaksusta 

jakeesta. Tyypillisesti ylisuuri jae käsitellään uudelleen, jolloin palakoko 

pienennetään hyväksyttyyn kokoon. Tikku ja puru johdetaan usein kuorilinjalle, josta 

se myöhemmin päätyy polttoon. /10/ 

 
2.3 Kuorintamenetelmät 

Sellutehtaan puunkäsittelyssä puu kuoritaan suuren (200 – 425 m3sob/h) 

kapasiteettitarpeen takia joukkokuorintana. Joukkokuorinnassa kuorittavia puita on 

kuorintalaitteessa aina useita. Tyypillisessä kuorimarummussa on 40 - 70 

kiintokuutiometriä puuta kerrallaan (viipymäaika 7 – 10 min). Usealla roottorilla 
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varustetussa roottorikuorimakoneessa samanaikaisesti on noin 5 kiintokuutiometriä 

puuta / kuorintayksikkö. Laitekokoonpanoon kuuluu sellutehtaan kuorintalinjoilla 3 – 

4 kuorintayksikköä (viipymäaika noin 5 min). /11/ 

Sahoilla käytetään pääasiassa yksittäisroottorikuorintalaitteita, mutta tähän 

laitetyyppiin ei tässä työssä syvennytä. /12/ 

2.3.1 Rumpu- ja roottorikuorinta 

Joukkokuorinnassa merkittävimmät menetelmät ovat rumpu- ja roottorikuorinta. 

Rumpukuorinnassa rumpu pyörii ja pakottaa puut keskinäiseen liikkeeseen, kuva 2. 

Kuorittavien puiden keskinäinen hankaus poistaa kuoren puun pinnalta. /10/ 

 

 

Kuva 2. Teräspyöräkannatuksella varustettu kuorimarumpu /10/ 

Roottorikuorinnassa puiden saaminen keskinäiseen liikkeeseen perustuu pohjalla 

oleviin pyöriviin hammastettuihin roottoreihin, kuva 3. /9/ 
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Kuva 3. Tyypillinen roottorikuorintalaite kuvattuna sisältä /9/ 

2.3.2 Kuorinnan tehtävä 

Sellunvalmistuksessa keiton jälkeen lopputuloksen muodostaa valkaisu ja pesu. 

Edellytykset kustannustehokkaaseen valkaisu- ja pesutulokseen luodaan puun 

kuorinnassa. Kuorinta pyritään suorittamaan siten, että puu on lähes kuorittua (85 - 95 

%), jolloin valkaisu ja pesu onnistuvat myöhemmässä prosessissa helpommin ja 

kustannustehokkaammin. Liiallinen kuorinta kuitenkin aiheuttaa puuhäviötä, koska 

kuorittavasta puusta irtoaa myös itse puuta. Tästä syystä 100 % kuorintatulosta ei 

yleensä tavoitella. /13/ 

Puun kuorinta lähes puhtaaksi parantaa myös hakkurin terien kestoikää. Kuorimon 

hakkurin teräkulutus on puunkäsittelylaitoksen merkittävimpiä päivittäisen käytön 

kustannuksia. Lisäksi jokainen hakkurin teränvaihto tyypillisessä eurooppalaisessa 

kuorimossa, jossa on vain yksi hakkuri, aiheuttaa koko kuorintalinjan pysäytyksen, 

josta aiheutuu kapasiteetin menetystä. /14/ 

 
2.4 Kuorimarummun osat 

Teräspyöräkannatuksella varustettu kuorimarumpu koostuu kahdesta kantokehästä, 

rummun vaipasta, rumpua kannattelevista teräsrakenteista, käyttölaitteista, 
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kuorisuisteista, sekä purkausportista, kuva 4. Kuorimarummun vaippaan on tehty 

kuoriaukot, joista kuorinnan yhteydessä puusta irtoava kuori poistuu rummun sisältä. 

Vaippaan on myös hitsattu kuorimaraudat, jotka toimivat puunnostimina. 

Kuorimarautojen tarkoitus on saada puut rummun sisällä keskinäiseen liikkeeseen. /9/ 

 

 

Kuva 4. Kuorimarummun osat /9/ 
 

2.4.1 Kantokehä 

Tyypillisesti kuorimarumpu on kannatettu kahdella kantokehällä, kuva 4. 

Kovapyöräkannatuksella varustettuja rumpuja on kuorintalaitteessa laitevalmistajasta 

riippuen yksi tai kaksi peräkkäin. Laitevalmistajasta riippuen kantokehän kiinnitys ja 

linjaus suhteessa vaippaan suoritetaan joko hitsaamalla tai kutistusliitoksena. Jos 

kantokehä kiinnitetään hitsaamalla, sisältää kantokehä myös osan rummun 

vaippalohkoa. Kutistusliitettävä kantokehä kiinnitetään kuorimarummun vaipan 

ulkopuolelle. Kantokehän massa on rummun koosta, sekä kehätyypistä riippuen noin 

13.000 – 34.000 kg. /15/ 

2.4.2 Vaippa 

Kuorimarummun vaippa pitää sisällään kuorittavat puut. Vaipan levyvahvuus on 

tyypillisesti 30 - 50 mm. Materiaalina käytetään NDT-tarkastettua S235JRG2-levyä. 
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Vaipan sisäpuolelle on hitsaamalla kiinnitetty puunnostimet, eli kuorimaraudat. 

Kuorimarautoja on normaalisti vaipan sisäpinnalla noin 800 mm välein. 

Halkaisijaltaan 5.5 m rummussa on siis yhteensä 20 kpl kuorimarautoja. Markkinoilla 

on myös laitevalmistajia, joiden tekniseen konstruktioon sisältyy ainoastaan puolet 

yleisesti käytössä olevasta kuorimarautamäärästä. Kuorimarautojen määrän 

puolittaminen vähentää kuorimarummun kokonaismassaa, mutta vähentää samalla 

myös rummun kuorintakapasiteettia, koska puita ei pakoteta tehokkaasti liikkumaan 

rummun sisällä. Kuorimarautana käytetään S235JRG2-tankoa, jonka koko on 60 x 60 

mm (nurkkapyöristys 9 mm) tai 80 x 80 mm (nurkkapyöristys 12 mm). 

Kuorimaraudat hitsataan vaippaan C-luokan hitsinä, mittaan a = 7 mm. /15/ 

Vaipassa on kuoriaukkoja, joista puista irronnut kuori pääsee tippumaan pois 

rummusta. Aukon koko on tyypillisesti tehty 45 mm leveäksi ja noin 650 mm 

pitkäksi. /15/  

2.4.3 Käyttölaitteet ja kannatuspyörät 

Kuvassa 4 esitetty rumputyyppi, kovapyöräkannatuksella varustettu rumpu, on 

kannatettu kahdeksalla teräspyörällä. Kaksi kannatuspyörää on kiinnitetty teliin, eli 

rumpua kannattaa yhteensä neljä teliä. Telin käyttö varmistaa tasaisen viivakuorman 

molemmille kantopyörille. Syöttöpään kantokehä on varustettu hammaskehällä, jonka 

avulla rumpua pyöritetään. Rummun molemmilla puolilla on käyttömoottori 

vaihteineen. /15/ 

Kumipyöräkannatuksella varustetussa rummussa käytetään esimerkiksi Sisu-

akselistoja. Kuorma-auton renkaita on sijoitettu rummun alle rumputypistä riippuen 

48 – 112 kpl. Kahdeksan rengasta on sijoitettu yhteen teliin, eli tasainen kuormitus ja 

rummun pyöritys on varmistettu samantyyppisellä telikonstruktiolla kuin 

teräspyöräkannatuksella varustetussa rummussa. Jokaisessa telissä on oma käyttönsä, 

jolloin rummun pyöritykseen osallistuu tasaisesti jokainen kannatuspyörä. 

Tyyppikuva kumipyöräkannatuksella varustetusta rummusta on esitetty kuvassa 5. 

/15/, /9/ 
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Kuva 5. Kumipyöräkannatuksella varustettu kuorimarumpu /9/ 

2.4.4 Kuorisuisteet 

Kuorisuisteiden tarkoitus kuorimarummussa on ohjata rummun kuoriaukoista ulos 

tuleva kuori rummun alla kulkevalle kuoren poistohihnalle, taikka kourulle, 

konstruktiosta riippuen. Kuorisuiste on myös pölytiivistetty, sekä alipaineistettu, jolla 

tavoitellaan puhtaampaa sisäilmaa kuorintatilassa. /15/ 

2.4.5 Portti 

Kuorimarummun portin asennolla säädellään rummusta poistuvaa puuvirtaa. Puun 

viipymää rummussa, sekä rummun täyttöastetta voidaan säätää puun syötön määrällä 

syöttökuljettimella, rummun kaltevuuskulmalla, rummun pyörimisnopeudella, sekä 

portin asennolla. Normaalissa ajotilanteessa porttia käytetään ainoastaan rumpu-

hakku-linjalla tapahtuvien häiriöiden vaikutusten minimointiin. Portti suljetaan 

välittömästi häiriön tapahtuessa, jolloin linjalla häiriön takia selvitettävien puiden 

määrä on mahdollisimman pieni. /15/ 
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3 Kuorimarummun osien vaihdon menetelmät 

Tässä luvussa on käsitelty kantokehän sekä vaippalohkon vaihdon menetelmät. 

 
3.1 Kantokehä 

3.1.1 Haalaus- ja nostovaihtoehdot 

Kantokehän vaihto suoritetaan suuren kokonsa takia yleensä aina nostamalla. 

Kantokehän massa on rakenteesta riippuen noin 17 – 34 tn riippuen siitä, sisältääkö 

vaihdettava kantokehä myös rummun vaippaa. Pohjoismaisissa kuorimoissa rumpu on 

sijoitettu kuorimorakennuksen sisään, joten nostotyön valmistelu vaatii myös 

rakennuksen katon purkamisen riittävän suurelta alueelta. Tyypillisesti nosturi 

voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle seinän viereen ja rummun välittömään 

läheisyyteen, jolloin nosturina käytetään noin 200 tn nostokyvyllä varustettua 

ajoneuvonosturia hydraulisella puomilla. Nostoetäisyyden kasvaessa, ja varsinkin jos 

kantokehä sisältää myös rummun vaippaa, joudutaan nostotyössä käyttämään 

hydraulisen ja ristikkonosturin yhdistelmää, taikka puhdasta tela-alustaista 

ristikkokonetta. Ristikkokoneiden nostotehot ovat hydraulisella puomilla 

varustettuihin koneisiin verrattuna suuremmat, mutta myös pystytys- ja 

purkukustannukset ovat merkittävästi suuremmat.  /16/  

Suomesta on yksi esimerkki nyt jo suljetulta kuorimolta, jossa juhannuksena 2009 

suomalainen urakoitsija vaihtoi kantokehän haalaamalla sisäkautta, kattoa purkamatta. 

/17/ 

3.1.2 Linjausmenetelmät 

Kantokehän linjaus suoritetaan heittokelloilla rumpua pyörittämällä. Heittokelloja 

linjaustapahtumassa on kolme (3) kpl sijoitettuna siten, että rummun purkaus-tai 

syöttöpäässä on aksiaalista liikettä mittaava kello, kaksi muuta kelloa on sijoitettu 

linjattavalle kehälle kummallekin sivulle. /18/ 

Ennen linjauksen aloittamista kantokehä lukitaan mitattavaan asemaan suhteessa 

vaippaan. Lukitseminen tapahtuu säätöpalojen ja kylmäpullistuksen avulla. Säätöpalat 

on sijoitettu neljänneksen välein kehän molemmin puolin. Säätöpalassa on kaksi (2) 
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tiheäkierteistä M30-pulttia. Säätöpalan sivusuuntainen asemointi suoritetaan siten, että 

kehälle jää liikevaraa noin 20 mm molempiin suuntiin. /18/ 

Kylmäpullistuksessa rummun vaippaa levitetään hydraulisten sylinterien avulla, 

jolloin kehän alla oleva vaippalevy saadaan suuremmalta osin kosketukseen kehän 

kanssa. /18/ 

Hitsaamalla kiinni oleva kantokehä linjataan esimerkiksi täkymetrillä ennen 

hitsaamista kiinni rummun vaippaan. Hitsauksen aikana linjausta seurataan, jotta 

linjaustulos ei hitsauksen aikana muutu. /19/ 

3.1.3 Kiinnitysmenetelmät 

Kehä voidaan kiinnittää vaippaan hitsaamalla, taikka kutistusliitoksella. Hitsaamalla 

kiinnitetty kehä linjataan ennen hitsausta. Kutistusliitoksella kiinnitetty kehä 

edellyttää, että vaippa on hitsattu valmiiksi ja kantokehä on linjattu, jonka jälkeen 

kantokehä lämmitetään ja vaippa levitetään mahdollisimman täydellisesti kantokehää 

vasten. /20/ 

 
3.2 Vaippalohko 

3.2.1 Haalaus- ja nostovaihtoehdot 

Vaippalohkon haalaus tai nostovaihtoehdon valinta edellyttää kokonaisvaltaista 

tarkastelua vaihtotyöstä. Mikäli vaihtoaikaa, eli laitoksen seisokkiaikaa, on vähän, 

pitää rumpulohko siirtää kohteeseen mahdollisimman valmiina kappaleena, jolloin 

asennuspaikalla suoritettava hitsaustyö on minimoitu. Suuri kappaleen massa, tai suuri 

nostoetäisyys johtavat usein vaippalohkon haalaustyöhön. Haalaustyön valinta 

edellyttää myös, että rakennuksessa on joko sivusuunnassa tai esimerkiksi puun 

syöttösuunnassa riittävästi tilaa. Haalaustilaa saadaan esimerkiksi syöttökuljetin 

purkamalla. /20/ 

Vaippalohko voidaan nostaa kohteeseen, mikäli rumpu ei ole rakennuksessa ja 

rummun välittömään läheisyyteen pääsee nosturilla. Vaippalohko voidaan vaihtaa 

nostamalla myös rakennuksen sisään, mikäli rakennuksen katto on purettavissa 

nostoalueelta ja nosturi saadaan riittävän lähelle rumpulohkoa. /20/ 
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Vaippalohko voidaan tuoda kohteeseen myös rakennuksessa olevan siltanosturin 

avulla. Rakennuksen siltanosturin nostovara ei kuitenkaan suomalaisissa 

kuorimorakennuksissa riitä kokonaisen lieriön nostoon ja kuljettamiseen, vaan tällöin 

vaippalohko on nostettava osissa. Esimerkiksi eräällä Pohjois-Suomessa sijaitsevalla 

sellutehtaalla kuorimarummun alkupään vaippalohko on vaihdettu kolmena (3) vaipan 

osana. /20/ 

3.2.2 Linjausmenetelmät 

Vaihdettava vaippalohko linjataan samaan linjaan olemassa olevaan rumpuun nähden. 

Vaihdettaessa rummun pääty, linjaaminen suoritetaan siten, että vaihdettava lohko 

kiinnitetään säätöpulttien avulla olemassa olevaan rumpuun, jonka jälkeen koko 

rumpu pyöritetään ympäri. Rummun päädyssä säätöpulttien kohdalla rumpu 

pysäytetään ja mitataan päädyn korkoasema. Pyöritetyn kierroksen jälkeen säätö 

suoritetaan säätöpultteja avaamalla tai kiristämällä. Säätötyön tulos varmistetaan 

uusintapyörityksellä. /18/ 

Jos vaippalohko vaihdetaan rumpuun siten, että syöttö- ja purkauspäähän jää vanhaa 

rumpua, on linjauksessa varmistettava myös vanhojen rummun osien linjauksen 

yhdensuuntaisuus uuteen vaippalohkoon nähden. Linjaus suoritetaan siten, että 

lohkoliitoksissa on säätöpultit, joilla voidaan säätää liitettävien vaippalohkojen 

etäisyyttä. Säätötieto saadaan joko rummun ulkopuolella olevista pianolangoista 

taikka täkymetrimittauksena. Pianolankoja käytettäessä on käytettävä vähintään 

kolmea lankaa, jotka on sijoitettu neljänneskierroksen välein rummun yläosalle. /18/. 

3.2.3 Kiinnitysmenetelmät 

Vaippalohko kiinnitetään olemassa olevaan rumpuun hitsaamalla. Riippuen kohteen 

erityispiirteistä, muun muassa pyöritysmahdollisuudesta, hitsaus suoritetaan yleensä 

jauhekaarihitsauksena kappaletta pyörittämällä. Yksittäinen vaippalohkoliitos voidaan 

tehdä työmaaolosuhteissa myös MAG-hitsauksella. Käsin hitsattaessa 

hitsauslisäaineena käytetään 1,2 mm ydintäytelankaa. Hyväksyttävistä 

hitsauslisäaineista on kerrottu tarkemmat yksityiskohdat rummun valmistusohjeissa, 

mutta niihin ei tässä työssä puututa. /20/ 
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4 Kantokehän - ja lohkonvaihdon ajankohta 

kuorimarummun elinkaaren aikana 

 

Tässä luvussa käsitellään kantokehän – ja lohkonvaihdon ajankohtaan vaikuttavia 

tekijöitä. 

 
4.1 Kuorimarummun kunnossapito 

Epäpuhtauksien ja kuoren erottaminen puun pinnalta kuluttaa pääasiassa 

abrasiivisesti, sekä myös tribokemiallisesti kuorimarummun vaippaa. 

Kuorimarummun elinkaaren pituus määräytyy rummun läpi kulkevasta puumäärästä, 

käyttöolosuhteista, kunnossapidon tasosta ja määrästä, sekä ehkä tärkeimpänä tekijänä 

kuorimon kiertoveden koostumuksesta, sisältäen esimerkiksi pH-tason, rikin ja 

kloorin määrän. /21/ 

Vaipan kuluminen johtaa ainevahvuuden heikkenemiseen, sekä vaipassa olevien 

kuoriaukkojen koon kasvuun. Myös vaipassa kiinni olevat kuorimaraudat kuluvat. 

Kuorimarautojen kuluminen johtaa nimellisen kuorintakapasiteetin vähenemiseen. 

Koska kapasiteettia kuitenkin tarvitaan edelleen sama määrä kuin kulumattomallakin 

rummulla, pitää rummun kierrosnopeutta kasvattaa. Tästä syystä vaipan sisäpuolinen 

kuluminen kiihtyy. /21/ 

Vaipassa olevien kuoriaukkojen kuluminen aiheuttaa puuhäviötä. 10 % kasvu 

kuoriaukon leveydessä merkitsee jo 49.5 mm aukkoa (lähtötilanne 45 mm). 

Rumpukuorinnassa osa pienistä puista rikkoutuu, jolloin ne poistuvat puuhäviönä 

kuorimarummusta kuoriaukkojen kautta kuorihihnalle. Sellutehtaiden puunkäsittelyyn 

toimitettavan kuitupuun minimihalkaisija on 60 – 80 mm markkinatilanteesta 

riippuen. Kuoriaukon kasvaessa 60 mm:iin kuoriaukosta ulos mahtuva puu pystyy 

rikkomaan myös vaipan ulkopuolella olevan kuorisuisteen aiheuttaen 

suunnittelemattomia korjausseisokkeja. Suuret puun kappaleet aiheuttavat ongelmia 

myös kuoren käsittelyssä, koska laitteisto on mekaanisesti suunniteltu ainoastaan 

irrotetun kuoren käsittelyyn, ei kiinteille isoille kappaleille. /21/ 
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4.1.1 Vaipan kunnossapito hitsaamalla 

Kuoriaukkoja voidaan hitsata uudelleen muotoon esimerkiksi kuparia vasten. 

Suomessa tämä korjaustapa ei ole vakiintunut normaaliksi korjaustavaksi. 

Esimerkkejä kyseisestä kunnostamisesta löytyy lukuisia Yhdysvalloista ja Etelä-

Amerikasta. /22/ 

Hitsaamalla suoritettu kunnossapito on kunnossapitovaihtoehdoista edullisin. 

Tarvittava seisokkiaika voidaan myös helposti jakaa useisiin esimerkiksi normaaleihin 

huoltoseisokkeihin. /21/ 

Hitsaamisen suurin ongelma kuoriaukoissa on säröytymisherkkyys. Hitsatun 

kuoriaukon säröytyminen johtaa pahimmassa tapauksessa nopeassa aikataulussa 

lukuisiin pitkiin säröihin, jotka vaativat viikoittaista hitsauskorjausta. Edellä mainittu 

tilanne johtaa nopeutettuun vaippalohkon vaihtoon. /21/ 

4.1.2 Vaipan kunnossapito vuoraamalla 

Kuoriaukoille saadaan alkuperäinen koko, tai alkuperäistä pienempi koko, myös 

vuoraamalla. Vuorauksessa kuorimarummun vaipan sisäpuolelle asennetaan ja 

hitsataan vaipan muotoon ennalta taivutetut teräslevyt. Teräslevyissä on tarvittaessa 

valmiiksi myös kuoriaukot. Vuoraus suoritetaan normaalisti noin 50 % 

levyvahvuudella verrattuna alkuperäiseen vaipan ainevahvuuteen. Vuorauslevyjen 

tarkoitus ei ole jäykistää rakennetta, vaan toimia ainoastaan kulumista vastaan. 

Vuorauslevyjen alla oleva alkuperäinen vaippa kantaa edelleen kuormituksen. /23/ 

Vuorausta käytetään lähtökohtaisesti kuorimarummuissa, joissa alkuperäinen vaippa 

ei ole säröytynyt. Vuorauslevyjen asennuksen jälkeen alkuperäistä vaippaa ei enää näe 

silmin sisäpuolelta, joten mahdollisten säröjen havaitseminen on mahdotonta. 

Vuorauksella tavoitellaan noin 7-10 vuoden käyttöikää. Huomioitavaa on, että 

vuoraus voidaan poistaa ja uudet vastaavat levyt voidaan asentaa samaan lohkoon. 

Vuorausvaihtoehtoon päätyneet asiakkaat ovatkin todenneet, että vaippa on 

vuorauksen avulla käytännössä ikuinen. /21/ 

Vuorauksen hinta rumputyypistä ja kuoriaukkojen määrästä riippuen on noin 70 - 130 

k€ / rumpulohko. Rumpulohkon pituus on tyypillisesti noin 2 - 3 metriä. 

Seisokkiaikaa tarvitaan noin 4 - 5 vuorokautta. /23/ 
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4.1.3 Vaipan kunnossapito vaihtamalla 

Vaippalohkon vaihto on kustannuksiltaan merkittävä korjausinvestointi. 

Rumputyypistä ja koosta riippuen lohkonvaihto maksaa noin 60 – 100 k€ / vaihdettu 

metri, oletuksella, että vähintään 2,5 metriä vaihdetaan. Edellä mainittu kustannus 

kattaa ainoastaan normaalisti laitevalmistajan toimituslaajuuteen kuuluvat työt. 

Loppuasiakkaalle kuluja aiheutuu lisäksi esimerkiksi putkistojen irrottamisesta ja 

asentamisesta, sekä useissa tapauksissa rakennuksen katon avaamisesta ja 

sulkemisesta. /24/ 

Jos kuorimarummun kunnossapitoa laiminlyödään aikana, jolloin sen rakenteellinen 

kestävyys vielä mahdollistaisi esimerkiksi hitsaamisen tai vuoraamisen, jää 

lohkonvaihto ainoaksi vaihtoehdoksi rummun eliniän jatkamiseksi. Lohkonvaihtoon 

päädytään myös tilanteessa, jossa vaippa säröytyy voimakkaasti, eikä hitsaamalla 

säröytymistä saada pysähtymään. /24/ 

 
4.2 Kuorimarummun elinkaari 

Kuorimarummun elinkaaren pituus määräytyy jo hankintavaiheessa. Jos rummun 

alkupäähän on valittu paksumpi perusmateriaali, kestää tämä osa rumpua kulumista 

pidempään ennen kuin materiaalin vahvuus saavuttaa lujuusteknisesti kriittisen 

ainevahvuuden. Hankintavaiheessa olennainen asia on myös teräksen laadun sekä 

teräksen toimittajan valinta.  Teräksen laadusta määräytyvät lujuusominaisuudet 

yhdistettynä määritysten mukaiseen kemialliseen koostumukseen vähentävät 

myöhemmän elinkaaren säröytymisherkkyyttä. /21/ 

Rumpua syöttävällä kuljettimella, sekä rummun alkupäässä tapahtuva epäpuhtauksien 

tehokas poisto, mukaan lukien hiekka, edesauttaa koko rummun kulumisen hallintaa 

ja tästä määräytyvää elinkaarta. /21/ 

 
4.3 Tuotantomäärä ja laatu, sekä muut elinkaareen vaikuttavat 

tekijät 

Rummulla käsiteltävä puumäärä on merkittävin elinkaareen vaikuttava tekijä. Myös 

odottamattomat tekniset vauriot saattavat lyhentää kuorimarummun oletettua elinikää. 

/21/ 
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4.3.1 Vuosituotanto ja puulaji 

Eräällä suomalaisella sellutehtaalla on kaksilinjainen kuorimo ja kuorintalinjat ovat 

alkuperäisessä laitekokoonpanossa olleet identtiset. Havulinjalla haketusmäärä on 

noin 2.000.000 m3sob, ja koivulinjalla noin 800.000 m3sob. Tästä syystä 

kalenteriaikaan sidottu elinkaaren odote ei useinkaan kerro totuutta laitteiston 

elinkaaresta. /24/ 

4.3.2 Vaipan kuluminen 

Vaipan kulumisesta johtuva ainevahvuuden aleneminen ja kuoriaukkojen koon 

kasvaminen on primäärinen syy vaippalohkon vaihdon tarpeelle. /21/ 

Vaipan kulumista voidaan kunnossapidollisesti hallita mm. kovahitsauksilla tai 

vuoraamisella. Kunnossapidolla voidaan estää vaipan kuluminen siihen kriittiseen 

tasoon, jossa sillä ei ole enää lujuusteknisesti riittävää kestävyyttä. /21/ 

4.3.3 Kantokehän tai rummun vaipan säröytyminen 

Kantokehän tai rummun vaipan säröytyminen ovat riskejä, joita pyritään hallitsemaan 

kunnossapidolla. Kuorimarummun kunnossapitosuositus määrittää kantokehien NDT-

tarkastuksen suoritettavaksi kahden vuoden välein. Vaipan särötarkastus on 

suositeltavaa 6 – 12 kk välein, riippuen linjan kapasiteetista ja käyttöiästä. 

Kantokehästä ja vaipasta mahdollisesti tarkastuksessa löydettäviä säröjä on 

mahdollista korjata hitsaamalla. Kantokehään tarvittavaa lujuutta ei hitsaamalla aina 

pystytä enää palauttamaan, joten hitsauksella saavutetaan ainoastaan se määrä 

tuotantoaikaa, joka tarvitaan uuden kantokehän valmistukseen, kuva 6. Vaipassa 

säröytyminen yleensä myös kiihtyy ainevahvuuden vähentyessä, eikä lähtötilannetta 

pystytä hitsaamalla palauttamaan. /21/ 
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Kuva 6. Särö kantokehän pintalevyssä /25/ 

 

4.4 Vaippalohkon vaihtoajankohta 

Vaippalohko joudutaan vaihtamaan, mikäli vaipan säröytyminen on voimakasta, tai 

vaipan ainevahvuus on alittamassa rakenteelle määritetyn minimiainevahvuuden. 

Vaipan säröytyessä voimakkaasti kunnossapidon tarve on merkittävä. Jatkuva 

kunnossapidon tarve tarkoittaa myös alentunutta käytettävyyttä. 

Kunnossapitokustannusten kasvun ja käytettävyyden alentumisen yhteisvaikutuksesta 

tarkasteltuna vaippalohkon vaihto on yrityksen johdolle helposti perusteltava 

kunnossapitoinvestointi. /24/ 

 

4.5 Kantokehän vaihtoajankohta 

Kantokehän vaihtotarve tulee kutistusliitosmallissa ainoastaan säröytymisestä. 

Maailmalla tunnetaan tapauksia, joissa säröytyminen on alkanut pintalevystä, 
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uumalevystä (kylkilevy) ja pohjalevystä. Kyseisiä osia ei kantokehään käytännössä 

pysty vaihtamaan, joten ainoa vaihtoehto on koko kantokehän vaihto. /24/ 

Kantokehä, joka ei ole kutistusliitoksella kiinnitettävä, eli kylkilevyt on hitsaamalla 

kiinnitetty vaippaan, voidaan joutua vaihtamaan myös vaipan sisäpuolisen kulumisen 

takia. Vaipan sisäpuolinen kuluminen kyseisessä mallissa johtaa lopulta koko 

kuorimarummun katkeamiseen kantokehän kylkilevyn kohdalta. /24/   

 

5 Kantokehän tekninen toteutus ja valmistuskustannus 

Tässä kappaleessa esitellään kilpailuympäristössä yleisimmin olevat kantokehätyypit, 

sekä niiden valmistuskustannusarvio. Vertailuun on otettu sellukuorimoissa yleinen 

rumputyyppi, jonka ulkohalkaisija on 5.5 m. 

 
5.1 Benchmarking, tekninen toteutus 

5.1.1 Työn tilaaja 

Työn tilaajalla on kaksi erilaista käytännössä koeteltua vaihtoehtoa toteuttaa 

teräspyöräkannatetun rummun kannatus. Yli 90 % installaatioista on toimitettu 

kutistusliitoskiinnitteisellä konstruktiolla. Kyseinen kantokehä ei sisällä ollenkaan 

kuorimarummun vaippaa, vaan kantokehä asennetaan rummun vaipan ulkopuolelle, 

kuva 7. Rumpukonstruktiossa, jossa on kutistusliitoksella kiinnitettävä kantokehä, 

käyttöhammaskehä on sijoitettu rummun syöttöpäässä olevaan kantokehään. 

Muutamia toimituksia on tehty myös kehämallilla, jossa kantokehä sisältää noin 1,1 m 

rummun vaippaa, kuva 8. Tässä mallissa käyttökoneisto on sijoitettu erillisenä 

rummun vaippaan, kuva 9. Tutkimustyön aikana on suunnitteilla myös kokonaan uusi 

konstruktio Pohjois-Amerikassa sijaitsevalle sellutehtaalle. Konstruktio perustuu 

siihen, että kantokehän valmistuksessa ei suoriteta hitsausta ollenkaan. Tarkempia 

tietoja tästä projektista ei kuitenkaan vielä ole. /26/, /27/ 
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Kuva 7. Kutistusliitettävä kantokehä. 

 

 

Kuva 8. Kantokehä, joka sisältää myös rummun vaippaa. 
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Kuva 9. Käyttävä hammaskehä kuvassa etualalla /28/ 

Työn tilaaja on 80-luvulla menestyksekkäästi toteuttanut lukuisia kantokehäratkaisuja 

myös jatkettavalla pintalevyllä. Alkuvaiheen ongelmien jälkeen pinnan hionta ja 

materiaalivalinta oli saatu kuntoon. Aikaa toimituksista on kuitenkin kulunut niin 

paljon, että enää ei ole käytettävissä materiaalianalyysiä ko. toimituksista. 

Kustannusrakenteen karsintaan tämän spesifikaation löytyminen olisi tärkeää. /29/ 

5.1.2 Kilpailija A 

Kilpailija A:n kantokehästä tiedetään ketjukannatuksella ja hydrostaattisella 

kannatuksella varustetuista rummuista se, että vaippa tehdään kantokehän kohdalla 

muuta vaippaa vahvemmaksi ja kiinnitys sekä linjaus suoritetaan hitsaamalla, kuva 

10. Rummun käyttöhammaskehä on sijoitettu syöttöpäässä olevaan kantokehään. /26/ 
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Kuva 10. Periaatepiirros kilpailija A:n kantokehästä 

5.1.3 Kilpailija B 

Kilpailija B:n kantokehästä löytyy esimerkki eräälle suomalaiselle sellutehtaalle 

suoritetusta toimituksesta. Vaippalohko kantokehän alueella on muuta vaippaa 

paksumpaa materiaalia, mutta uumalevyt ovat työn tilaajan ja kilpailija A:n malleja 

matalampia. Pintalevy on kiinni uumalevyjen päällä ainoastaan kutistusliitoksena, 

sekä rummun pituusohjauspyörää vastakkaisella puolella olevaa hitsattua teräskaarta 

vasten. Pituusohjauspyörä varmistaa paikallaan pysymisen pituusohjauksen 

suunnassa, kuva 11. Rummun käyttöhammaskehä on sijoitettu erillisenä 

kuorimarummun vaippaan. /26/ 

[
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Kuva 11. Periaatepiirros kilpailija B:n kantokehästä. 

5.1.4 Yhteenveto 

 

Kantokehien konstruktioissa on eri valmistajien välillä eroja. Kilpailija A on 

sisällyttänyt käyttökehän kantokehään. Kilpailija B ei hitsaa kantokehän pintalevyä 

kiinni ja käyttökehä on erillinen kehä rummun vaipassa, taulukko 2. 

 
Taulukko 2. Kantokehien tekninen toteutus eri valmistajilla 
 
Valmistaja Sisältää vaippaa Pintalevy hitsattu Erillinen 

käyttökehä* 
Työn tilaaja ei kyllä ei 
Työn tilaaja 1100 mm kyllä kyllä 
Kilpailija A 1250 mm kyllä ei 
Kilpailija B 1250 mm ei kyllä 
*Erillinen käyttökehä, eli käyttö sijoitettu erillisenä rummun vaippaan 
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5.2 Valmistuskustannus 

5.2.1 Työn tilaaja 

Konepaja A:lta saadun tarjouksen perusteella vapaan kantokehän (ei sisällä 

koneistuksia käyttöhammaskehää varten) hinnasta muodostettiin vertailuhinta (EXW 

Suomi). /30/ 

Kantokehätyyppi, joka on hitsaamalla kiinnitettävä, ja jossa vaippaa (PL80) on 

mukana 1.2 m, maksaa noin 11 % enemmän kuin vertailukohtana toimiva kantokehä 

(EXW Suomi). /30/ 

5.2.2 Kilpailija A 

Tyyppikuvan perusteella konepaja A:n hinta-arvio kilpailija A:n vapaalle 

kantokehälle on noin 11 % kalliimpi kuin vertailukohtana toimiva kantokehä, (EXW 

Suomi). /30/ 

5.2.3 Kilpailija B 

Tyyppikuvan perusteella konepaja A:n hinta-arvio kilpailija B:n kantokehälle on noin 

15 % kalliimpi kuin vertailukohtana toimiva kantokehä, (EXW Suomi). /30/ 

5.2.4 Valmistuskustannusten vertailu 

Vertailussa on huomioitava, että ensimmäinen työn tilaajan kantokehä on ilman 

rummun vaippaa, eli se on kutistusliitettävä malli. Kaikki muut vertailussa olevat 

kantokehät sisältävät myös rummun vaippaa. Työn tilaajan ja kilpailija A:n 

kantokehien pintalevyt ovat hitsaamalla kiinnitettyjä, kilpailija B:n pintalevy on 

erillistä hitsattua päätylaippaa vasten kutistusliitoksella kiinnitetty. Kilpailija B:n 

kantokehässä hitsaustyön osuus on muihin kantokehämalleihin verrattuna 

merkittävästi pienempi. Kilpailija B:n kantokehän valmistuskustannus oli konepaja 

A:lta saadun tarjouksen perusteella kuitenkin vertailluista kantokehistä korkein. 

Kuvassa 12 on esitetty perustasona kantokehä ilman vaippaa.  
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Kuva 12. Kantokehien valmistuskustannuksien prosentuaalinen vertailu.  

 

 
5.3 Vaihtomenetelmä 

5.3.1 Työn tilaaja 

Työn tilaaja on vaihtanut 2000-luvulla Suomessa yhden kutistusliitettävän kantokehän 

eräälle Itä-Suomessa toimivalle sellutehtaalle. Kyseinen kantokehä oli vapaa kehä, eli 

se ei sisältänyt käyttöhammaskehää. Lisäksi työn tilaajan referenssilistalla 2000-luvun 

toimituksista on yksi toimitus eräälle Itä-Suomessa toimivalle sellutehtaalle 

hitsaamalla kiinni olevasta kantokehästä, joka sisälsi myös 1,1 metriä vaippaa. /18/ 

5.3.1.1 Kutistusliitettävä konstruktio 

Kutistusliitettävän kantokehän vaihdon tekninen toteutus oli seuraava: 

• Rummun alapuolinen tuenta, lisätuet portilla ja syöttöpäässä 

• Katkaisu suoritettiin kappaletta pyörittämällä, kahdella kiinteällä polttopäällä 

(X-railo) 

• Kantokehää ei voitu nostaa suoraan omalta paikaltaan, koska yläpuolella oli 

rakennuksen kattopalkki. Tästä syystä kantokehän syöttöpään puolelta 

leikattiin ensin lieriö, jonka pituus oli n. 0,7 metriä. Leikkauksen reuna oli 
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kantokehästä noin 0,7 metrin etäisyydellä. Tämä lieriö nostettiin kattoaukon 

kautta ulos. Kantokehää siirrettiin hydraulisten sylinterien avulla kohti 

purkauspäätä, jolloin kehän vielä ollessa vaipan päällä ajoneuvonosturi 

kyettiin kiinnittämään vaihdettavaan kehään. Ajoneuvonosturiin 

kiinnittämisen jälkeen kantokehä siirrettiin irti vaipasta ja nostettiin ulos. Uusi 

kantokehä nostettiin välittömästi tämän jälkeen sisään rakennukseen. 

• Kantokehän siirto takaisin paikalleen 

• Leikatun vaippalohkon nosto takaisin rakennuksen sisään ja tämän jälkeen 

hitsaus 

• Kantokehien suuntauksen tarkastus 

o Myös vetävän kehän kutistusliitoksen purkaminen ja suuntaus 

• Molempien kantokehien kutistusliittäminen 

• Lukituspalojen hitsaus 

Työmaan kesto oli kokonaisuudessaan 8 vuorokautta. /18/ 

5.3.1.2 Hitsaamalla kiinnitetty kantokehäkonstruktio 

Hitsaamalla kiinnitetyn kantokehän vaihdon tekninen toteutus oli seuraava: 

• Rummun alapuolinen tuenta, lisätuet portilla ja syöttöpäässä 

• Katkaisun suoritus kappaletta pyörittämällä kiinteällä polttopäällä, polton 

yhteydessä jätettiin kolme kannasta, jotka nosturiin kiinnittämisen jälkeen 

polttoleikattiin käsin 

• Nosto rakennuksen katon kautta, kuva 12 

• Linjauksen suoritus M52-kierretangoilla 

• Hitsaus käsin KemppiFeed 400-lankahitsauskoneilla 

• Saavutettu linjaustulos muuhun rumpuun nähden < 1.3 mm hitsauksen jälkeen 

Kokonaisseisokkiaika oli 12 vuorokautta. /18/ 
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Kuva 13. Kantokehän nostoa. /18/ 

5.3.2 Kilpailija A 

Kilpailija A on vaihtanut 2000-luvulla eräälle Pohjois-Suomessa toimivalle 

sellutehtaalle yhden kuorimarummun kantokehän. Vaihtotyön tekninen toteutus 

noudatti samaa peruskaavaa kuin työn tilaajan käyttämä menetelmä. Kaupallisesti 

tilanne on ollut se, että kilpailija A on hankkinut kokonaistoimituksen periaatteella 

kantokehän asennettuna eräältä Pohjois-Suomessa toimivalta konepajalta. Kilpailija 

A:n panos työmaalla oli ainoastaan asennusvalvonta työmaan alussa ja lopussa sekä 

projektin hoito. /24/ 

Tekninen toteutus oli seuraava: 

• Rummun alapuolinen tuenta, lisätuet portilla ja syöttöpäässä 

• Katkaisun suoritus liikkuvalla, ketjuun kiinnitetyllä polttopäällä 

• Nosto rakennuksen katon kautta 

• Linjauksen suoritus M52-kierretangoilla 

• Hitsaus Esab A2-jauhekaarihitsauslaitteistolla 
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• Saavutettu linjaustulos < 2.0 mm hitsauksen jälkeen 

5.3.3 Kilpailija B 

Kilpailija B:n kantokehän vaihdosta ei ole markkinoilla tietoa. Kilpailija B on 2000-

luvulla toimittanut eräälle suomalaiselle sellutehtaalle kaksi kokonaista 

kuorimarumpua. Rummut ovat kumpikin varustettu neljällä kantokehällä. /24/ 

 

5.4 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Kantokehien teknisessä toteutuksessa eri valmistajien kesken löytyy eroja. Kaikki 

ovat kuitenkin niin sanottuja kotelokehiä, eli pohjalevyn tai vaippalevyn päälle on 

hitsattu uumalevyt ja näihin on kiinnitetty pintalevy. Kilpailija B:n kantokehän 

pintalevyä ei ole hitsattu, vaan paikallaan pysyminen on varmistettu toisella 

uumalevyn kyljellä olevalla päätyrenkaalla ja liikkuminen toiseen suuntaan on estetty 

pituusohjauspyörällä. Rumpulohkon toisessa päässä pintalevyn lukituselimet ovat 

käänteisessä järjestyksessä, jolloin kappaleen ja pintalevyn paikallaan pysyminen on 

varmistettu.  

Kaikkien tutkittujen kantokehien pintalevyt ovat yhtenäisestä kappaleesta valssattuja, 

joten hitsattua jatkohitsiä ei markkinoilla tällä hetkellä käytetä. 

Valmistuskustannuksissa ei ole tutkimuksessa apuna käytetyn konepajan antamilla 

hintaindikaatiolla arvioituna merkittävää eroa. Asiakkaalle, joka ei saa lisäarvoa 

kantokehän alueella olevan vaipan vaihdosta, muodostuu työn tilaajan 

kutistusliitettävä kantokehä halvimmaksi vaihtoehdoksi tapauksessa, jossa arvioidaan 

ainoastaan kantokehän valmistuskustannusta. 

Vaihtokustannusta arvioitaessa eri konstruktioiden välillä merkittävimmiksi tekijöiksi 

muodostuvat kokonaistyöaika ja vaihdon onnistumiseen sisältyvä linjausriski. 

Hitsattava kantokehä on linjattava paikalleen ja hitsauksen edetessä linjauksen 

pysymistä ennallaan on seurattava. Hitsausjärjestyksellä kyetään jonkin verran 

vaikuttamaan linjauksen muutoksiin tarvittaessa. Hitsauksen valmistuttua ei 

linjaustulosta kuitenkaan enää voi muuttaa ellei kantokehää irroteta ja työtä aloiteta 

uudelleen alusta. Hitsattaessa kantokehä kiinni rummun muuhun vaippaan, on myös 

huomioitava, että kyseinen toimenpide ei vaikuta rummun toiseen kantokehään 
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millään tavalla. Jos toisessa päässä on kutistusliitettävä kehä, on linjauksen muutos 

tapahtunut jo rumpulohkon katkaisun yhteydessä. 

Kutistusliitettävä kantokehä linjataan kuten hitsattavakin kantokehä, mutta kiinnitys 

tapahtuu kantokehää lämmittämällä ja vaippa jäähdyttämällä. Jos linjaustulos 

kiinnityksen jälkeen todetaan olevan pois toleranssialueelta, voidaan kantokehä 

uudelleen lämmittää ja muuttaa linjausta haluttuun suuntaan. Huomioitavaa on myös 

se, että kutistusliitettävää kantokehää vaihdettaessa myös rummun toisessa päässä 

olevan kantokehän linjaus muuttuu. Vaihdon aikana kantokehän linjaus on 

suoritettava niin, että linjauksen muutos kutistusliitoksen yhteydessä otetaan 

huomioon. Myöskään rummun toisessa päässä olevan kantokehän linjausta ei pidä 

tutkia ennen kun vaihdettava kantokehä on kutistusliitetty. Jos kutistus on 

vaihdettavassa kehässä suurempi tai pienempi verrattuna rummun toiseen kehään, 

voidaan joutua tilanteeseen, jossa molempien kantokehien kutistusliitos on purettava, 

kantokehät uudelleen linjattava ja lopuksi lämmitettävä ja kiinnitettävä uudelleen.  

Hitsattavan kantokehän vaihto onnistuessaan on nopeampi suorite verrattuna 

kutistusliitettävään konstruktioon, koska erillistä kiinnitystoimenpidettä ei enää 

hitsauksen jälkeen tarvita. Kutistusliitettävässä konstruktiossa linjauksen korjaus on 

kuitenkin merkittävästi helpompaa. 

 

6 Vaippalohkon tekninen toteutus ja valmistuskustannus 

Tässä luvussa on käsitelty eri valmistajien vaippalohkojen tekninen toteutus ja 

valmistuskustannusten arviointi. 

 
6.1 Benchmarking, tekninen toteutus 

6.1.1 Työn tilaaja 

Lohkonvaihtoprojekteissa normaali lähtötilanne on toimittaa kohteeseen alkuperäisen 

konstruktion mukainen vaippalohko. Työn tilaajan ollessa alkuperäistoimittaja 

saadaan valmistuskuvat projektikansiosta. Jos kyseessä on kilpailijan 

alkuperäistoimitus, joudutaan kohteeseen suorittamaan mittauskäynti, jossa 

vaihdettava alue mitataan. Mittaustulosten perusteella suunnittelu piirtää 
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valmistuspiirustukset. Vaippalohkon valmistus kilpailutetaan valituilla konepajoilla. 

Mahdollisuus on myös omaan valmistukseen, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole vuoden 

2007 jälkeen enää käytetty. Asennustyö suoritetaan omalla kalustolla ja työnjohdolla 

ja työntekijät valitaan yhteistyökumppaneiksi valituilta partnereilta. /24/ 

6.1.2 Kilpailija A 

Kilpailija A suoritti Suomessa vuonna 2012 kaksi vaippalohkon vaihtoa työn tilaajan 

valmistamiin kuorimarumpuihin. Konstruktiivisesti kilpailija A:n tarjoukset eivät 

merkittävästi eronneet työn tilaajan jättämiin tarjouksiin verrattuna. Ainoa merkittävä 

ero oli toisessa rumpuprojektissa havaittu mitoitusero. Työn tilaajan tarjous sisälsi 0,5 

metriä enemmän vaihdettavaa vaippalohkoa.  

Kumpikin toimitus suoritettiin niin, että kilpailija A hankki kokonaistoimituksen 

periaatteella rumpulohkot eräältä Pohjois-Suomessa sijaitsevalta konepajalta. /24/ 

6.1.2.1 2,5 metriä syöttöpään lohkoa 

Pohjois-Suomessa sijaitseva kuorimarumpu on rakennettu 80-luvulla ja vastaava 

alkupään lohkon vaihto on tehty työn tilaajan toimesta vuonna 1995. Rumpulohko 

vaihdettiin avaamatta rakennuksen kattoa. Rumpulohko leikattiin kolmessa osassa irti 

vanhasta rummusta. Uudet osat tuotiin rakennuksen sisällä olevan siltanosturin avulla 

kohteeseen. 

Hitsaustyö suoritettiin Esab A2-jauhekaarihitsauslaitteella. Ongelmia tuotti 

vaihdettavalta alueelta kohti purkauspäätä oleva vaipan vuoraus. Leikkauksen 

yhteydessä myös vuorauslevyjen kiinnityshitsaukset leikkautuivat irti, joten uuden 

vaippalohkon kiinnityksen jälkeen myös vuorauslevyt oli hitsattava uudelleen kiinni. 

Työn tilaajan jättämässä tarjouksessa vaihdettava rumpulohko oli kaavailtu tehtäväksi 

noin 50 mm lyhyemmäksi, jolloin vuorauslevyjen kiinnityshitsaukset eivät olisi 

poistuneet vanhan rumpulohkon mukana. Rummun kestävyyteen jatkossa 50 mm 

lyhentämisellä ei olisi ollut merkitystä /20/ 

6.1.2.2 5,5 metriä syöttöpään lohkoa 

Itä-Suomessa sijaitseva kuorimarumpu on rakennettu 90-luvun alussa ja työn tilaaja 

on vaihtanut vieressä olevaan linjaan syöttöpään kaksi ensimmäistä lohkoa (6,0 

metriä) kesällä 2007. Tässä tapauksessa kilpailija A ei vaihtanut kuin kuoriaukoilla 
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varustetun alueen, eli kilpailija A:n tarjous oli 0,5 metriä lyhyempi kuin työn tilaajan 

jättämä tarjous. Kilpailija A:n toteutukseen tarvitsema seisokkiaika oli 12 

vuorokautta. /31/ 

Tekninen toteutus noudatti normaalia kaavaa: 

• Syöttöpään alle haalauspalkistot, tuenta lattiasta 

• Rumpulohkon leikkaus kahteen osaan kappaletta pyörittämällä, ohjainkiskoa 

apuna käyttäen 

• Kantokehän vieressä olevan lohkon nosto katon kautta ulos 

• Syöttöpään lohkon haalaus kattoaukon kohdalle ja nosto katon kautta ulos 

• Uuden syöttöpään lohkon nosto sisään ja haalaus vasten syöttöpään seinää 

• Uuden välilohkon nosto sisään haalauspalkiston päälle 

• Molempien lohkojen linjaus samanaikaisesti 

• Hitsaus Esab A2-jauhekaarihitsauslaitteella 

6.1.3 Kilpailija B 

Kilpailija B on vaihtanut 2000-luvulla eräälle Länsi-Suomessa sijaitsevalle tehtaalle 

rummun syöttöpään lohkon, noin 6 metriä. Visuaalinen tarkastelu osoitti, että tekninen 

toteutus noudatteli yleisesti käytössä olevaa konstruktiota. Ainoastaan syöttöpään 

päätyrenkaan korkeus oli muita valmistajia matalampi, eli laippa käytännössä päättyi 

kuorimarautojen yläpintaan. Tällä teknisellä ratkaisulla on haettu jäykempää 

päätylaippaa, sekä tiiviimpää labyrinttitiivistystä päätyseinän kanssa. 

Vaihtotyön suoritti suomalainen konepaja, käsityksen mukaan kokonaistoimituksen 

periaatteella kilpailija B:lle. /32/ 

 
6.2 Valmistuskustannus 

Valmistuskustannus muodostuu pääasiassa seuraavista elementeistä: 

• Valmistuspiirustukset 

• Teräksen hinta 
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• Konepajan valmistushinta 

• Projektin hoito 

Toimituksissa kilpailijan alkuperäistoimituksiin valmistuspiirustukset ovat 

kustannuksia, joita alkuperäistoimittajalla ei ole. Teräksen hinnassa ei ole 

kilpailijoiden kesken merkittävää eroa siinä tapauksessa, että käytettävä teräs on 

kotimaista alkuperää. Konepajojen vaatima hinta valmistuksesta riippuu konepajalla 

käytettävissä olevasta kone- ja laitekapasiteetista, sekä markkinoiden yleisestä 

kysyntätilanteesta. Tyypillisen rumpulohkotoimituksen prosentuaaliset osuudet on 

esitetty kuvassa 14. /33/ 

Kuva 14. Vaippalohkon valmistuskustannuksen jakautuminen 

 

 
6.3 Vaihtokustannus 

6.3.1 Työn tilaaja 

Työn tilaajan toimintamalli vaihtotyössä on käyttää omaa kalustoa ja työnjohtoa ja 

työntekijät valitaan yhteistyökumppaneiksi valituilta partnereilta. Toimintamalli 

mahdollistaa toimituksen tarkemman koordinoinnin sekä laadun varmistuksen. 

Toimintamallissa työvoimakustannus kyetään pitämään kilpailukykyisenä, koska 

toimittajilla ei ole raskaita kalustoinvestointeja poistettavana. Työn tilaaja huolehtii 

keskitetysti käytettävän kaluston kunnossapidosta ja mm. viranomaisvaatimusten 

täyttymisestä. 



35 
 

 
 

Itä-Suomessa toimivalle sellutehtaalle työn tilaaja jätti tarjouksen alkupään lohkojen 

vaihdosta. Tarjottu laajuus oli kaksi lohkoa, yhteensä kuusi metriä. Vaihtokustannus 

käsitellään tarkemmin case-osiossa. /24/ 

6.3.2 Kilpailija A 

Kilpailija A suoritti alkupään lohkonvaihdon Itä-Suomessa toimivalle sellutehtaalle 

kesällä 2012. Seisokkiaikana kilpailija A:n oman henkilöstön panos toimitukseen 

rajautui ainoastaan työmaan avaukseen ja päättämiseen. Varsinaisen toimituksen teki 

kokonaistoimituksen periaatteella eräs Pohjois-Suomessa toimiva konepaja. 

Rakennustekniset työt, sekä ajoneuvonosturi oli tilaajan toimituslaajuudessa. 

Seisokin alkaessa työmaan kalusto oli siirretty vaihtokohteen välittömään 

läheisyyteen. Seisokki alkoi maanantaina 28.5.2012 klo 07.00. Työmaalla työskenteli 

ensimmäisen arkiviikon aikana kuusi miestä, hitsauksen alkaessa enää neljä miestä 

alihankkijayrityksestä. Viikonloppuna henkilöstö oli jakautunut kahdeksi työpariksi, 

jotta hitsaustyötä voitiin suorittaa kahdessa vuorossa 24 tuntia vuorokaudessa. 

Kuorimarumpu oli käyttöönottokunnossa perjantaina 8.6.2012. Maanantaina 

11.6.2013 suoritettiin työmaan kaluston pakkausta kontteihin, sekä yleistä 

siivoustyötä. 

Kokonaisuudessaan kilpailija A:n alihankkijalla kului työkohteessa noin 70 

henkilötyöpäivää kuorimarummun alkupään vaihtoon. Kilpailija A:n asennuksesta 

vastaava henkilö työskenteli kohteessa noin 4 työpäivää.  

Apukustannukset sisältäen henkilötyöpäivän kustannus alalla lasketaan olevan noin 

1000 € / henkilötyöpäivä. Kustannustaso toteutuu, kun tehdään seitsemän päivää 

viikossa ja 12 h vuorokaudessa. Asennuksesta vastaavan henkilön kustannukseksi 

lasketaan 2000 €  / henkilötyöpäivä. Suora kustannus siis ilman kaluston siirtoa yms. 

kuluja oli noin 78.000 €. /34/ 

6.3.3 Kilpailija B 

Kilpailija B:n vaihtokustannuksesta ei tätä tutkimusta tehdessä saatu tietoa. Kohde, 

jossa kilpailija B on 2000-luvulla lohkonvaihdon suorittanut, on sittemmin suljettu ja 

purettu. Kilpailija B kuitenkin toimitti alihankkijan avulla kyseisen toimituksen. /32/ 
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6.4 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Eri valmistajien rumpujen vaippalohkojen konstruktio on pääpiirteiltään samanlainen. 

Ainoastaan kilpailija B:n syöttöpään päätylaipan korkeus on muihin valmistajiin 

verrattuna matalampi. Materiaalitietoa ei tämän tutkimuksen yhteydessä saatu, eli 

tietoa siitä, käyttävätkö kaikki valmistajat samaa terästä.  

Vaippalohkojen valmistukseen kaikki tutkitut toimijat käyttävät nykyään ulkopuolista 

konepajaa, joten kustannustason voidaan olettaa olevan myös samaa suuruusluokkaa. 

Rumpulohkojen valmistukseen kykeneviä konepajoja Suomessa on kuitenkin paljon 

ja kaikki kilpailevat keskenään valmistusurakoista. 

Ainoastaan työn tilaaja käyttää omaa kalustoa ja työnjohtoa vaihtotyössä. Kilpailija 

A:llä ja kilpailija B:llä on yhteistyökumppanit käytännön vaihtotyön suorittamiseen 

asennuspaikalla. Kilpailijoiden toiminta näyttäisi siltä, että vaihtotyön kilpailutusta ei 

suoriteta, vaan kokonaistarjous loppuasiakkaalle tehdään yhteistyössä. Koska työn 

tilaaja ostaa tuntityönä vaihtourakkaan osallistuvan henkilöstön, ei näin ollen 

yksikään markkinoilla toimiva yritys kilpailuta itse vaihtotyötä. Syy siihen, että 

asennustoimintaa ei kilpailuteta, löytynee vähäisestä palvelutarjonnasta, sekä toisaalta 

vaihtotyön riskien hallinnasta. 

Vaippalohkon vaihtoa tutkitaan tarkemmin case-osiossa. Lyhyesti voidaan todeta, että 

esimerkkitapauksessa kilpailija A:n työvoiman tarve oli työn tilaajan budjetoimaan 

työmäärään verrattuna noin 30 % pienempi. Työvoimatarpeen ero muodostui 

tehokkaammasta hitsauksen suorittamisesta, mutta toisaalta myös esimerkiksi 

paloturvallisuuden varmistamisen laiminlyönnistä. 

 

7 Tutkittavat caset 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kolme normaalista tarjouskyselystä alkuun lähtenyttä 

tapausta, joista kaksi päättyi tappioon kilpailijalle ja kolmas kantokehän 

toimitussopimuksen solmimiseen. 
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7.1 Tarjous rummun vaippalohkon vaihdosta 

Identtinen työ oli suoritettu vieressä olevalle 2. linjalle kesällä 2007. Tuolloin 

rakennuksen kattoon oli tehty irrotettavat kattoaukot myös linja 1 kohdalle, jotta 

myöhemmin suoritettava alkupään vaihto voidaan suorittaa samalla tavalla 

kummallakin linjalla. Vaihtotyön tekninen toteutus 1. rummun osalta oli siis päätetty 

jo vuonna 2006. /24/ 

7.1.1 Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen 

 

Työn tilaaja sai tarjouspyynnön asiakkaan edustajalta projektipäällikön käynnin 

yhteydessä 15.6.2011. Tavoiteaikataulu tarjouksen jättämiselle oli kesälomien 2011 

loppuun mennessä. Tarjouskansioon oli tehty alustava projektiaikataulu (LIITE 1). 

Tarjouksen tekninen sisältö oli tarkasteltu palaverissa projektipäällikön ja 

pääinsinöörin toimesta 1.7.2011. Palaverista on kirjoitettu seuraavat yksityiskohdat: 

- tarjouskyselyt tehdään vanhoilla piirustuksilla (vuoden 2007 toimitus) 

- lohkojen yhteispaino on 55 tn 

- piirustukset pitää päivittää mahdollista toteutusta varten, koska: 

o piirustuksista puuttuu tarkkuusvaatimukset 

o laippojen liitostavat erilaiset kuin normaalisti 

o liitoshitsit ovat erilaiset /35/ 

Asiakasvastaavana toiminut projektipäällikkö suoritti tarjouspyyntöjen lähettämisen ja 

kustannuskalkyylin pohjatyön. Kesälomien takia tarjoustyön loppuun saattaminen jäi 

allekirjoittaneen vastuulle. 13.7.2013 on saatu divisioonan johdolta lupa lähettää 

tarjous asiakkaalle. /36/ 

7.1.2 Tarjouslaskelma 

 

Tarjouksen kustannuskalkyyli oli tehty yhtiön ohjeiden mukaisella formaatilla 

Exceliin. Kustannusarvio perustui seuraavana esitettyihin lähtökohtiin.  
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7.1.2.1 Projektinhoito 

 

- Projektinhoito 50 h 

- Projektin osto 40 h 

- Projektin suunnittelu 8 h 

- Projektin toimitusvalvonta 14 h 

Projektiin oli edellä mainitut yhteen laskettuna kaavailtu käytettävän 112 h 

insinöörityötä. /18/ 

7.1.2.2 Suunnittelu 

Koska samanlainen tuote oli toimitettu jo aikaisemmin, oli suunnitteluun budjetoitu 

ainoastaan 23 h, lisättynä 8 h alihankintasuunnittelua piirustusten viemiseksi 

arkistoon. /18/ 

7.1.2.3 Materiaalit 

- Vaippalevyt, sekä muut raudat (pois lukien kuorimaraudat)  

- Kuorimaraudat 

- Valmistus  

Massaa kappaleelle oli laskettu 55.000 kg. /18/ 

7.1.2.4 Kuljetukset 

- Erikoiskuljetuksena kuljetettavat vaippalohkot 

- Työkalukonttien kuljetus kohteeseen ja takaisin 

Edellä on mainittu kuljetusten osuus. /18/ 

7.1.2.5 Asennusvalvonta 

Asennusvalvontaan oli laskettu yksi asennusvalvoja yhteensä kymmenen työpäivän 

ajaksi. Koska asennustyövoima oli laskettu työllistettäväksi 12 h vuoroissa, oli 

valvojalle budjetoitu 14 h työpäivää kohden (jotta hän ehtii olemaan 2 h myös 

yövuoron kanssa). /18/ 
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7.1.2.6 Asennustyö 

Asennukseen oli merkitty 12 henkilöä, yhteensä 8.5 vuorokauden ajaksi. 

Laskennallisesti siis työvoiman tarve oli määritetty 102 henkilötyöpäivän mittaiseksi. 

/18/ 

7.1.2.7 Asennuksen sekalaiset kustannukset sekä matkustaminen 

Laskentaohjelma kertoo asennuksen kokonaiskustannuksen. Erotus verrattuna 

pelkkiin asennustyövoiman suoriin kustannuksiin koostuu muun muassa 

hitsauslisäaineista, ulkopuolisesta hitsien tarkastajasta, sekä asennuksen 

matkakuluista. Asennuksen matkakulut koostuvat muun muassa kilometrikorvauksista 

sekä komennustyössä majoittumisen aiheuttamista kustannuksista. /18/ 

7.1.2.8 Muut kustannukset 

Kustannuskalkyyli sisältää vielä muun muassa estimaatti,- eskalaatio- ja 

takuuvaraukset. /18/ 

7.1.2.9 Yhteenveto vaippalohkon vaihtotarjouksen kustannusrakenteesta 

Vaippalohkon vaihtotarjouksen kustannuksista yli puolet muodostuu asennustyöstä ja 

asennusvalvonnasta. Vaippalohkon suunnittelu, materiaalit ja valmistus muodostavat 

noin kolmasosan kokonaisbudjetista, kuva 15. 
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Kuva 15. Yhteenveto kustannusrakenteesta 

 

 

7.1.3 Tarjouksen käsittely, neuvottelut 

 

Tarjouksen käsittelyä oli kysytty asiakkaalta syksyn 2011 mittaan useaan otteeseen. 

Indikaatiota tarjouksen etenemisestä suuntaan tai toiseen ei kuitenkaan saatu. 

Asiakasvastaavana toiminut projektipäällikkö on kirjannut käynnit asiakkaalla 

(puhelinsoittojen lisäksi) 14.8.2011 ja 25.11.2011. /37/ 

Projektipäällikkö sai tiedon asiakkaalta 15.12.2011, että tarjouksemme ei johtanut 

edes neuvotteluihin, vaan asiakas on jo tehnyt hankinnan toiselta toimittajalta. 

Samassa yhteydessä selvisi, että asiakkaan valitsema toinen toimittaja oli kilpailija A. 

/38/ 

7.1.4 Tekninen ratkaisu 

 

Työn tilaajalla oli muuta toimintaa kyseisellä sellutehtaalla kilpailija A:n suorittaessa 

lohkonvaihtoa kuorimarumpuun. Tässä yhteydessä selvisi, että kilpailijan 

toimituslaajuus käsitti 0,5 m lyhyemmän lohkon verrattuna työn tilaajan tarjoamaan 

lohkoon. Tämä selittää osittain hintaeron, koska kilpailijan toimituslaajuus oli 

pienempi. Kuuden metrin lohkossa 0,5 m ero on yli 8 %. Muutoin kilpailija A:n 

toimittama lohko oli ulkoisesti samanlainen – materiaalitietoa ei ole. /31/ 
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7.1.5 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Identtinen toimitus viereiselle linjalle oli toimitettu vuonna 2007. Tästä syystä työn 

tilaajalla oli käytännön kokemus vastaavasta toimituksesta. Tällainen tilanne 

normaalisti antaa etulyöntiaseman kilpailutilanteessa, koska toimittaja, joka ei ole 

vastaavaa toimitusta ennen tehnyt, joutuu mm. piirtämään valmistuskuvat ja 

arvioimaan asennustyön osuuden ilman historiatietoja. Valmistuskuvien luomisesta 

syntyvä kustannus, asennustyön arvioinnissa käytettävä suurempi riskilisä ja 

paikallistuntemuksen puute aiheuttavat kaikki lisäkustannuksia, joille on myös saatava 

vielä kate.  

Kohde on myös työn tilaajan alkuperäistoimitus. Tästä syystä työn tilaajalla on 

vuosien yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Tämä vuosien saatossa rakennettu 

asiakassuhde ei kuitenkaan ollut riittävän läheinen, jotta kauppaan vaadittava 

keskustelu olisi ollut riittävän syvällisellä tasolla. Kaupasta ei käyty edes yhtään 

neuvottelua kasvotusten. 

Työmaata seurattaessa kilpailija A käytti asennustyövoimaan noin 70 

henkilötyöpäivää. Rumpulohkon toimitus oli todennäköisesti ostettu 

kokonaistoimituksen periaatteella Pohjois-Suomessa sijaitsevalta konepajalta. 

Kilpailija A:n panos työmaalla oli käytännössä myyntipäällikön käynti työmaan 

alussa, sekä lopussa. Työmaan aikana alihankkijana toiminut ryhmä toimi ilman 

pääurakoitsijan läsnäoloa. 

Työn tilaajan tarjouksessa oli työvoiman osuus 102 henkilötyöpäivää, lisättynä 

työnjohtajalla koko seisokin ajaksi. Ero kilpailija A:n suoritukseen muodostuu 

kilpailija A:n tehokkaammasta jauhekaarihitsauksesta. Kilpailija A käytti noin 13 

vuorokautta rumpulohkon vaihtoon – työn tilaajan tarjous oli rakennettu 8 

vuorokauden seisokkiaikaa silmällä pitäen. Lyhyempi seisokkiaika edellyttää käsin 

hitsaamista ja tästä syystä suurempaa henkilömäärää. Käsin hitsattaessa rumpulohkon 

asento ei ole kriittinen. Jauhekaarella hitsattaessa kappaletta on pyöritettävä 

hitsausnopeuden mukaan eikä muuta hitsaustyötä voi samanaikaisesti suorittaa. Käsin 

hitsattaessa voidaan siis olla useassa kohteessa samanaikaisesti (myös rummun sisä- 

että ulkopuolella), jauhekaarella hitsattaessa yksi hitsi on kerrallaan tehtävä valmiiksi.  

Pienellä henkilömäärällä on myös turvallisuuteen liittyvät omat ongelmansa. 

Hitsausvaiheessa kilpailija A:lla ei ollut kuin kaksi hitsaajaa per vuoro. Hitsaajien 
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ollessa rummun sisällä ainakin yksi tulipalo syttyi rummun ulkopuolella. 

Loppuasiakas ei tästä kuitenkaan ilmeisesti suurempaa numeroa tehnyt, vaikka 

tulipalossa tuhoutui myös kuorimon ohjaus – ja syöttökaapeleita. Kilpailijalle kaikkia 

näitä tietoja ei tosin korrektisti toimittaessa välttämättä viestitä. 

Vaippalohkojen valmistuskustannusta ei voida tässä yhteydessä vertailla, koska 

kilpailijan kustannustietoa ei ollut saatavilla. Kuitenkin toimittaja B:ltä saatu tarjous 

työn tilaajalle oli ostohistoriaan verraten edullinen. 

Tutkimuksen yhteydessä ei selvinnyt, miksi asiakas päätyi ostamaan kilpailijalta noin 

0,5 metriä lyhyemmän rumpulohkon. Vieressä olevalla linjalla oli aiemmin vaihdettu 

alkupään rumpulohko kantokehälohkoon saakka. Kilpailija A:n vaihtama alue sisälsi 

kokonaisuudessaan vain kuoriaukkoja sisältävän alueen. Kuoriaukkojen pinta-alan 

kasvu ja osittainen repeytyminen oli rumpulohkon vaihtamisen perimmäinen syy. 

Aukkolohkoalueen vaihto täytti siis asiakkaan tarpeen ja työn tilaajan tarjouksessa 

ollut umpilohko ei antanut asiakkaalle lisäarvoa ja oli näin ollen ylilaatua, josta 

asiakas ei ollut valmis maksamaan.  

Kaupan menettämiseen kilpailijalle ei näyttäisi olevan yhtä ainoaa syytä. Keskustelu- 

ja neuvotteluyhteys on kuitenkin äärimmäisen tärkeää pitää toimivana. Jostain syystä 

tarjoukset eivät olleet teknisesti samalla viivalla (kilpailijalla 8 % vähemmän rautaa 

tarjouksessa). Myöhemmin asiakkaalta saatiin tieto, että he olettivat tarjousten olleen 

samanlaisia.  

Asennuslaskenta lähtee usein periaatteesta, että mitä nopeammin työ saadaan 

valmiiksi, sitä paremmat edellytykset ovat kaupan saamiselle. Tässä yhteydessä lähes 

viikon nopeammalla toimituksella ei ollut loppuasiakkaalle mitään arvoa, koska 

laitoksella oli muita korjaustoimenpiteitä, jotka vaativat normaalia pidempää 

seisokkiaikaa. Asiaa voidaan katsoa myös toisesta suunnasta ja todeta, että työmaalla 

on aina yleiskustannus per päivä. Tästä syystä nopea tekninen suoritus on usein myös 

kokonaistaloudellisesti edullisin. Kuitenkin tässä yhteydessä olisi tehokkaamman 

hitsausmenetelmän valinnalla saanut työmaalle kaavailtua miesmäärää merkittävästi 

pienemmäksi. Tätä vaihtoehtoa työn tilaaja ei missään vaiheessa laskenut, vaikka 

myös jauhekaarilaitteet sisältyvät hitsauskalustoon. 

Palovartijan puuttuminen työmaahenkilöstöstä ei nykyään enää edes onnistu, koska 

asennusjärjestelysopimuksissa on aina merkintä työmaan palovartioinnista. Asiakkaat 
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myös edellyttävät kirjallista nimilistaa vuorokohtaisesti palovartijasta ja palovartijan 

varahenkilöstä taukojen aikana. Palovartioinnin tasoa myös valvotaan ja 

palovartiotehtävissä oleva henkilö ei voi esimerkiksi hitsata tai tehdä muuta vastaavaa 

työtä, jossa havainnointikyky on esimerkiksi hitsausmaskin takia puutteellinen. 

Taulukossa 3 on esitetty vaippalohkon vaihtotarjouksen SWOT-analyysi. 

  

Taulukko 3. Vaippalohkon vaihtotarjouksen SWOT-analyysi 

Vahvuudet 

• OEM 

• hyvä asiakassuhde 

• identtinen referenssi 

• turvallisuus huomioitu 
hinnoittelussa (palovartija) 

• seisokkitarve 5 vrk lyhyempi 
verrattuna kilpailijaan 

Heikkoudet 

• ei yhtään neuvottelua kasvotusten 

• tarjouksen toimituslaajuus 
suurempi verrattuna kilpailijaan 

• MAG-hitsauksessa tarvittava 
suurempi työvoiman määrä 
verrattuna jauhekaarihitsaukseen 

 

Mahdollisuudet 

• jauhekaarilaitteistot kuuluvat 
myös työn tilaajan kalustoon 

Uhat 

• kilpailijalle annettu referenssi 

 

7.2 Tarjous rummun kantokehän vaihdosta 

Itä-Suomessa sijaitsevan sellutehtaan kuorimon kuorimarummut (2 kpl) ovat työn 

tilaajan vuonna 1991 toimittamia kahdella kantokehällä varustettuja 38 m pitkiä 

rumpuja. /18/ 

7.2.1 Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen 

 

Asiakkaalta tuli tarjouspyyntö uudesta kantokehästä syysseisokin 2013 jälkeen. 

Kyseisessä seisokissa havaittiin, että 2-linjan rummun vapaa kantokehä oli pahoin 

säröytynyt. Kehä korjattiin hitsaamalla samassa seisokissa, mutta vaurioiden 

suuruuden takia oli lähes varmaa, että kehä ei tule enää korjauksen jälkeen kestämään 

muun kuorimon jäljellä olevaa käyttöikää. /39/ 
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7.2.2 Tarjouslaskelma 

Tarjouksen kustannuskalkyyli oli tehty yhtiön ohjeiden mukaisella formaatilla 

Exceliin. Kustannusarvio perustui seuraavana esitettyihin lähtökohtiin. /18/ 

7.2.2.1 Projektinhoito 

- Projektin hoito 16 h 

- Projektin osto 16 h 

- Projektin suunnittelu 0 h 

- Projektin toimitusvalvonta 8 h 

Projektiin oli edellä mainitut tunnit yhteenlaskettuna kaavailtu käytettävän 40 h 

insinöörityötä. /18/ 

7.2.2.2 Suunnittelu 

Koska samanlainen tuote oli toimitettu jo aikaisemmin, oli suunnitteluun budjetoitu 

ainoastaan 24 h ja alihankintasuunnittelua piirustusten viemiseksi arkistoon ei ollut 

budjetoitu ollenkaan. /18/  

7.2.2.3 Materiaalit 

- Kantokehän pintalevy toimittaja C:ltä 

- Pintalevyn kuljetus valmistavalle konepajalle 

- Kantokehän valmistustyö toimittaja A:lta 

- Pullistustarvikkeet toimittaja A:lta 

Pullistustarvikkeet tarvitaan asennuksen yhteydessä. /18/ 

7.2.2.4 Kuljetukset 

- Kantokehän pakkaus kuljetuskuntoon  

- Erikoiskuljetuksena kuljetettava kantokehä (sis. reittitutkimus)  

- Huolintatyö  
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Huomioitavaa on myös se, että työkalukonttien kuljetusta asennuskohteeseen ei ollut 

budjetoitu ollenkaan. /18/ 

7.2.2.5 Asennusvalvonta 

Asennusvalvontaan oli laskettu tunteja yhteensä 136 h. /18/ 

7.2.2.6 Asennustyö 

Asennukseen oli merkitty 14 henkilöä, yhteensä 10 vuorokauden ajaksi. Lisäksi kaksi 

henkilöä oli laskettu pyhätöihin. Laskennallisesti työvoiman tarve oli määritetty 142 

henkilötyöpäivän mittaiseksi. /18/ 

7.2.2.7 Asennuksen sekalaiset kulut sekä matkustaminen 

Laskentaohjelma kertoo asennuksen kokonaiskustannuksen. Erotus verrattuna 

pelkkiin asennustyövoiman suoriin kustannuksiin koostuu muun muassa 

hitsauslisäaineista, sekä asennuksen matkakuluista. Asennuksen matkakulut koostuvat 

muun muassa kilometrikorvauksista sekä komennustyössä majoittumisen 

aiheuttamista kustannuksista. /18/ 

7.2.2.8 Muut kustannukset 

Kustannuskalkyyli sisältää vielä muun muassa ennuste, eskalaatio- ja takuuvaraukset. 

/18/ 

7.2.2.9 Yhteenveto kantokehän vaihtotarjouksen kustannusrakenteesta 

Kuvasta 16 selviää, että kantokehän valmistuskustannus on noin puolet koko projektin 

kokonaisbudjetista. Asennustyön ja asennusvalvonnan osuus on noin kolmasosa. 
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Kuva 16. Yhteenveto kustannusrakenteesta 

 

 

7.2.3 Tarjouksen käsittely, neuvottelut 

Neuvottelut aiheesta käytiin asiakkaan kanssa marraskuussa 2013. Jo alkuvaiheessa 

selvisi, että asiakkaalla on myös toinen vaihtoehto. Neuvotteluvaiheessa toimittajien 

kanssa käytiin keskusteluja kustannusten laskemiseksi. Kantokehän pintalevystä ja 

kehän valmistustyöstä saatiin keskustelujen avulla kustannuksia pois. 

Tarjouksen pohjana oli käytetty lähes identtistä toimitusta saman kuorimon viereiseen 

rumpuun vuonna 2005. Myös asiakkaalla oli kerättynä informaatio kyseisestä 

projektista. Neuvotteluja vaikeutti merkittävä hinnan nousu vuodesta 2005. /40/ 

7.2.4 Tekninen ratkaisu 

Tekninen ratkaisu sisälsi kutistusliitettävän kantokehän asennettuna, sekä myös 

vetävän kantokehän uudelleen linjauksen, ilman rakennusteknisiä töitä.  

Kohteessa on rakennuksen katossa juuri kantokehän kohdalla kattopalkki. Asennus on 

siis tehtävä rakennusteknisten töiden kulujen hallitsemiseksi niin, että kehän toiselta 

puolelta leikataan pala rummun vaippaa ensin irti, nostetaan se ulos rakennuksesta ja 

vasta tämän jälkeen voidaan vaihdettava kehä siirtää nostoaukolle ja nostaa ulos 

rakennuksesta. /18/ 
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7.2.5 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Työn tilaajan alkuperäistoimitus, hyvä asiakassuhde ja identtinen referenssi viereiseltä 

linjalta muutaman vuoden takaa antoivat oletuksen, että kauppa piti tulla työn 

tilaajalle. Myyntivaiheessa pahin virhe on pitää kauppaa itsestään selvyytenä. 

Varmana pidettävässä kaupassa riskinä on tarjouksen pohjatyön laiminlyönti ja 

kaupallisten tavoitteiden yliarviointi. 

Laskelmaa tarkasteltaessa projektin hoito ja suunnittelu ovat kulurakenteeltaan varsin 

yleisellä projektitoimitusten tasolla, eikä näiden osuus kokonaisuudesta ole kuin noin 

2 %. 

Kantokehän valmistukseen tarvittavien teräksien, konepajavalmistuksen ja 

kuljetuksen osuus kokonaiskustannusbudjetista on noin 50 %. Tämä osuus oli 

neuvoteltu toimittajien kanssa niin pitkälle kun se oli mahdollista. Tarjouslaskelmassa 

oli tähän osuuteen kuitenkin estimaatti- ja eskalaatiovaraukset, vaikka kaikkiin 

osuuksiin oli toimittajilta kiinteät ja sitovat tarjoukset. Näillä varauksilla aiheutettiin 

perusteeton lisähinta tarjoukseen. 

Asennustyön ja valvonnan osuus kokonaisbudjetista oli noin 34 %, eli kolmannes. 

Tämä osuus sisälsi kantokehän vaihdon siten, että asiakkaan ei tarvitse purkaa 

kantokehän päällä olevaa kattopalkkia. Kattoon kyseisen kannatuspalkin viereen piti 

tehdä riittävän suuri aukko kehän nostoa varten. Aukon tekeminen kattopalkin viereen 

tulkittiin merkittävästi halvemmaksi vaihtoehdoksi asiakkaalle verrattuna kattopalkin 

katkaisemiseen ja kattopalkin loppuosan tukemiseen viereisistä kattopalkeista.  

Kehää suunniteltiin siirrettäväksi sen verran sivuun, että kehän nosto kattopalkin ohi 

olisi mahdollista. Sivusiirron kohdalta oli suunniteltu irrotettavaksi noin 800 mm 

levyinen alue rumpulohkoa, jolloin kantokehä (leveys 450 mm) mahtuu nousemaan 

ulos rakennuksesta. 

Asennustyössä merkittävin ero kilpailijan tarjoukseen oli rummun toisessa päässä 

olevan vetävän kehän uudelleen suuntaus ja kiinnitys vapaan kehän vaihtotyön 

jälkeen. Kutistusliitettävässä kantokehässä toisen kehän kutistuksen purkaminen 

muuttaa myös rummun toisessa päässä olevan kantokehän linjausta ja tästä syystä 

työtä pidettiin tarjousvaiheessa välttämättömänä kokonaisuuden toimivuuden 

kannalta. Jälkeenpäin voidaan todeta, että tämä työ olisi pitänyt erottaa pääurakasta ja 
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tarjota tehtäväksi tarvittaessa tuntityönä pääurakan suorittamisen jälkeen. 

Myyntihintaan yhden sunnuntaipäivän poistaminen asennuslaskelmasta olisi 

vaikuttanut merkittävästi. 

Neuvotteluvaiheessa paljastui, että asiakkaalla on toinenkin vaihtoehto. Katteen 

asettaminen oli tehty kuitenkin olettamuksessa, että asiakkaalla ei toista vaihtoehtoa 

ole. Kilpailija oli tarjouskilpailussa mukana kapeammalla toimituslaajuudella ja myös 

tästä syystä kilpailijan tarjous oli ilmeisesti merkittävästi halvempi. Asiakas ei 

ymmärtänyt kilpailijan tarjouksen vaatimaa kattopalkin purkamisen kustannusta, 

suuremman nosturin aiheuttamaa kustannusta, sekä vetävän kehän uudelleen 

suuntaamisen tarpeellisuutta. Voi esittää kysymyksen, tuotiinko nämä riittävän 

selkeästi esille? 

Neuvottelujen edetessä hintaa pudotettiin kaiken kaikkiaan alkuperäiseen tarjoukseen 

verrattuna. Osa tästä oli kustannusten leikkauksen mahdollistamaa hinnan laskemista. 

Tämä oli myöhemmin todettuna virhe, koska asiakkaalle jätettiin viesti siitä, että 

jatkossakin tiukan paikan tullen hintaa voidaan pudottaa merkittävästi 

neuvottelutekniikalla.  

Kilpailun voittanut kantokehä oli konstruktiivisesti erilainen. Kiinnitys ja linjaus 

suoritetaan hitsaamalla ja kantokehän pohjalevynä käytettävä vaippalevy oli 55 mm 

vahvuista. Työn tilaajan valmistama hitsattu kantokehä tehdään 80 mm vaippalevylle, 

eli massoissa on merkittävä ero ja tästä syystä tarjousvaiheessa hitsattu kantokehä 

tulkittiin jopa kalliimmaksi valmistaa verrattuna kutistusliitettävään kantokehään. 

Kyseinen kantokehä tulee asennukseen syksyllä 2014. Tekninen ero 

kutistusliitettävään kehäkonstruktioon jää nähtäväksi myöhemmin. Kyseessä on 

kuitenkin pisin Suomessa käytössä oleva yksilohkoinen kuorimarumpu, joten 

hitsattavalla kiinnityksellä oleva kehä on kestävyydeltään vuosien kuluessa 

kysymysmerkki. Kutistusliitettävät kehät säilyivät käyttökuntoisina 14 ja 23 vuotta 

kyseisessä kuorimossa. Taulukossa 4 on esitetty kantokehän vaihtotarjouksen SWOT-

analyysi. 
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Taulukko 4. Kantokehän vaihtotarjouksen SWOT-analyysi 

Vahvuudet 

• OEM 

• hyvä asiakassuhde 

• identtinen referenssi 

• yhteistyö toimittajien kanssa 
kustannusten hallitsemiseksi 

• asiakkaan 
kokonaiskustannustason 
ymmärtäminen 

Heikkoudet 

• kaupan pitäminen varmana 

• tarjoustyön osittainen 
laiminlyönti 

• perusteettomat 
kustannusvaraukset 

• tarjouksen toimituslaajuus 
suurempi verrattuna kilpailijaan 

• hinnan alentaminen 
neuvotteluvaiheessa kauppaa 
kuitenkaan saamatta 

Mahdollisuudet 

• markkinatilanteen parempi 
ymmärtäminen 

Uhat 

• kaupallisten tavoitteiden 
yliarviointi 

 

7.3 Kantokehätoimitus Aasiaan 

Työn tilaaja on toimittanut 1990-luvulla lukuisia teräspyöräkannatettuja 

kuorimarumpuja myös Aasiaan. Rummut ovat tekniseltä konstruktioltaan yhteneviä 

edellisten kanssa, eli ovat halkaisijaltaan 5,5 m. Vapaa kehä on tyypiltään DDS-55. 

/18/ 

7.3.1 Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen 

Ensimmäinen tarjous kantokehästä on annettu asiakkaalle 21.05.2010. Tarjoushinta on 

ollut laskelman mukainen, toimitusehdolla FCA Suomi. Tarjousta ei ole myöhemmin 

päivitetty, vaan 27.10.2010 on tehty uusi tarjous. /27/ Tämän tarjouksen on 

divisioonajohtaja hyväksynyt 30.06.2011 lähetettäväksi asiakkaalle. Tarjoushinta oli 

muuttunut, koska toimitusehto oli muuttunut (FOB Suomi). /41/ 

7.3.2 Tarjouksen käsittely, neuvottelut 

Jakartan konttorin myyjän neuvoteltua asiakkaan kanssa 13.10.2011 on Suomesta 

pyydetty ”rock bottom price”, eli se alin hinta, millä kauppa voidaan tehdä. Tarjousta 

on päivitetty siten, että kantokehän hinta ja rahti oli eriytetty, sekä toimitusehtona CIF 
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Jakarta. Toimitusajaksi on luvattu 17 viikkoa kuten alkuperäisessäkin tarjouksessa. 

Tarjous on lähetetty Jakartaan divisioonajohtajan hyväksynnällä 14.10.2011. /42/ 

17.10.2011 on vielä lähetetty kolmas päivitys, jossa toimitusaika on korjattu 

toimitusehtoa vastaavaksi, eli lisätty viisi viikkoa, eli kokonaistoimitusaika siis 22 

viikkoa. /18/ 

Loppuneuvottelussa työn tilaajan toimituslaajuus oli kuitenkin sovittu FOB Helsinki, 

Jakartan konttorin hoitaessa rahdin Jakartaan. /43/ 

7.3.3 Tekninen ratkaisu 

Kantokehän tekninen ratkaisu oli täysin alkuperäistoimituksen mukainen. /44/ 

7.3.4 Suunnittelu, hankinnat ja valmistus 

Projekti on avattu 03.11.2011, jolloin asiakkaan tilaus saapunut ja hyväksyttävä 

remburssi on ollut auki. Suunnittelua vakiokomponenttiin ei ole ollut tarvetta tehdä. 

Ostotilaus pintalevystä on tehty vasta 10.02.2012 ja hitsauskokoonpanosta 

13.02.2012. Kantokehä on noudettu 19.07.2012 ja laivattu Helsingissä 20.07.2012. 

Toimitus on saapunut perille Jakartaan 15.08.2012. /18/ 

7.3.5 Asennus ja käyttöönotto 

Asennus ja käyttöönotto ei kuulunut toimituslaajuuteen. /18/ 

7.3.6 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Tarjousprosessin edetessä vuosina 2010 - 2011 kustannustaso ei ollut merkittävästi 

muuttunut. Toimituslausekkeen vaihduttua tarjoushinta myös muuttui.  

Asiakkaan kanssa käytyjen neuvottelujen aikana selvisi, että asiakas on lähettämässä 

tarjouspyyntöä myös toisesta kantokehästä. Tässä kohdin kahden kehän 

hankintahintaa verrattiin Indonesian myyntihenkilön tietoon perustuen kokonaisen 

kumipyöräkannatetun rummun vaippaan. Tilanteessa, jossa koko teknisen ratkaisun 

käyttö oli asetettu vaakalaudalle, päätettiin tarjouskatetta alentaa loppuneuvottelua 

varten. 

Tarjouksen pohjana olivat kiinteät tarjoukset pintalevystä ja hitsauskokoonpanosta, ja 

tarjoukset olivat toimittajaa sitovia vuoden 2011 loppuun saakka. Tarjous oli 
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kuitenkin voimassa vain 30.10.2011 saakka. Tästä syystä kustannuslaskelmassa ollut 

kustannusvaraus materiaalin kustannuskehitykseen oli perusteeton kustannus. Myös 

valmistuskustannusten kasvuun projektin aikana varattu varaus oli perusteeton, koska 

toimittajaa sitova tarjous oli olemassa. Suunnitteluun oli varattu 12 h kustannus, 

vaikka kyseessä on standardi-komponentti. Projektille ei toimituksen aikana kirjattu 

yhtään suunnittelutuntia. 

Projekti otettiin järjestelmään saaduksi tilaukseksi myyntibudjetin katteella. Projektin 

katetta pystyttiin parantamaan toimituksen aikana. Toteutunutta katetta arvioitaessa on 

myös huomioitava, että myyntineuvottelujen loppumetreillä katetta pudotettiin. 

Kateprosentin kasvu perustuu pääasiassa perusteettomiin kustannusvarauksiin, sekä 

osittain myös hankinnoissa saavutettuihin säästöihin. Hankintahinnoissa saavutettu 

säästö on kuitenkin osittain kulutettu tuntimäärällisesti budjetoitua suurempaan 

hankintatyöhön. Taulukossa 5 on esitetty kantokehätoimituksen SWOT-analyysi. 

 

Taulukko 5. Kantokehätoimituksen SWOT-analyysi 

Vahvuudet 

• onnistunut toimitus (toteutui 
aikataulussa) 

• toimituksen kate-% parani 

• OEM 

 

Heikkoudet 

• alkuperäisen tarjouksen kate-% ja 
tästä johtunut runsas hinnan 
alentaminen neuvotteluvaiheessa 

• perusteettomat 
kustannusvaraukset 

 

Mahdollisuudet 

• laitekantaa alueella on paljon, 
uusia kauppoja mahdollista saada 

Uhat 

• asiakas valitsee kokonaan toisen 
konstruktion 

• kaupallisten tavoitteiden 
yliarviointi 

• perusteettomat 
kustannusvaraukset 
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7.4 Yhteenveto 

 

Rumpulohkon vaihtourakan häviämiseen Itä-Suomessa sijaitsevalle sellutehtaalle oli 

useita syitä. Yksi selvä kvantitatiivisesti määriteltävä syy oli teknisesti liian suuri 

toimituslaajuus. Myöskään tarjouksen laatimisen yhteydessä ei otettu huomioon 

käytettävissä olevaa asennusaikaa ja tästä syystä budjetoidut asennuskustannukset 

olivat kilpailijan suoritukseen verrattuna merkittävästi suuremmat, koska tarjouksen 

perustana ollut hitsausmenetelmä oli tehoton. Hinnoittelun yhteydessä luotettiin myös 

siihen, että vastaava toimitus on aikanaan jo kyseiselle asiakkaalle toimitettu ja 

kilpailutilannetta ei oletettavasti ole. 

Kantokehän vaihtourakan häviämiseen Itä-Suomessa sijaitsevalle sellutehtaalle oli 

myös useita syitä. Suurin syy tässä tapauksessa oli sama kuin vaippalohkonkin 

vaihtotarjouksessa, eli tarjottu toimituslaajuus oli merkittävästi kilpailijaa laajempi. 

Tarjouspyynnössä kyse oli ainoastaan kantokehän vaihdosta, ei toisen kantokehän 

linjauksen korjauksesta tarvittaessa. Työn tilaaja piti linjauksen korjausta 

tarjousvaiheessa välttämättömänä suoritteena. Edellisen kantokehän vaihdon 

yhteydessä kyseiselle asiakkaalle tämä toimenpide oli tehty pääurakan ulkopuolella 

niin sanottuna lisätyönä erillisen tilauksen perusteella.  

Kantokehätarjous aasialaiselle asiakkaalle saattoi olla hyvin lähellä epäonnistumista 

myyntineuvottelutilanteessa. Hinnan pudottaminen kuitenkin saattoi auttaa asiakasta 

tekemään päätös nykyisen konstruktion säilyttämisestä kuorinnassa. Asiakas ei 

siirtynyt kumipyöräkannatuksella varustettuun paikallisvalmisteiseen 

kuorimarumpuun. Standardikomponentin toimitusprosessi eteni täysin suunnitellusti, 

eikä poikkeamia myyntibudjetista ollut. Perusteettomat kustannusvaraukset paransivat 

myös katetta odotetusti toimituksen loppulaskennan yhteydessä. 

  

8 Johtopäätökset ja suositukset 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että eniten parannettavaa on tarjous -ja 

myyntivaiheessa. Tutkittujen case-esimerkkien valossa kumpikaan tappioon 

päätyneistä projekteista ei kaatunut toimituksen tekniseen heikkouteen. Kantokehän 

toimitukseen päätynyt tarjousprojekti taas oli osoitus siitä, että asiakasta ei saa ohjata 
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kokonaan toiseen tekniseen ratkaisuun olemassa olevan teknisen ratkaisun 

ylihinnoittelulla.  

 

8.1 Tarjous rummun vaippalohkon vaihdosta 

Vaippalohkon vaihtourakka olisi ollut voitettavissa. Hinnoittelun työvoimatarpeen 

arviointi suoritettiin edellisen identtisen työmaan päiväkirjan perusteella, koska 

kyseinen projekti oli toiminnanohjaussysteemiin aikanaan avattu yhteisnumerona, 

johon sisältyi myös muita työkohteita kuorimarummun vaippalohkon vaihdon lisäksi. 

Toiminnanohjaussysteemin perusperiaate on se, että kustannustietoa voidaan käyttää 

vastaavien projektien hinnoitteluun tulevaisuudessa. Jatkossa työnumeroiden 

perustaminen on suoritettava siten, että kustannustieto asennuskohteittain on 

myöhemmin tarkkaan selvitettävissä. Lähtökohta pitää myös olla, että seuraava 

identtinen toimitus voidaan suorittaa pienemmällä työvoiman tarpeella kumulatiivisen 

oppimisen ansiosta. 

Toinen merkittävä seikka tappioon oli kilpailijan 0,5 m lyhyempi rumpulohko. Tässä 

kohdin asiakassuhteen hyvällä hoidolla on mahdollisuus pysyä läheisessä 

yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Jos sujuva keskusteluyhteys asiakkaaseen on 

olemassa, on erittäin todennäköistä, että vastaava tekninen eroavuus ei jää pimentoon 

hankintapäätöstä tehtäessä.  

Vaihtotyön suorittamisen kustannus on merkittävin yksittäinen kustannuserä koko 

toimitusprojektissa. Esimerkiksi hitsausmenetelmän valinta on suoritettava 

käytettävissä olevan seisokkiajan perusteella. Tehokas jauhekaarihitsaus on valittava 

hitsausmenetelmäksi tilanteessa, jossa seisokkiaikaa on riittävästi käytettävissä. 

Jauhekaarihitsaus mahdollistaa huomattavasti pienemmän työvoiman tarpeen 

asennustyömaalla. Asennustyö on myös pyrittävä arvioimaan osana kokonaisuutta. 

Asennuspaikalla tehtävä työ on aina lähtökohtaisesti kalliimpaa verrattuna konepajalla 

suoritettuun työhön. 

Toimituksiin sisältyy aina riski ja riskeille on määritettävä kustannus. Vaippalohkon 

vaihtoprojektit ovat yleisesti hyvin samanlaisia keskenään ja tästä syystä riskien 

hinnoittelu on pidettävä kohtuullisella tasolla riskien todellisen hallinnan ansiosta. 
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Liiketoiminnalliset tavoitteet on pidettävä linjassa markkinoilla tapahtuvien 

muutosten mukana. Vaippalohkojen vaihdosta kilpailee kolme suurta ja toimituksiin 

luotettavasti kykenevää toimittajaa, joten kustannuslaskennan tarkkuuden merkitys 

korostuu tilanteessa, jossa tekninen suoritus ei sisällä mitään muille kilpailijoille 

tuntematonta ratkaisua. 

 

8.2 Tarjous rummun kantokehän vaihdosta 

Kantokehän vaihtourakka olisi ollut voitettavissa. Kantokehien valmistuskustannuksia 

vertailtaessa ei merkittävää kilpailuetua löytynyt yhdellekään tutkitulle 

kantokehäkonstruktiolle.  

Projektin tarjousvaiheessa tarkkaa kustannustietoa, eikä edes toimitussisältöä, ollut 

toiminnanohjaussysteemistä saatavilla, vaikka identtinen toimitus oli aikaisemmin 

suoritettu. Toiminnanohjaussysteemin käyttö oikeaoppisesti mahdollistaa 

myöhemmin tarkan toimituslaajuuden, sekä kustannustiedon saatavuuden 

toimitetuista projekteista. Tappion merkittävin syy oli kuitenkin toimituslaajuudessa, 

joka oli työn tilaajalla merkittävästi suurempi verrattuna kilpailijaan. Kilpailijan 

toimituslaajuuteen ei kuulunut esimerkiksi rumpulohkon toisessa päässä olevan 

kantokehän uudelleen linjausta. 

Läheinen asiakassuhde on edellytys keskusteluyhteydelle, jossa toimitukseen liittyviä 

teknisiä faktoja voidaan avoimesti keskustella. Asiakas ei tutkitussa tapauksessa 

osannut arvioida vaihtomenetelmien kokonaiskustannusvaikutusta. Työn tilaajan 

tarjouksessa nostettava kappale sisälsi ainoastaan kantokehän, ei vaippaa 

samanaikaisesti. Kilpailijan kantokehä on hitsattu 2,0 m leveään 55 mm vahvuiseen 

vaippalohkoon kiinni, joten koko paketti on nostettava kerralla. Tästä syystä 

nosturikustannus on kilpailijan toimituksessa huomattavasti suuremman nostettavan 

massan takia merkittävästi suurempi. Nosturikustannus on kuitenkin 

sopimusteknisesti sovittu tilaajan toimituslaajuuteen, joten toimittajan tarjouksen 

hintalapussa tämä kustannus ei näy. työn tilaajan tarjoama tekninen suoritus 

mahdollisti kantokehän vaihdon pelkällä katon avauksella kattopalkkien väliltä. 

Asiakas valitsi kuitenkin kilpailijan, joka edellytti myös kattopalkin katkaisua kohteen 

päältä. Tätä kustannuserää asiakas ei tarjousten arviointivaiheessa ilmeisesti osannut 

määrittää. Rakennustekniset työt kokonaisuudessaan ovat yleensä tilaajan vastuulla. 
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Kantokehien vaihtourakoista kilpailee myös kolme asiakkaille uskottavaa toimijaa 

Suomessa. Tästä syystä hinnoittelun lähtökohta tulee olla se, että asiakkaalla on 

oletettavasti useita tarjouksia kyseisen työn suorittamiseen.  

Tutkimuksen perusteella hinnallisesti yksikään kantokehävaihtoehto ei 

valmistuskustannuksiltaan merkittävästi eronnut muista kilpailevista vaihtoehdoista. 

Tästä johtuen kyseiseen kohteeseen kutistusliitettävä kantokehä olisi ollut asiakkaalle 

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tämä johtuu muun muassa siitä, että 

kutistusliitettävän kantokehän kanssa rummun toisen kantokehän linjauksen muutos 

voidaan arvioida ja linjaustulos tarvittaessa korjata. Kutistusliitettävän kantokehän 

kohdalla myös rakennustekniset työt olisivat olleet merkittävästi pienemmät. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että hitsattavien kantokehien 

kehitystyössä ei ole saavutettavissa uusia luotettavia teknisiä ratkaisuja, jotka olisivat 

perusta myös kustannuskilpailukyvyn parantamiselle. Kantokehän hitsaustyö on 

kustannuserä, joka aiheuttaa merkittävän osan koko kantokehän 

valmistuskustannuksesta. Hitsausmenetelmien kehittämiseen on panostettava 

kustannusten pienentämiseksi. 

Tutkimusaikana on tutkimusaineiston ulkopuolella suunniteltu ja valmistettu 

valukehiä, joiden valmistamiseen ei käytetä ollenkaan hitsaustyötä. Jos viime aikoina 

käyttöönotetut tekniset ratkaisut osoittautuvat kuorintaolosuhteissa kestäviksi, on 

luontevaa pyrkiä eroon erilaisista hitsattavista kantokehävaihtoehdoista 

tuotevalikoimassa ja kehittää edelleen valumallia. 

Valukehien yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että rumpuun, jossa on 

kutistusliitettävät kantokehät, ei voi ilman toisen kantokehän uudelleen suuntausta 

vaihtaa vain yhtä valukantokehää. Jos kutistusliitettävä kantokehä vaihdetaan 

valukehään, on toinen kantokehä uudelleen suunnattava ja kutistusliitettävä. 

Ainoastaan toisen kantokehän vaihto myös vaikeuttaa kantokehien linjaustuloksen 

varmistamista hitsaustyön jälkeen. 

Kuorinnan yleiskuva sellutehtailla on myös siirtymässä suurista 

teräspyöräkannatetuista kuorimarummuista kohti kevyempiä kumipyöräkannatettuja 

kuorimarumpuja, sekä roottorikuorintalaitteita. Tästä syystä kantokehien 

kokonaismäärä sellutehtailla tulee ilmeisesti pienenemään. Vanhoja kantokehillä 
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varustettuja rumpuja on maailmalla kuitenkin edelleen paljon, joten 

modernisointiprojekteja on tulevaisuudessa varmasti edelleen tarjolla. 

 

8.3 Kantokehätoimitus Aasiaan 

Kantokehätarjous päätyi neuvottelujen jälkeen toimitusprojektiksi. Kirjallisen 

tilauksen saavuttua toimitus eteni normaalissa toimitusprosessissa ilman merkittäviä 

muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Toimitukseen ei sisältynyt asennusta, joten 

kyse oli puhtaasta varaosakaupasta. 

Tarjouksen hinnoitteluvaiheessa myyjältä tuli viesti, jossa asiakkaan kerrottiin 

pohtineen koko kovapyöräkannatuksella varustetun kuorimarummun poistamista 

tuotantolaitteistosta ja uuden kumipyöräkannatuksella olevan rummun asentamista 

nykyisen rummun tilalle. Syynä tähän arviointiin oli kantokehän korkea hinta. Hintaa 

päätettiin laskea ja asiakas päätyi nykyisen rummun korjaamiseen. Päätös johti 

myöhemmin seuraavana vuonna uuteen kauppaan myös toisen kantokehän 

toimituksesta samalle asiakkaalle. 

Tuotteen tai palvelun hinnoittelu ei saa rohkaista asiakasta luopumaan käytössä 

olevasta teknisestä ratkaisusta ja etsimään uutta toimittajaa. Tutkimuksen perusteella 

ei saatu varmaa tietoa siitä, oliko neuvotteluvaiheessa annettu alennus määräävä tekijä 

siihen, että kaksi kantokehää lopulta toimitettiin kyseiselle asiakkaalle. Yleensä 

kauppatapa Aasiassa kuitenkin on, että alennusta joudutaan antamaan. 

 

8.4 Toimenpidesuositukset 

Menestyminen kuorimarumpujen modernisointiprojekteissa perustuu aukottomaan 

toimintaketjuun tarjouspyynnön vastaanottamisesta toimituksen hyväksyttämiseen 

asiakkaalla. Jatkuva ja hyvin hoidettu asiakassuhde eri asiakastehtaille mahdollistaa 

markkinoilla olevien mahdollisuuksien täysimääräisen hyväksikäytön. Kriittisiksi 

menestystekijöiksi liiketoiminnassa voidaan aikajärjestyksessä luetella: 

1. Säännöllinen asiakassuhteen hoito on edellytys tietojen vaihtoon sekä 

olemassa olevien mahdollisuuksien jatkuvaan kartoittamiseen. 
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2. Tarjousprosessissa kaikki työ on tehtävä siten, että kerättyä tietoa voidaan 

käyttää myöhemmin vastaavien tarjouspyyntöjen prosessoinnissa toiminnan 

tehokkuuden saavuttamiseksi, sekä kustannusestimaatin luotettavuuden 

varmistamiseksi. 

3. Kilpailutilanteen arvioinnissa on ensisijaisesti oltava lähtökohtana se, että 

asiakkaalla on aina muitakin vaihtoehtoja. 

4. Asennustyön osuus kokonaisbudjetista on merkittävä. Tästä syystä esimerkiksi 

tehokkaampien hitsausmenetelmien selvitys- ja kehitystyön on oltava 

jatkuvaa. 

5. Hitsattavien kantokehäkonstruktioiden valmistuskustannuksissa ei havaittu 

merkittävää eroa. Tästä syystä tämän työn aikana projektivaiheessa olevan 

kokonaan hitsaamattoman kantokehävaihtoehdon toteutusmahdollisuutta on 

edelleen jatkossa tutkittava. Hitsaustyö on yksittäisenä työvaiheena 

merkittävin kustannuserä koko kantokehän valmistuksessa ja tästä syystä 

valmistuskustannuksien alentaminen saattaa olla kyseisellä konstruktiolla 

mahdollista. Uusi kantokehäkonstruktio edellyttää myös uusien 

kustannustehokkaiden ja luotettavien asennusmenetelmien kehittämistä.  

6. Kantokehän valmistuksessa käytettävät materiaalit on uudelleen arvioitava. 

Onko mahdollista toteuttaa lujilla teräksillä vastaava rakenne, jolloin 

kappaleen massaa voidaan saada pienemmäksi? Lisäksi pintalevylle on 

löydettävä vaihtoehtoinen toimittaja. Pintalevyn valmistuksessa myös 

jatkohitsillä varustettu malli on tutkittava kevyempien rumpumallien kohdalla. 

7. Hitsausmenetelmiä on kehitettävä kustannusten pienentämiseksi. 

8. Tietojärjestelmien käyttöä on edelleen kehitettävä ja parannettava, jotta 

tarjous- ja toimitusprojektien mahdollistama kumulatiivinen osaaminen 

saadaan kokonaisuudessaan hyödynnettyä myöhemmin. 

9. Kilpailu on globaalia ja tästä syystä kaikki yhtiön osaaminen ja parhaat 

toimintatavat on oltava käytettävissä kaikkialla maailmassa. 
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9 Yhteenveto 

 

Kuorimarumpu on sellutehtaan kuorimon prosessilaite, jota käytetään puunkäsittelyyn 

saapuvan puuraaka-aineen kuorintaan. Vanhimmat Suomessa edelleen toiminnassa 

olevat kuorimarummut on rakennettu 1980-luvun alussa, joten elinikää 

kuorimarummulla saattaa olla laadukkaan ja oikeaoppisen kunnossapidon ansiosta 

jopa 40 vuotta. Kuorimarummuissa käsiteltävä puuraaka-aine sisältää monia 

materiaalia kuluttavia ja väsyttäviä tekijöitä. Kulumisen hallinta mahdollistaa myös 

väsyttävän kuormituksen hallinnan, jolloin odottamattomia laiterikkoja, jotka 

aiheuttavat tuotannon katkeamisen, ei pääse syntymään. Odottamattoman ja 

suunnittelemattoman korjausseisokin suorat ja välilliset kustannukset ovat usein 

merkittäviä. Jos kuorimarummun kunnossapidosta ei pidetä huolta, vakavien 

vauriotilanteiden mahdollisuus on olemassa, koska massat kuorimarummuissa ovat 

suuret. 

Kuorimarummun kunnossapidon kilpailukenttää ei ole aikaisemmin tutkittu. 

Käytäväpuheissa on ollut erilaisia teorioita esimerkiksi erilaisten kantokehämallien 

kustannuskilpailukyvystä. Tässä työssä selvitettiin tällä hetkellä Euroopassa 

tunnettujen teknisten ratkaisujen kustannuserot keskenään. Lisäksi selvitettiin 

kilpailijoiden tapa toimia kuorimarumpujen kunnostus- ja modernisointiprojekteissa.  

Työn tilaaja asetti tämän diplomityön selvittämään ja vertailemaan kuorimarummun 

kantokehän - ja lohkon valmistuksen ja vaihdon kriittisiä menestystekijöitä. 

Kantokehät kuuluvat ainoastaan teräspyöräkannatuksella varustettuun 

kuorimarumpuun. Lohkoja vaihdetaan teräspyörä- ja kumipyöräkannatettuun 

kuorimarumpuun. Teräspyöräkannatetun rummun tyypiksi vallittiin 5,5 m 

halkaisijaltaan oleva kuorimarumpu. Kumipyöräkannatetuissa rummuissa lohkon 

vaihdon perusperiaatteet on sovellettavissa kaikkiin rumpuihin halkaisijasta 

riippumatta.  

Kriittisten menestystekijöiden taustojen selvittämiseksi päätettiin suorittaa Case-

tutkimus, jossa kolme erillistä tarjousprojektia tutkittiin tarkemmin. Case-

tutkimuksessa selvitettiin koko toimitusprosessi ja sen hoitaminen tarjouspyynnöstä 

tekniseen toteutukseen. 
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Puunkäsittelyn kuorimoon ja erityisesti kuorimossa sijaitsevaan kuorimarumpuun 

liittyvää kirjallisuutta löytyi varsin vähän. Perustiedot työhön on hankittu pitkälti 

haastattelemalla työn tilaajan henkilöstöä eri osastoilta. 

Eri valmistajien erilaisten kantokehien valmistuskustannuksia vertaamalla päästiin 

lopputulokseen, että merkittäviä eroja valmistuskustannuksissa erilaisten hitsattujen 

konstruktioiden välillä ei ennakkoarvailuista huolimatta kuitenkaan ole. Hitsaamalla 

kiinnitettävä kantokehä on valmistuskustannuksiltaan suunnilleen sama, vaikka osa 

vaippaa kuuluukin konstruktioon. Kutistusliitoksella kiinnitettävä kantokehä on 

kevyempi nostaa, mutta vaatii vaipan hitsaustyön jälkeen vielä suuntaamisen ja 

kiinnittämisen. Tutkimuksen aikana Euroopan ulkopuolella on käynnissä toimituksia, 

joissa hitsattava rakenne on korvattu valukehällä. Jos tekninen kestävyys 

kenttäolosuhteissa tulee jatkossa käytännössä todistettua, on hitsattujen 

kantokehäkonstruktioiden aika päättymässä valukehän halvemman 

valmistuskustannuksen ansiosta. Kuitenkin niin pitkään kun todistusaineistoa 

käytännön kestävyydestä ei ole, on työn tilaajan kannalta paras vaihtoehto pysyä 

1990-luvun alusta alkaen käytössä olleessa kutistusliitettävässä kantokehässä. 

Asennuskustannukset kutistusliitettävässä kantokehässä ovat erillisen suuntauksen ja 

kiinnittämisen takia hieman suuremmat, mutta linjausvirheen tapahtuessa korjaaminen 

on merkittävästi helpompaa verrattuna hitsattavaan kantokehään. Kutistusliitettävän 

kantokehän käyttö on myös riskienhallinnan väline, koska epäonnistuminen 

linjauksessa ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä korjauskustannuksia. 

Vaippalohkojen teknisessä toteutuksessa ei havaittu konstruktiivisia eroja, joilla 

kilpailijat olisivat tarjous- ja toteutusvaiheessa teknisesti etulyöntiasemassa. 

Perusperiaate kaikilla toimittajilla on toimittaa alkuperäisen mukainen vaippalohko 

vaihdettavan tilalle. Kuorimarautojen määrä ja koko ovat tekijöitä, joista voi löytyä 

tekninen eroavuus, mutta asiakashintaan tällä seikalla ei ole merkittävää vaikutusta. 

Teknisesti kantokehän tai vaippalohkon vaihdossa ei kilpailijoilla ole mitään sellaista, 

mitä työn tilaaja ei pysty tarjoamaan.  

Asennustyössä toimintamalli on kilpailijoilla erilainen verrattuna työn tilaajan 

toimintamalliin, koska kilpailijat tekevät yhteistyötä kokonaistoimittajien kanssa. 

Työn tilaaja toimii yksittäisten alihankkijoiden kanssa omalla kalustolla ja 

työnjohdolla. Yksikään toimijoista ei kilpailuta edelleen vapailla markkinoilla saatua 
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kauppaa. Kilpailijoilla toteutus suoritetaan tarjousvaiheessa valitun 

yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppani kilpailijoilla on myös sama vuodesta 

toiseen, eli voidaan puhua vakiintuneesta yhteistyösuhteesta.  

Kilpailijoilla kenttäolosuhteissa suoritettava hitsaustyö on tehokkaampaa verrattuna 

työn tilaajan toimintaan. Käytettävissä olevien tehokkaampien hitsausmenetelmien 

soveltuvuutta eri työkohteisiin on tutkittava ja henkilöstöä on tarvittaessa myös 

koulutettava.  

Tarjousprosessissa tarjouksen tekninen määrittely on tärkeää. Asiakas ei ole valmis 

maksamaan tuotteesta tai palvelusta, jolla ei ole lisäarvoa asiakkaan 

tuotantoprosessissa. Tästä syystä tarjouksen toimituslaajuuden määrittelyssä on 

ensiarvoisen tärkeää, että toimituslaajuuteen valitaan vain se laajuus, joka täyttää 

asiakkaan esittämän teknisen spesifikaation. Perustoimituslaajuuteen kuulumattomat 

työt voidaan suorittaa esimerkiksi tuntiveloitusperusteisesti pääurakan ulkopuolella. 

Tarjousprosessissa kustannusten määrittely pitää perustua todellisiin kustannuksiin. 

Esimerkiksi jos kantokehän hitsaustyöstä on valmistavalta konepajalta voimassaoleva 

tarjous, ei tähän kustannukseen ole kustannuslaskelmassa tarjouksen 

voimassaoloaikana tarvetta lisätä valmistuskustannusten nousua varten varausta. 

Tämä edellyttää, että valmistavan konepajan antama tarjouksen voimassaoloaika on 

liitetty loppuasiakkaalle annettuun voimassaoloaikaan. 

Laitevalmistajan kilpailukyky perustuu osittain siihen, että vastaava tuote tai palvelu 

on toimitettu jo aikaisemmin. Tästä syystä esimerkiksi valmistuspiirustukset, 

toimitusten tekninen spesifikaatio, toimitusten kustannusrakenne, ja asennuksen 

käyttämä tuntimäärä on oltava tarkkaan selvitettävissä ja myös käytettävissä 

myöhemmissä tarjousprojekteissa, jolloin faktatietoa jo toteutetuista toimituksista on 

saatavilla ja hinnoittelu voidaan perustaa näihin historiatietoihin. 

Asiakassuhteen hyvä hoito mahdollistaa avoimen keskustelun asiakkaan kanssa. 

Suuryrityksissäkin ihmiset kuitenkin valmistelevat ja myös päättävät kunnossapito- ja 

modernisaatioprojektien toimittajat pääosin teknisen ratkaisun ja hinnan perusteella. 

Asiakkaat toimivat eettisten sääntöjen mukaisesti, joten kilpailijatietoa ei saa eikä 

kuulukaan antaa toimittajakunnalle. Kuitenkin tarjousten tekninen yhdenvertaisuus on 

keskusteltavissa, mikäli asiakassuhde on pidetty hyvällä ja avoimella tasolla. 
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Tarjousprosessissa lopullinen hinnan asettaminen perustuu yhtiön johdon asettamiin 

tavoitteisiin, sekä markkinainformaation perusteella arvioitavaan markkinahintaan. 

Tutkimus ei tuonut esille mitään teknistä eroavuutta eri kilpailijoiden kesken. 

Jokainen kilpailija kykenee uskottavasti toimittamaan kuorimarummun kantokehän tai 

vaippalohkon asiakaskunnalle. Tästä syystä varmoja kauppoja ei ole. Hinnoittelu pitää 

perustua järkevän ja pitkäjänteisen liiketoiminnan perusperiaatteiden mukaisesti 

asetettuun katetavoitteeseen.  

Diplomityölle asetetut tavoitteet täyttyivät. Työn lopputuloksena saatiin tietoa 

kilpailijoista, sekä analysoitiin työn tilaajan omaa toimintaa. Markkinaosuuden 

ylläpitäminen ja kasvattaminen ei ole teknisestä eroavuudesta kilpailijoihin verrattuna 

kiinni. Markkinaosuuden kasvattaminen onnistuu yksinkertaisesti tekemällä asioita 

paremmin ja kilpailijoiden läsnäolo huomioiden. Myös uudet mahdolliset tekniset 

innovaatiot luovat kilpailuetua. 
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[39] Suvanto S, Huoltoraportti, 12.09.2013. (Yrityksen sisäinen aineisto) 

[40] Sähköposti Jari Junninen, 05.11.2013. (Yrityksen sisäinen aineisto) 

[41] Sähköposti Raimo Rantanen, 30.06.2011. (Yrityksen sisäinen aineisto) 

[42] Sähköposti Raimo Rantanen, 14.10.2011. (Yrityksen sisäinen aineisto) 

[43] Sähköposti Rachmat Syah, 17.10.2011. (Yrityksen sisäinen aineisto) 

[44] Sähköpostitarjous, 27.10.2011. (Yrityksen sisäinen aineisto) 
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Liite 1 Lohkonvaihdon projektiaikataulu 

 


