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1.

JOHDANTO

1.1. Työn tausta

Ecocat Oy valmistamien katalysaattorien halutun ja optimaalisen toiminnan takaamiseksi tulee niiden valmistuksen pääpaino olla katalysaattorikemiassa. Katalysaattorikemian avulla voidaan erilaisiin moottorikohteisiin suunnitelluille katalysaattoreille saada juuri kyseiseen moottoriin soveltuva ja paikalliset päästönormit huomioiva toiminta. Katalysaattorikemian tärkeimpänä osa-alueena voidaan
pitää katalyytteinä toimivia jalometalleja (PGM, precious metals), platinaa (Pt),
palladiumia (Pd) ja rhodiumia (Rh). Jalometallin tai niiden yhdistelmän sekä alumiinioksidipohjaisen (Al2O3) tukiaineen avulla katalysaattoriin muodostetaan katalyyttisesti aktiivinen metalliseospinnoite, jossa jalometallit toimivat hapetus ja
pelkistysreaktioiden katalyytteinä. Katalysaattorit ovat suurin yksittäinen käyttökohde näille kallisarvoisilla ja harvinaisille jalometalleille.

Yksinään jalometallit muodostavat jopa kolmanneksen Ecocatin liikevaihdosta.
Ne kulkevat yrityksen läpi läpilaskutusperiaatteella eli niistä yritys ei saa katetta.
Niiden hinta yhtä myytyä katalysaattoria kohti annetaan yleensä erikseen ja se
sidotaan kyseisessä asiakassuhteessa sovittujen periaatteiden mukaisesti jalometallien maailmanmarkkinahintoihin. Jalometallien oikea-aikaisella hankinnalla,
suhteessa asiakkaan kanssa sovittuihin hintoihin, on suuri vaikutus siihen voittaako vai häviääkö yritys jalometallikauppaa tehdessään. Ajateltaessa pitkällä aikavälillä myynti ja ostohinnan erot kuitenkin tasaantuvat. Näin ollen yrityksen tuotannon jalometallien käytöllä on erityinen suuri merkitys sille, että jalometallihankintoihin kuluva pääoma saadaan maksimaalisesti takaisin asiakkaalta. Ecocatilla,
kuten varmasti muillakin kallisarvoisia raaka-aineita käyttävillä yrityksillä, panostetaan jatkuvasti jalometallien käytön seurantaan ja erityisesti niiden hävikin eliminoimiseen kaikessa tuotantotoiminnassa.

Tässä työssä pyritään omalta osaltaan tutkimaan jalometallien käyttöä ja erityisesti
niiden hävikkiä tuotannon prosesseissa. Joiltain osin yrityksen vanhempien tuot-
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teiden osalta ollaan hävikin tunnistamisessa ja eliminoinnissa jo hyvällä tasolla,
mutta uudenpien tuotteiden osalta on vielä paljon töitä edessä. Täysin tarkkaa kuvaa yrityksen jalometallihävikistä ei nykyisellään ole saatavilla ja tämän työn yhtenä tarkoituksena onkin saada tietoa hävikin parempaan tiedostamiseen ja sitä
kautta sen eliminoimiseen tulevaisuudessa yhä paremmin.

1.2. Työn tavoitteet ja rajaukset
Tämän työn empiirisen osan tavoitteena on luoda malli tai työkalu Ecocatin jalometallihävikin kustannusten hallitsemiseksi. Sen avulla jalometallikustannuksia
voitaisiin huomioida paremmin jo ennen tuotannon aloitusta tuotteiden hinnoittelu- ja kustannusperusteissa. Työkalun tulisi sopia yksittäisten tuotteiden tai tuoteperheiden jalometallikustannusten laskemiseen. Lisäksi työn aikana tulee varmasti
esille muita huomioita ja kehityskohteita jalometallihävikin vähentämisen tueksi.
Tähän osatavoitteeseen tuloksiin palataan tarkemmin työn empiiriosan lopulla.

Työ on rajattu koskemaan jalometallien hävikin seurantaa yrityksen Vihtavuoren
tehtaan jalometallikäytön osalta. Pääasiassa jalometalleja käyttää yrityksen tuotanto, mutta toinen alue, jossa jalometalleja käytetään sekä tutkimus- että asiakasnäytteisiin, on yrityksen tuotekehitys. Tuotekehityskäyttöön tarkoitetut jalometallit hankitaan aina yhdessä tuotannon kanssa ja käyttö tapahtuu hyvin pitkälti identtisissä prosesseissa. Näin ollen tuotekehityksen jalometallikäyttö luetaan tässä
työssä osaksi tuotantoa. Tuotekehitykseen osuus kokonaisjalometallikäytöstä on
noin 2 - 3 %.

Työn empiirisessä osassa tehty (kappaleet 5 - 7) tutkimus on rajattu viiteen (5)
valittuun tuotteeseen. Tuotteiden valintaperusteina käytettiin seuraavaa kuutta (6)
kriteeriä: tuotteen valmistuksesta on saatavilla riittävästi informaatiota, tuotteiden
loppukäyttökohteet ovat erilaisia, erityyppiset tai eri tuoteperheiden tuotteet, jalometallin osuus tuotteiden kustannuksista on yli 50 %, tuotteiden jalometallinkäytössä arvioitiin olevan ongelmia sekä tuotteet ovat jalometalliprosesseiltaan
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erilaisia. Tiedonhankintamenetelmät, niiden valinta sekä edellä luetellut tuotteiden
valintaperusteet on kuvattu tarkemmin työn kappaleessa viisi (5).

1.3. Työn rakenne

Tämä työ on jaettu kahteen (2) erilliseen osaan. Näistä ensimmäinen eli teoriaosa
on kappaleissa 2 – 4 ja jälkimmäinen eli empiiriosa on kappaleissa 5 – 7. Työn
lopussa kappaleessa 8 esitellään työn tulokset ja arviot. Kappaleessa 9 on yhteenveto.

Tarkemmin kuvattuna kokonaisrakenne noudattaa seuraavanlaista jaksotusta.
Kappaleissa 2 ja 3 on pääosin kirjallisuuslähteistä poimittu teoriaosuus. Ensimmäinen teoriakappale käsittelee prosesseja ja hävikin minimointia. Siinä lähdetään
prosessiajattelun teoriasta ja prosessien tunnistamisen ja määrittelyn kautta päästään itse prosessikuvauksiin ja niiden vaiheisiin sekä menetelmiin. Seuraavat kappaleet taas antavat teoreettisen pohjan prosessien yksinkertaistamiseen, kehittämiseen ja vaihtelun vähentämiseen tähtäävällä toiminnalle. Kappaleen lopussa lähestytään tutkimusongelmana olevaa hävikkiä Lean menetelmien kautta. Tutkittavassa yrityksessä on tehty Lean työtä jo useamman vuoden ajan tuotannon ja laadun
kehittämisen näkökulmasta ja tähän nojaten Lean näkökulma on luonteva ratkaisu
myös tämän työn yhtenä osana. Kappaleessa käsitellään Lean -filosofian lähtökohtia, Leanin seitsemää hukkaa sekä ihmisiä, Lean -toiminnan tärkeintä voimavaraa. Lopussa luodaan katsaus hävikkiin käsitteenä sekä muutamiin Lean työkaluihin hävikin minimoinnin tukena.

Seuraavan teoriakappaleen alussa käsitellään raaka-aineiden hinnan muodostumista sekä jalometallien tuotanto ja hintakehitystä. Kalliiden jalometalliraakaaineiden hankinta voidaan nähdä yritykselle strategisesti tärkeänä asiana ja seuraavaksi kappaleessa tutustutaankin jalometallihankintojen strategiseen merkitykseen, hankinnan yleisiin riskeihin sekä jalometallimarkkinoiden erityispiirteisiin.
Kappaleen lopussa käsitellään vielä tarkemmin jalometallien hintoja ja niiden kustannusvaikutuksia yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Siinä käydään läpi myös
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joitain tekijöitä joilla voidaan nähdä olevan vaikutuksia jalometalleista syntyviin
kustannuksiin.

Työn neljännen (4) kappaleen alussa tutustutaan lyhyesti tutkittavan yrityksen
tuotteisiin sekä jalometallien rooliin niiden valmistuksessa. Lisäksi jalometallien
käyttöön tutustutaan yrityksen jalometalliprosessien näkökulmasta kuvaamalla
erilaisia yrityksen käytössä olevia jalometallien käyttötapoja.

Kappaleessa viisi (5) alkaa työn empiirinen osa. Kappaleen alussa on kuvattu työn
tiedonhankintamenetelmät, niiden valinta, työn toteutus sekä tietojen luotettavuus.
Seuraavaksi kuvataan tutkimukseen valitut tuotteet, niiden valintaperusteet sekä
niihin liittyvät jalometalliprosessit. Seuraavaksi selvitetään työssä esille tulleet
hävikin muodostumistavat ja erot eri tuotteiden välillä. Kappaleen lopussa esitellään prosessissa syntyvän jalometallipitoisen jätteen kierrätystä sekä sen vaikutuksia kustannuksiin.

Kappaleessa kuusi (6) on kuvattu hävikkitarkastelun perusteella luodun hävikinhallintatyökalun kehitys. Aluksi kuvataan työkalun periaate, rakenne sekä käyttö
ja lopuksi työkalua lähestytään virhemahdollisuuksien ja luotettavuuden näkökulmasta sekä esitellään käytön kannalta tärkeitä päivitysmahdollisuuksia.

Seitsemännen (7) kappaleen aluksi esitellään työkalun käyttöä kustannusseurannan tukena sekä laskentatyökalun avulla laskettuja tuloksia työhön valituille tuotteille. Lisäksi kappaleessa on ajatuksia työkalun jatkokehittämiseksi. Kappaleen
lopussa käydään vielä läpi esille nousseet, työn osatavoitteen mukaiset, huomiot ja
käytännöt hävikin hallinnan tueksi.

Kappaleen kahdeksan (8) aluksi esitetään työn keskeiset tulokset suhteessa annettuihin tavoitteisiin sekä saatujen tulosten arviointi. Seuraavaksi arvioidaan työn
sisältöä teorian ja käytännön yhteensovittamisen näkökulmasta sekä oman oppimisen kautta. Lopuksi käsitellään mahdollisia jatkotoimenpiteitä sekä suosituksia

5

jatkotutkimusaiheiksi. Viimeisessä kappaleessa yhdeksän (9) on työn yhteenveto
ja lopussa lähdeluettelo sekä liitteet.

1.4.

Työn toteutus

Tiedonhankintaperiaatteiltaan tämä työ edustaa konstruktiivista tutkimusta, jonka
avulla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia. Työn lähtökohtana on
ongelma- tai kehityskohde, johon pyritään löytämään ratkaisumenetelmä. Tyypillisesti konstruktiivinen tutkimus johtaa todelliseen toimintaan kohdeympäristössä
ja tämän toiminnan analysointiin kvantitatiivisin eli määrällisen tutkimuksen keinoin. Toisaalta tätä työtä voidaan pitää osaltaan eksploratiivisena eli etsinnällisenä tutkimuksena, jossa empiirisesti havainnoimalla pyritään etsimään uutta tietoa
tutkimusaiheeseen liittyen ja sitä kautta mahdollisesti uusiakin tutkimusongelmia.

Tämä tutkimustyö toteutettiin Ecocatilla loppuvuoden 2012 ja alkuvuoden 2013
aikana. Tutkimuksen tekijä työskenteli samanaikaisesti yrityksessä, joten työn
suoritus lomitettiin työn oheen sovitun aikataulun mukaisesti. Kirjallinen osuus
tehtiin pääosin työajan ulkopuolella. Empiirisen tutkimukseen liittyvässä tiedonhaussa käytettiin yrityksen myynti-, tuotanto-, laatu- ja tuotekehitysosaston henkilöstön osaamista muun muassa keskustelujen ja sähköpostikysymysten muodossa.
Työn empiirisen osan (kappaleet 5 – 7) tekstissä, kuvissa ja taulukoissa esiintyviä
yrityksen jalometallinkäyttöön liittyviä raha ja grammamääräisiä lukuja sekä prosentti-osuuksia ei yrityksen pyynnöstä ole julkaistu tässä työn julkisessa versiossa.
Ne on korvattu kirjainmerkinnöillä esimerkiksi ”X €” ja ”Y %”.
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2.

PROSESSIT JA HÄVIKIN MINIMOINTI

2.1. Prosessiajattelu

Davenport ja Short (1990, s. 12) määrittelevät prosessille kaksi tärkeää ominaispiirrettä:

Prosessilla on aina asiakas; prosesseille on määritetty liiketoimintatulokset, joilla on vastaanottajat. Asiakas voi olla joko organisaation sisäinen tai
ulkoinen
Prosessi menee läpi organisaation organisaatiorakenteesta riippumatta.

Prosessit ovat yleisesti hyvinkin itsenäisiä ja riippumattomia organisaatiorakenteesta. Prosessi kulkee asiakkaasta asiakkaaseen ylittäen organisaation väliset rajapinnat ja siinä voi olla mukana monia eri osapuolia erilaisissa rooleissa. Sen
lähtökohta on asiakkaan tarve ja lopputuloksen tulisi tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Yritysmaailmassa asiakas on tuotteen tai palvelun ostaja tai käyttäjä. (Pitkänen 2000, 79 - 80).

Aguilar-Savén (2004, s.133) on listannut artikkelissaan prosessi-käsitteen erilaisia
merkityksiä. Prosessit ovat strukturoituja, mitattuja toimintoja, jotka ovat suunniteltu tuottamaan tietty lopputulos tietylle asiakkaalle tai markkinoille.

Toisenlainen määrittely kuvastaa prosessit syötteiden ja lopputuloksen väliin. Tässä syötteet ovat muutettu lopputuloksiksi käyttämällä erilaisia tehtäväsarjoja eli
prosesseja. Laamanen ja Tinnilä (2002, s. 121) määrittävät, että prosessi on joukko toisiinsa liittyviä jatkuvasti toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi.
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Pitkäsen (2000, s. 69) määritelmässä prosessista puhutaan ilmiönä tai tapahtumien
kulkuna, ikään kuin erilisistä vaiheista muodostuva tapahtumasarjana tai kehityksenä.

Prosessi voi toimia jatkuvasti tai jokin tapahtuma, heräte tai syöte voi käynnistää
sen. Mikäli prosessi toimii hyvin, syntyy haluttu lopputulos. Organisaation prosessit voidaan erotella ydinprosesseihin, joiden tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaalle, tukiprosesseihin, jotka ovat tukena ydinprosessien toiminnalle sekä avainprosesseihin, jotka ovat organisaation menestyksen kannalta keskeisimpiä. Avainprosessit voivat olla ydinprosesseja tai tukiprosesseja riippuen yrityksen toiminnasta. (Pitkänen 2000, 69 - 71)

Puhuttaessa hyvin laajasta prosessista se voidaan jakaa toimintojen sijaan suppeampiin osakokonaisuuksiin, joista käytetään käsitettä osaprosessi tai aliprosessi
(Laamanen & Tinnilä 2002, 121). Itse organisaatiossa prosessi-käsitettä voidaan
määritellä hyvinkin erilailla. Kun järjestelmäinsinöörit dokumentoivat prosesseja,
he ovat kiinnostuneita muuttumattomien toimintojen suhteesta. Tuotantoinsinööri
on taas kiinnostuneempi toimintojen välisestä dynamiikasta eli prosessin tosiasiallisesta kulusta. Kun lähestytään yrityksen osastojen välistä yhteistyötä, on prosessi-käsite hyvä määrittää tarkasti. (Gulledge Jr & Sommer 2002, 365)

2.2.

Prosessien tunnistaminen ja määrittely

Prosessien tunnistaminen on yksi tärkeimmistä vaiheista aloitettaessa prosessien
kehittämistä. Prosessien tunnistamisella tarkoitetaan prosessien alkamisen ja päättymisen määrittämistä. Samalla tulee tarkastella ketkä tai mitkä ovat prosessien
keskeisimmät asiakkaat, tuotteet, syötteet ja toimittajat. Prosessit kannattaakin
rajata tunnistusvaiheessa aina alkavaksi asiakkaasta ja päättyvän myös asiakkaaseen. Voidaankin sanoa että prosessin ensimmäisen ja viimeisen vaiheen toteuttaa
aina asiakas. (Laamanen 2001, 52 - 53)
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Yrityksen prosessien tunnistamiseen Laamanen esittää kolme erilaista lähtökohtaa. Tunnistaminen voidaan suorittaa tutkimalla ja analysoimalla omaa toimintaa,
omia menestystekijöitä tai asiakkaan prosesseja. Omaa toimintaa analysoitaessa
lähtökohtana voidaan pitää oman organisaation tai sen osan toimintaa. Näin toimimalla voidaan kuitenkin ajautua perinteisiin funktionaalisiin prosessimalleihin
ja tällöin prosessit eivät palvele prosessin tosiasiallisten asiakkaiden tarpeita ja
tästä kärsii erityisesti prosessin tehokkuus ja joustavuus sekä asiakaspalvelun taso.
Menestystekijöitä analysoitaessa taas törmätään toisenlaiseen ongelmaan eli aitojen menestystekijöiden tunnistaminen. Tuloksena saattaa olla vain lista asioista,
jotka vaikuttavat tiettyyn prosessin päämäärään, kuten tehokkuuteen. Listan pohjalta voi olla vaikeaa hahmottaa todellista prosessia. Parhaaseen lopputulokseen
prosessien analysoinnissa päästäänkin tutkimalla asiakkaan prosesseja. Lähtökohtana tulee olla, että organisaation omat prosessit palvelevat asiakkaan toimintaa
mahdollisimman hyvin ja ideaalitilanteessa omat sekä asiakkaan prosessit nivoutuvatkin yhteen saumattomaksi ketjuksi. (Laamanen 2001, 64 - 65)

Toisen prosessimallin mukaan prosessien nimeämistä pidetään tärkeänä. Kvistin
ja kumppanien mukaan sitä voidaan pitää jopa yritykselle strategisena asiana. Kun
prosessit on nimetty, niiden kehittämiseen varataan resursseja ja kehittymistä seurataan ja siitä jopa palkitaan. Näin kehitettävistä prosesseista muodostuu strategisia kilpailuetuja. Tässäkin mallissa korostetaan vielä erikseen prosessien asiakasohjautuvuuden huomioimista, asiakkaan tarpeiden tulee ohjata prosessia sen
lähtötiedoista aina asiakkaan saamiin tavaroihin tai palveluihin. (Kvist, Arhomaa,
Järvelin & Räikkönen 1995, 68 - 70)

Yksi tapa prosessien tunnistamiseen on prosessin rajaaminen erilleen toisista prosesseista. Prosessien tunnistaminen rakentuu keskeisimpien tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden määrittämisestä. Ensiksi tulee kuitenkin valita
mihin prosessilla pyritään ja tämän jälkeen vasta määritetään se, mistä prosessi
alkaa ja päättyy. (Virtanen & Wennberg 2005, 116)
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Kun prosessia aletaan määritellä, tärkein tehtävä on prosessien rajaus. Siinä sovitaan mitä prosessi sisältää ja määritellään prosessien asiakkaat, tuotteet, prosessin
vaiheet, syötteet ja toimittajat. Muita rajaukseen mukaan otettavia asioita voivat
olla esimerkiksi prosessien tarkoitus, ydinsuorituskyky, avainresurssit, tärkeimmät
ongelmat ja kehityskohteet. Tämä rajausvaihe kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman yksinkertaisena. (Laamanen 2001, s. 66). Rajausvaiheessa prosessin sisältöä täsmennetään. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessien keskeisten vaiheiden ja
prosessien välisten yhteyksien kuvaamista.
Hyvä prosessi toteuttaa organisaation tarkoitusperiä, minimoi turhat työvaiheet,
on yksinkertainen ja selkeä. Prosessi sitoo yhteen työvaiheet ja tietojen hallinnan.
Se myös varmistaa laadun, on asiakaslähtöinen ja linkitetty eri tietojärjestelmiin.
Lisäksi hyvälle prosessille on aina asetettu tavoitteita ja niitä mitataan. (Moisio &
Ritola 2005, 56)
2.3. Prosessikuvaus

Prosessinkuvaus voidaan tehdä sekä prosessin nykytilasta tai sen tavoitetilasta.
Prosessikuvauksen tekemiseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä, tekniikoita ja prosessin virtausta kuvaavia analyysejä. Seuraavissa kappaleissa esitellään
näitä prosessin kuvaamisen vaiheita ja eri tekniikoita prosessin kuvaamiseksi.

2.3.1. Prosessin kuvaamisen vaiheet

Aloitettaessa prosessin nykytilan kuvausta tulee ensimmäisenä kerätä tietoa työvaiheista, vastuista ja tiedonhallinnasta (Moisio & Ritola 2005, 5). Seuraavaksi
kuvataan nykytila, joka määrittää miten prosessi toimii juuri sillä hetkellä. Samalla nykytilan analyysin avulla tunnistetaan eri mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi. Analyysin tavoitteena on ymmärtää mitä prosessissa tapahtuu ja ketkä ovat
siihen osallisina. Erilaiset puutteet ja epäjatkuvuudet pitää tunnistaa niiden eliminointia varten. Myös asiakkaiden odotukset tulee tunnistaa. (Anjard 1998, 80)
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Tavoitetilan prosessi on joko parannettu versio jostain nykytilan prosessista tai
kokonaan uusi prosessi. Tämän uuden prosessin tulisi poistaa vanhan prosessin
puutteet ja täyttää sille osoitetut uudet tavoitteet. Vertailua parhaisiin käytäntöihin,
aivoriihtä tai erilaisia sovellustyökaluja voidaan käyttää tavoitetilan uusien ideoiden luomiseen ja kehittämiseen. (Anjard 1998, 80)

Tavoitetilasta kuvataan kolme eritasoista kuvaa, joita lähdetään kuvaamaan ylhäältä alas. Ensimmäiseksi tehdään ylimmän makrotason prosessikuvaus ja tämän
jälkeen tehdään tarkemmat mikrotason prosessikuvaukset. Kolmantena vaiheena
luodaan organisaation osastojen välinen prosessikuvaus, mistä näkyy, miten prosessi kulkee eri osastojen läpi. Tämä osastojen välinen prosessikuvaus osoittaa eri
osastojen väliset rajapinnat. Kun kuvaukset ovat valmiina, ne testataan. (Anjard
1998, 81)

Prosessien kuvaamista voidaan pitää ennen kaikkea keinona mallintaa organisaation toimintaa, jotta sitä voitaisiin ymmärtää, analysoida ja kehittää yhä paremmaksi. Hyvässä prosessikuvauksessa tulee olla prosessin kannalta kriittisiä asioita,
sen tulee esittää asioiden välisiä riippuvuuksia, auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia ja omaa roolia tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi sen tulee edistää prosessissa toimivien henkilöiden yhteistyötä ja antaa mahdollisuuden toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan. (Laamanen 2001, 75 - 76)

Prosessien hyvällä ja selkeällä kuvaamisella saavutetaan seuraavanlaisia hyötyjä:
toimintojen väliset vastuualueet selkiytyvät
sisäinen työjako tarkentuu
sisäisiin asiakas-toimittaja keskusteluihin saadaan hyvä perusta
tarpeettomien toimien karsiminen helpottuu
ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen helpottuu
(Kvist et al. 1995, 77)
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2.3.2. Prosessin kuvaamisen menetelmiä

Prosessikaavio on taulukko, jossa riveillä on kuvattu analysoidut tehtävät ja sarakkeissa tietoa nykyprosessista, uudesta prosessista ja prosessien väliset erot.
Jokaisessa sarakkeeseen on kerätty tietoa kolmessa eri kategoriassa: tehtävien
määrä, eri tehtävien kokonaisaika ja tehtävän kokonaisajan prosenttiosuus koko
prosessin kokonaisajasta. Tällainen analyysi auttaa kehittäjää löytämään prosessin
suurimmat ongelmat. Prosessi on parantunut, kun uudistettu prosessi sisältää yhä
enemmän arvoa lisääviä tehtäviä. (Damij 2007, 73 - 74)
Vuokaavio voidaan piirtää erillisinä ”uimaratoina” niin, että eri toimintoja tekevät
tahot on kuvattu joka vaaka- tai pystysarakkeessa. Jokainen rata näyttää, mitä on
tehty, kuka on tehnyt, ja missä järjestyksessä. Jokaisen prosessin eri roolin ollessa
omalla radallaan on henkilöiden helppo nähdä, onko prosessi piirretty oikein hänen näkökulmastaan. Mallin pitäisi olla helposti ymmärrettävissä. Tässä kuvaustavassa vaikeinta on päättää, millä tasolla prosessi kuvataan. (Burns 2007).

Prosessin esittäminen vuokaaviomuodossa tuo esiin useita keskeisiä asioita. Vuokaavion avulla kyetään tunnistamaan kaikki prosessin keskeiset tehtävät ja prosessin rajat ja samalla löydetään mahdolliset epäjatkuvuuskohdat ja turhat tehtävät.
Samalla vuokaavio auttaa löytämään prosessin kehittämisen mahdollisuuksia.
Vuokaaviota voidaankin pitää prosessin karttana eikä vain pelkkänä kuvauksena
prosessin eri vaiheista. (Campbell 2004)

Yhtenä vuokaaviomallina voidaan pitää tietovuokaaviota. Siinä kuvataan tiedon
virtausta paikasta toiseen. Siinä näkyvät itse prosessit ja se kuinka ne linkittyvät
toisiinsa läpi eri tietovarastojen. Lisäksi se näyttää kuinka prosessit liittyvät käyttäjiin ja muuhun ulkopuoliseen maailmaan. Alkupisteinä tietovuokaaviossa ovat
yhteyskaaviot, joissa kuvataan kaikki järjestelmät yhdessä prosessissa ja eri järjestelmien yhteydet. Tietovuokaaviota käyttämällä analysoija voi määrittää prosessin
loogisella tasolla ja se auttaa kuvaamaan paremmin sitä mitä itse prosessi haluaa
tehdä ennemmin kuin sitä miten prosessin tulisi edetä. (Damij 2007, 74)
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2.4. Prosessien kehittäminen

Prosessien kehittämisen lähtökohtana on tietenkin yrityksen prosessien parantaminen ja niiden vaiheiden kehittäminen. Yrityksessä prosessit on jaettu yleensä
kahteen ryhmään, ydin- ja tukiprosesseihin. Toiminnan alussa yritys toimii kaoottisesti ja asioita tehdään kun ne tulevat eteen. Näin ratkaisuista tulee aina ainutkertaisia. Erityisiä pelisääntöjä ei ole luotu tai jos on, ne liittyvät yleensä vain rahankäyttöön. Tämä kaoottinen ympäristö antaa yksilöille mahdollisuuden toimia yrityksessä omien intressiensä varassa ja muista välittämättä. Tämä kaoottinen toimintamalli ei kuitenkaan ole hyväksi yritykselle, koska koko yrityksen laajuiset
tulokset vaativat aina hyvää yhteistyötä yksilöiden välillä. (Laamanen 2001, 44)

Prosessikehityksen seuraavassa vaiheessa yrityksessä aletaan tunnistaa toistuvia
toimintamalleja. Pelisääntöjä aletaan luoda ja prosesseja kuvata. Ilman tätä prosessien kuvausta toimintamallien toistuvuutta on hyvin vaikea havaita ja analysoida. Tämän vaiheen vaarana voi olla juuttuminen liikaan byrokratiaan, jos erilaisia
ohjeita, pelisääntöjä ja kuvauksia tuotetaan liikaa ja ilman selkeää kytkentää saavutettuihin tuloksiin. Yleensä prosessikehityksen lähtökohtana voidaan pitää jotain ongelmaa, joka yritetään ensin ratkaista lisäämällä sääntöjä ja vasta tämän
jälkeen ymmärretään varsinaisesti alkaa kehittämään prosessia. (Laamanen 2001,
44 - 45)

Kolmannessa, herkän reagoinnin, vaiheessa prosessin suorituskykyä aletaan mitata. Mittaamisen avulla prosessille saadaan yhteys reaalimaailmaan. Luontaisesti
ajatellaan, että tärkeintä toiminnassa on hyvät tulokset eikä ihmisten toiminnalla
ole niinkään väliä. Pelkkiä tuloksia ei kuitenkaan suoraan voida käyttää prosessin
kehittämiseen vaan tarvitaan mittaamista, joka jo sinällään saattaa parantaa organisaation toimintaa. Pitkällä tähtäimellä vaikeudeksi voi kuitenkin muodostua
mittaustulosten hyödyntäminen, sillä mikään ei ole turhauttavampaa kuin mittaaminen ilman käsitystä siitä, miten saavutetut tulokset syntyvät. Jos prosessia ei
tunne, ei tiedä mitä pitäisi parantaa. (Laamanen 2001, 45)
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Mittaamisen avulla voidaan analysoida kehityskulkua ja ennakointi muutoksiin
paranee. Jos huomataan kehityksen kulkevan huonompaan suuntaan, siihen voidaan reagoida jo ennen suurempaa kriisiä. Nopeat tulosten heikennykset tosin
havaitaan usein jopa ilman mittaamistakin. Hitaasti muuttuvat ilmiöt ja asiat ovat
tässä suhteessa vaarallisempia, sillä niiden avulla tapahtuvaa heikkenemistä ja
rapautumista ei ole helppo havaita ilman hyvää ja toimivaa mittausjärjestelmää.
(Laamanen 2001, 45)

Seuraavassa kehitysvaiheessa prosessista saatua tietoa opitaan käyttämään hyväksi
aikaisempaa paremmin ja analyysitaidot kehittyvät. Nyt voidaan lähestyä kysymystä yrityksen menestystekijöistä yhä suunnitelmallisemmin. Aikaisemmissa
kehitysvaiheissa menestystekijöiden pohdinta on ollut enemmän ja vähemmän
vain erilaisten mielipiteiden vaihtoa. Suurimpana tunnuspiirteenä tälle vaiheella
voidaankin pitää mitatun informaation käyttöä päätöksenteossa. Erilaiset syyseuraussuhteet alkavat selkiytyä ja niiden analysointi lisääntyy. Trendianalyysien
rinnalle kehittyvät korrelaatioanalyysit. Tietoa on nyt opittu hankkimaan ja analysoimaan omasta toiminnasta ja usein huomataankin, että organisaatio on edelleen tässä vaiheessa hiukan sisäänpäin kääntynyt. (Laamanen 2001, 45 - 46)

Seuraavassa, innovatiivisuus, vaiheessa organisaatio avautuu ulospäin. Informaation ja mittaamisen painopiste siirtyy yhä enemmän ulkoisen toimintaympäristön
tarkkailuun, optimointiin sekä erilaisten mahdollisuuksien tunnistamiseen. Luovuus ja joustavuus korostuvat. Tämä kehitysvaihe voidaan joskus sekoittaa jatkuviin muutoksiin ja paljon uusia tuotteita kehittävään tuotekehitykseen. Innovatiivisuus ja luovuus liittyvät tietenkin läheisesti juuri edellä mainittuihin piirteisiin,
mutta samalla ajatus on kuitenkin kannattavassa liiketoiminnassa. Parhaiten prosessien innovatiivisuutta kuvaa niiden oma ainutlaatuinen kyky tehdä tulosta.
(Laamanen 2001, 46)

Lopulta prosessi voi saavuttaa maailman parhaan tason. Tällaiset organisaatiot
tunnetaan maailmanlaajuisesti hyvin ja toiset organisaatiot yrittävät kopioida niiden menestysreseptejä tajuamatta ollenkaan, että se ei ole mahdollista. Kuvassa 1

14

on esitetty edellä kuvattu prosessien kehittymisen ja kypsymisen malli. (Laamanen 2001, 46)
Benchmarking
Paras
maailmassa

Luovat menetelmät
Innovatiivinen

Analysointi
Ennakoiva

Mittaaminen
Herkästi
reagoiva

Mallintaminen
Toistuva
Kaaos

KUVA 1. Prosessin kehittyminen ja kypsyminen ”maailman parhaaksi”
(mukaillen, Laamanen 2001, 44)

2.5. Prosessin vaihtelun vähentäminen

Tuotantoprosessissa syntyvien tuotteiden vaihtelun voidaan ajatella johtuvan kahdesta erilaisesta syystä ja siksi myös vaihtelua voi olla kahdenlaista. Ensimmäinen
vaihtelun tyyppi on sellaista, joka aiheutuu siitä huolimatta, että jokainen prosessin kanssa tekemisissä oleva henkilö toimii samalla tavoin kuten aina ja annettujen
ohjeiden sekä standardien mukaisesti. Nämä syyt eivät ole vielä teknisesti hallinnassa, mutta teoreettisesti niitä on pystytty määrittämään. Voidaankin puhua niin
sanotuista väistämättömistä (unavoidable causes) tai satunnaisista syistä (chance
causes). Niistä johtuvaa vaihtelua kutsutaan hallituksi vaihteluksi (controlled variability). Näistä syistä johtajat eivät voi syyttää alaisiaan, koska kaikki työ on
tehty vallitsevien normien mukaan. Vain johdolla on mahdollisuus, puuttumalla
näihin syihin, vähentää niiden aiheuttamaa vaihtelua. (Ishikawa 1993, 107)

Toinen vaihtelua aiheuttava syiden tyyppi on erityiset syyt (special causes), jotka
aiheuttavat jotain poikkeavuutta prosessissa. Tuloksena vaihtelu on hyvin suurta,
koska prosessi ei täytä työn standardeja tai annettuja työohjeita tai normeja. Näitä
syitä voidaan eliminoida tekniikan avulla, jos jokainen prosessissa mukana olija
ponnistelee omalta osaltaan asian suhteen. Näitä syitä kutsutaan myös väistettä-
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vissä oleviksi (avoidable causes) tai määrätyiksi syiksi (assignable causes). Niistä
johtuvaa vaihtelua kutsutaan hallitsemattomaksi vaihteluksi (uncontrolled variability). Jos ajatellaan, että työn ohjeistus ja standardit ovat virheettömiä, niin hallitsematon vaihtelu voi merkitä sitä, että työntekijät eivät ole toimineet niin kuin
heitä on ohjeistettu. Tämä vaihtelun tyyppi osoittaa hyvin, että esimerkiksi normin
mukaisia raaka-aineita ei ole käytetty, työkalut tai laitteet ovat kuluneita tai käytössä olevat mittalaitteet ovat epäluotettavia. Jos hallitsematonta vaihtelua esiintyy, on johdon ammattitaitoisuudesta riippuvaista tekevätkö he tarvittavia toimenpiteitä, jotka varmistavat että työ tehdään normien mukaan. Lopulta kuitenkin
yleensä huomataan, että käytössä olevat normitkaan eivät ole täydellisiä ja tällöin
tarvitaan sekä johtajien että työntekijöiden yhteisiä ponnisteluja. (Ishikawa 1993,
107 - 108)

Kuten edellä todetaan valmiiden tuotteiden vaihteluun vaikuttavat kaksi vaihtelun
syytä, satunnaiset ja erityiset syyt. Kun työt prosessissa tehdään normien ja ohjeiden mukaan ja luotettavat mittaukset on tehty, niin tuotteiden laadun vaihtelu aiheutuu satunnaisista syistä. Näille syille voidaan aina löytää jokin kiinteä jakauma, kuten normaalijakauma. Tällainen tilanne tunnetaan hallittuna vaihteluna
ja prosessin tilaa, jossa vain hajonta on hallittua vaihtelua, kutsutaan hallituksi
tilaksi (controlled state). Kun prosessin taso ja hajonta säilyvät samoina prosessi
on silloin hallinnassa eli stationaarisessa tilassa. Jos taas määrätyt syyt kasvavat ja
poikkeavuutta ilmenee yhä enemmän ja prosessin hajonta kasvaa epänormaalin
suureksi voidaan puhua hallitsemattomasta vaihtelusta. Tässä tilassa prosessin
tilaa kutsutaan hallitsemattomaksi tilaksi. (Ishikawa 1993, 108)

Hallittujen että hallitsemattomien syiden ilmetessä lähestytään käytännön tasolla
usein mittausprosessia ja sen aiheuttamia syitä prosessin vaihteluun. Mittauksissa
syntyy aina virhettä ja täydellistä mittausprosessia ei ole olemassakaan. Erilaisten
mittausprosessien suorituskyvyissäkin on eroja ja niitä on pyritty kuvaamaan erilaisilla termeillä kuten toistettavuus, uusittavuus, tarkkuus, epätarkkuus, epävarmuus, oikeellisuus, vaihtelu ja kyvykkyys. Näiden termien runsaus aiheuttaa sekaannusta. Termien määritelmät ovat poikkeavia ja pahimmillaan jopa ristiriidassa
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keskenään. Hyvä lähde erilaisen mittaustermistön, sanaston ja menetelmien avaamisessa sekä kuvaamisessa on ISO Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement, GUM (katso lähdeluettelo).

2.6. Prosessit ja Lean
Lean -filosofia voidaan käsittää yrityksen toimintojen organisoinniksi. Se pyrkii
parantamaan yrityksen toimintoja ja edellyttää eriasteisia kehitysprojekteja yrityksessä. Leanin lähtökohdat ovat toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, jolloin
joka puolella maailmaa kärsittiin materiaali- ja resurssipulasta. Tämä pula pakotti
etsimään ja käyttämään uusia keinoja yhteiskunnan ja teollisuuden uudelleenrakentamisessa. Lean perustuukin mahdollisimman tehokkaiden prosessien käyttöönottoon mahdollisimman niukoin resurssein eli nuukaan toimintatapaan. Lisäksi se käsittää nipun erilaisia työkaluja, jolla filosofia viedään käytäntöön. Leanin
alkuperänä pidetään Japanilaista Toyotan autotehdasta, jossa alettiin kehitellä tehokasta prosessimaista tuotantomenetelmää. Menetelmän nimeksi tuli Toyota
Production System (TPS). Toyotan tuotantomenetelmän pohjalta James Womack,
Daniel Jones ja Daniel Roos kehittivät 1990-luvun alussa nykyisin Lean nimellä
tunnetun tuotantofilosofian, jonka perusajatus voidaan tiivistää kaiken hukan eli
tuhlaamisen poistamiseen, koska se ei tuota lisäarvoa yritykselle eikä asiakkaalle.
(Hannus 1994, 209)

Toyotalla on kehitetty 4P -malli, joka muodostuu englannin sanoista: philosophy,
process, people & partners, problem solving (kuva 2). Se pohjautuu Lean filosofiaan pitkän tähtäimen ajattelumallina. Siinä parannetaan prosesseja tunnistamalla
niissä esille tulevia ongelmia ja hukan aiheuttajia ja sitä kautta maksimoidaan lisäarvoa koko prosessille. Samalla paneudutaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja motivointiin. Tähän liittyy olennaisesti myös yhteistyön parantaminen
sekä oman henkilöstön että eri sidosryhmien kesken. Tällä kokonaisuudella tavoitellaan tehokasta, jatkuvasti oppivaa ja kehittyvää organisaatiota, jolla ongelmien
ilmetessä on kykyä niiden nopeaan ratkaisemiseen. (Keronen 2011)
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Ongelmien
ratkaisu
(Problem solving)
(jatkuva parantaminen
ja oppiminen)

Ihmiset & Partnerit
(People & Parners)
(kunnioitus, haastaminen ja niiden kasvu)

Prosessi (Process)
(eliminoi hukka)

Filosofia (Philosophy)
(pitkän aikavälin ajattelu)

KUVA 2. Toyotan 4P -malli (mukaillen Liker 2010, 6)

2.7. Leanin 7 hukkaa

Lean

-filosofia

nimeää

seitsemän

aluetta,

joista

yrityksen

tärkeimmät

tuhlauskohteet läytyvät. Nämä osa-alueet eli niin kutsutut seitsemän hukkaa ovat
ylituotanto, kuljetukset, odottelu, varastointi, hävikki, yliprosessesointi ja turha
liike. Käytännössä hukka tarkoittaa tuotannon tekijöitä, joita ei tarvita kyseisen
tarkoituksen toteuttamiseen. Yrityksissä näitä tekijöitä ovat muun muassa
odotusajat, tarpeeton liikuttelu, kuljettaminen ja ei-jalostava työ. Vanhan
toimintamallin muuttaminen vaatiikin nyt uudenlaista asennoitumista kun monia
aikaisemmin välttämättöminä pidettyjä työvaiheita voidaankin nyt pitää Leanin
mukaan tarpeettomina. Organisaatioissa muodostuvaa hukkaa kuvataan usein
erilaisilla tunnusluvuilla, kuten tuotannon poikkeamat, asiakasreklamaatioiden
lukumäärä, romutuskustannukset ja takuukustannukset. Vaikka kaikkea hävikkiä
ei voida kokonaan poistaa, niin kaikenlaisen vaihtelun vähentäminen toiminnoissa
vähentää aina hukan määrää. (Kouri 2010, Liker 2011)
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Prosessin sisällä hukkaa syntyy helposti muun muassa hävikissä ja tarpeettomassa
liikuttelussa. Odottelu on taas usein hukkaa toiminnoissa, johon ei aina osata kiinnittää riittävästi huomiota. Ylituotannosta taas puhutaan kun tuotteita valmistetaan
enemmän kun on todellinen tarve. Tämä tilanne johtaa yleensä liian pitkään varastointiin, jolloin sen vaikutus näkyy tuotannon läpimeno- ja varastonkiertoajoissa.
Joidenkin tuotteiden kohdalla tämä voi vaikuttaa heikentävästi myös lopputuotteen laatuun. Tuhlattaessa raaka-aineita tai materiaaleja voidaan puhua hävikistä
ja se aiheuttaa aina suoria kustannuksia organisaatiolle. Raaka-ainehävikki aiheutuu yleensä laadunvalvonnan puutteista tai osaamattomuudesta. Tuotteita joudutaan romuttamaan tai valmistamaan uudelleen. Myös kaikenlainen tuotteen korjaaminen ja palauttaminen edelliseen tuotantovaiheeseen valmistusketjussa on
mitä suurimmassa määrin hävikkiä. (Waters 2009, 82)

Myöhemmin alkuperäiseen Lean -filosofiaan on lisätty niin kutsuttu kahdeksas
hukka eli henkinen pääoma. Yrityksissä on opittu vähitellen ymmärtämään yhä
paremmin työntekijöiden henkilökohtaisia vahvuuksia sekä niiden merkitystä koko organisaation kehittymiselle. Näin on huomattu, että tämän potentiaalin hyödyntämättä jättäminen on myös merkittävää tuhlausta eli hukkaa. (Laitinen 2011)

2.8. Ihmiset

Jos Leanin halutaan toimivan, täytyy yrityksen työntekijöiden olla motivoituneita
sekä osaavia. Henkilöstön huomioonottaminen onkin Leanissa erittäin tärkeässä
roolissa. Tiimityöskentely, jatkuva parantaminen ja oppiminen kehittävät organisaatiota kohti Leania muiden työpaikan osa-alueiden rinnalla. Lean pitää sisällään
yhteisen kielen, symbolit ja arvot, jotka näyttävät millaiseksi organisaatio on rakentunut, miten sitä johdetaan, miten se oppii ja kuinka se rekrytoi, kouluttaa ja
kehittää henkilöstöään. Tärkeintä on, että organisaatio saa kaikki jäsenensä osallistumaan kehittämiseen.

Henkilöstö on avainasemassa Leanin kehittämisessä. Lean toiminnassa virheisiin
suhtaudutaan erilailla kuin tyypillisesti; virheitä havaittaessa ei etsitä syyllistä

19

vaan varmistetaan, ettei virhe pääse toistumaan. Työntekijöiden sitoutuminen laadun parantamiseen on tärkeässä asemassa ja työtekijöitä kannustetaan ajattelemaan ja toimimaan työn tehostamiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Esimiehien
rooliksi jää näiden ideoiden tukeminen ja niiden toteuttamisen mahdollistaminen.
(Hannus 1994, 213)

Jotta Leania voidaan toteuttaa menestyksekkäästi, tulee työntekijöiden ymmärtää
sen periaatteita ja Leanin tulee olla hyväksytty menetelmä kaikilla, jotka ovat
luomassa uutta tuotetta ja siten toimivat prosessin arvoa tuottavana osana. Tällä
vastuun jakamisella ja työntekijöiden osaamisen kehittämisellä parannetaan työntekijöiden kiinnostusta ja motivaatiota Leania kohtaan. Näin työntekijät kokevat
työnsä haastavammaksi Leanin käyttöönoton myötä ja ovat tehokkaampia työssään. (Hannus 1994, 220)

Yksi Leanin perusajatuksista on japanilainen filosofia, Kaizen, eli jatkuva parantaminen. Sitä toteuttaessaan organisaation pitää noudattaa kolmea perussääntöä:
siisteyttä, hukan minimointia ja standardisointia. Vaikka parantamisessa pyritään
etenemään pienin ja vähittäisin askelin, koko jatkuvaan parantamiseen pyrkivä
prosessi tuo ajan myötä mukanaan suuria muutoksia. (Liker 2011 ja Liker 2010,
23). Kaizenin mukainen toimintamalli pitäisi saada juurrutettua koko organisaatioon, aina ylintä johtoa myöten, silloin toiminta johtaa kohti toimivaa Lean toimintatapaa. Jatkuva parantaminen vaatii kuitenkin aina koko henkilökunnan panosta
ja parantamisen on oltava järjestelmällistä ja säännöllistä, jotta tuloksia aletaan
nähdä ja niistä tulee pysyviä. Jatkuvan parantamisen sisäistäminen yrityksen sisäiseksi toimintatavaksi vaatii kuitenkin muutoksia asenteissa, eikä se näin ollen tapahdu hetkessä. Yrityksen suurin valtti onkin sen työntekijöiden tietämys ja heidän kykynsä oppia uutta ja sitä kautta myös jatkuva parantaminen tulee mahdolliseksi.
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2.9. Hävikin minimointi Lean -työkalujen avulla
Seuraavissa kappaleissa (2.9.1 – 2.9.5) luodaan katsaus tuotantotoimintaa harjoittavassa yrityksessä muodostuvan hävikin käsitteeseen, sen muodostumistapoihin
ja ehkäisemiseen sekä muutamiin Lean -työkaluihin, joiden avulla hävikin muodostumista voidaan ehkäistä. Näitä työkaluja ei pidä ymmärtää itsetarkoitukseksi
vaan ainoastaan apuvälineiksi erilaisten ilmiöiden hallintaan. Jokaisen tekstissä
esitellyn Lean -työkalun perään on kirjattu ajatuksia sen soveltamisesta tämän
tutkimuksen ongelmaan.

2.9.1. Hävikki

Tuotannon aine- ja tarvikekäyttö muodostuu myytäväksi tarkoitettuja tuotteita
varten hankituista raaka-aineista, komponenteista ja niiden aiheuttamasta varaston
muutoksesta. Erityisesti raaka-ainekulut ovat kannattavuuden hallinnan kannalta
eräs merkittävimpiä kulueriä. Lisäksi raaka-aineiden käytöllä on huomattava merkitys myös koko yritystoiminnan ja sen laatutason toteuttamisessa. Yrityksen eri
järjestelmien tuottama laskennallinen arvo tulee tarkastaa inventaarin avulla, koska laskennallinen arvo aina alttiina erilaisille riskitekijöille. Nämä riskitekijät aiheuttavat todellisen ja laskennallisen raaka-ainekulun eron, eli niin sanotun hävikin. Ja kuten kappaleessa 2.7 jo todettiin, hävikki on myös yksi Leanin seitsemästä hukasta. Jotta hävikkiin voitaisiin vaikuttaa, tulee kaikki raaka-aineiden kulutukseen liittyvä tieto ja hävikkiä aiheuttavat tapahtumat kirjata ylös jatkuvasti. Jo
pienistäkin virheistä kirjauksissa voi syntyä merkittäviä rahallisia menetyksiä, niin
kuukausi- kuin vuositasolla. Erityisesti tämä korostuu kun kyseessä on kalliit raaka-aineet, kuten tässä työssä tutkittavat jalometallit.

Käsitteellä hävikki tarkoitetaan yleensä negatiivista inventointieroa tai varastosta
poistettua tavaraa. Negatiivinen inventointiero tarkoittaa, että varastossa on tavaraa pienempi määrä kuin siellä pitäisi varastosaldon mukaan olla. Varastosta poistetuksi tavaraksi taas luetaan tavarat, joita ei enää ole voitu myydä tai käyttää esimerkiksi rikkoutumisen takia. Muita syitä hävikkiin voivat olla muun muassa seu-
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raavat: kirjaamattomat varastosta otot, keräysvirheet ja varastaminen. Negatiivisesta inventointierosta syntyvää hävikkiä voidaan pitää varastoinnin täsmällisyyden mittarina. Parhaassa tapauksessa kaikki varastosaldot pitävät täsmällisesti
paikkansa ja kaikki tapahtumat on kirjattu oikein. Tällaisia varastoja ei kuitenkaan
käytännössä löydy, koska toiminnassa syntyy aina jonkinlaista vajavuutta, joka
aiheuttaa hävikkiä. (Viestinvälitys ja logistiikkapalvelut, 2012)

Yksi tapa tuotannossa tapahtuvan hävikin ennaltaehkäisemiseen ja poistamiseen
on toimintatapojen vakiointi. Sillä pyritään luomaan tietystä työtehtävästä niin
sanottu standardityö eli toiminnon tulee tapahtua aina samalla tavoin ja samassa
järjestyksessä riippumatta työn tekijästä. Tällä tavoin päästään prosessin sujuvuuden lisäksi tasaisempaan ja parempaan laatuun. Kun samalla yksinkertaistetaan
työtapoja kaiken turhan työn karsimisella, myös läpimenoajat lyhenevät huomattavasti. (Tuominen 2010, 192 ja 211 - 212). Työn vakiointi saavutetaan riittävällä
tarkkuudella laadittujen työohjeiden, riittävän perehdyttämisen ja koulutuksen
sekä työvälineiden käytönopastuksen kautta. Perehdyttämisen ja koulutuksen
avulla saavutettu moniosaaminen takaa myös tuotannon häiriöttömän jatkumisen
yksittäisen työntekijän ollessa poissa.

Lean -ajattelussa moniosaamista korostaa myös ajatus siitä, että työntekijä tuntee
prosessin muut työvaiheet ja ymmärtää niiden merkityksen kokonaisuuden kannalta ja koko toimitusketjun lisäarvon tuojana. Prosessin seuraavan työvaiheen
voidaankin ajatella olevan aina edellisen asiakas. (Tuominen 2010, 86). Tälläkään
ajattelumallilla ei toki kaikkia virheitä ja hävikkiä voida kokonaan poistaa, mutta
virheitä havaittaessa niiden kulkeutumista eteenpäin voidaan ehkäistä. Tällä tavoin laatuvastuusta tulee osa ammattiylpeyttä. (Tuominen 2010, 116)

Tuotannon seuranta, erityisesti hävikin osalta, on laadun lisäksi myös mitä suurimmassa määrin osa kustannusten valvontaa. Kaikkea mahdollista ei ole kuitenkaan järkevää seurata vaan on pyrittävä erityisesti yritykselle kriittisien toimintojen sekä niissä käytettävien osien ja raaka-aineiden seurantaan. Seurannasta saatavat hyödyt on osattava suhteuttaa niistä koituviin kustannuksiin ja seurantajärjes-
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telmän on kyettävä tuottamaan reaaliaikaista tietoa seurattavista asioista, jotta
nopea reagointi on mahdollista. Ecocatin tapauksessa juuri jalometallit, niiden
käyttö ja siinä syntyvä hävikki on yksi yrityksen kriittisimmistä seurantakohteista.

2.9.2. Standardointi

Standardointi voidaan käsittää joukkona menettelytapoja, jotka tehokkaasti yhdistävät ihmiset, materiaalit, prosessit, teknologiat sekä laitteet, laadun, tehokkuuden,
turvallisuuden sekä arvattavuuden ylläpitämiseksi. Standardoidun työn avulla voidaan vakiinnuttaa parhaat työtavat.

Lean -filosofiassa standardoinnilla voidaan ajatella olevan paljon laajempi rooli
kuin Frederick Taylorin (1947) perinteisessä tieteellisen liikkeenjohdon teoriassa,
jossa työtekijät ajateltiin lähinnä koneiksi, joista itsevaltaisten johtajien piti tehdä
mahdollisimman tehokkaita tieteellisen tarkkojen työohjeiden ja tarkan valvonnan
kautta. Lean -mallissa pyrkimyksenä ei ole kyse parhaan tekotavan löytämisestä
vaan keskittymisestä itse prosessiin ja sen standardointiin sekä jatkuvaan parantamiseen. Prosessin standardoinnin kautta se saadaan vakaaksi ja näin sen jatkuva
parantaminen saadaan mahdolliseksi.

Lean -mallissa ikäväksi koettu standardoitu ja yksitoikkoinen työ on ikään kuin
kääntynyt päälaelleen. Negatiivisesta ja tehottomasta tuleekin positiivista ja tehokasta. Standardointi ei enää olekaan vain tarkka listaus niistä vaiheista, jotka työntekijän tulee suorittaa. Työntekijät osallistetaan vahvasti oman työnsä kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen ja koko työyhteisön tulee harjoittaa samaa työn
standardointia aina johtamiskäytännöistä lähtien. (Liker 2010, 142 - 143). Näiden
ajatusten pohjalta Lean -tyyppinen standardoitu työ voidaan tiivistää seuraavan
kolmen näkökohdan mukaisesti:

1. Standardoitu työ ei ole staattisesti pysyvää, sillä kun parempi työtapa löytyy, menettelytavat tulee päivittää.
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2. Standardoitu työ tukee vakautta ja vähentää vaihtelua, koska työ tehdään
samalla tavalla joka kerta. Lisäksi vaihtelut (kuten viat, poikkeamat tai ristiriitaisuudet) ovat helposti tunnistettavissa.
3. Standardoitu työ on välttämätöntä jatkuvan parantamisen kannalta - standardista siirrytään aina yhä parempaan standardiin ilman pelkoa paluusta
taaksepäin.
(Bicheno & Holweg 2009, 86)

Tämän tutkimustyön ongelmaa pohdittaessa standardointi voidaan nähdä yhtenä
parhaista työkaluista hävikkiongelman ratkaisun tueksi. Käytännön tasolla ajateltuna, standardoimalla jalometallien käyttöön liittyvät prosessit riittävän hyvälle
tasolle hävikkiongelmat saadaan vakiinnutettua tiettyyn vaihteluun ja tasoon.
Täydellisessä Lean -mallissa tätä ei tietenkään voida pitää vielä riittävänä vaan
jatkuvan parantamisen kautta on pyrittävä yhä parempiin tuloksiin.

2.9.3. Poka-Yoke

Poka-Yoke tarkoittaa virheiden tarkastamista ja virhemahdollisuuksien eliminointia, mikä on erityisen tärkeää kun halutaan vähentää vaihtelua. Poka-Yoke laitteet
ovat luovasti kehitettyjä laitteita tai työmenetelmiä, joiden ansiosta virheitä on
vaikea tehdä. Lopullisena pyrkimyksenä on nollavirhetaso. Valmistus- tai kokoonpanolinjalla voi olla useita Poka-Yoke laitteita ja niihin voidaan yhdistää
erilaisia lomakkeita, hälytysääniä tai muita virheistä ilmaisevia toimintoja. (Liker
2010, 133.) Poka-Yoke menetelmiä voidaan käyttää myös tuotteen suunnitteluvaiheessa, työkalujen suunnittelussa tai itse prosessien suunnittelussa. Mahdollisuudet tällaisten laitteiden tai menetelmien käytölle ovat lähes rajattomat ja yleensä parannustoimenpiteet ovat myös halpoja ja yksinkertaisia toteuttaa.

Poka-Yoke laitteiden tai työmenetelmien käyttö tämän tutkimuksen ongelmassa
voidaan ajatella lähinnä prosessin vaihtelun vähentämisen kautta (kappale 2.5).
Käytännön tasolla jalometalleja käytettäessä välineet ja menetelmät työn tekemiseen on saatava toimiviksi ja virheitä eliminoiviksi.
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2.9.4. 5S menetelmä

Yksi Lean -filosofian olennaisimmista osista on 5S -menetelmä. Sen tavoitteena
on kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittäminen huomioimalla myös henkilöstön
viihtyvyys ja hyvinvointi. 5S -menetelmän toteuttaminen on yksinkertaista ja sen
avulla saadaan luotua käytäntöjä yleisen siisteyden ja viihtyvyyden ylläpitämiseen.

5S käsittää viisi vaihetta, joiden avulla pyritään eliminoimaan hukkaa, joka aiheuttaa vikoja, virheitä ja erilaisia vahinkoja työpaikoilla. Japanilaisilla 5S menetelmän lähtökohdat kumpuavat pitkälti ylpeydestä, kukaan ei halua työskennellä epäsiisteissä tiloissa, vaan tehtaan tulee aina näyttää siistiltä ja järjestyksessä
olevalta. 5S nimitys tuleekin alun perin Japanilaisista sanoista seiri, seiton, seiso,
seiketsu ja shitsuke, jotka suomeksi käännettyinä ovat seuraavat: lajittele, järjestä,
siivoa, standardoi ja ylläpidä. (Liker 2010, 150 - 151).

Nämä viisi S:ää yhdessä luovat työympäristöön jatkuvan parannuksen prosessin,
joka on esitetty kuvassa 3. Niiden onnistunut käyttö edellyttää kuitenkin kaikkien
vaiheiden systemaattisen läpikäynnin. Mitään vaihetta ei voi ohittaa, mutta eri
vaiheita voidaan yhdistellä. Esimerkiksi ilman ylimääräisen materiaalin poistamista (vaihe 1) ei tarvittavaa materiaalia voida järjestellä (vaihe 2) toimivasti. Samoin, jos tavaroita ei pidetä järjestyksessä ja omilla paikoillaan, on siivoaminen ja
yleisen puhtauden ylläpito vaikeaa (vaihe 3). Standardoiminen eli toimenpiteiden
vakiointi (vaihe 4) taas auttaa jatkuvan parantamisen läpiviennissä ja eri toimenpiteiden tehoavuuden tarkastamisessa ja koko 5S:n ylläpidossa (vaihe 5).
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1. LAJITTELE
Käy tavarat läpi ja
karsi pois harvoin
käytetyt tavarat punaisilla lapuilla
5. YLLÄPIDÄ
Omaksu 5S:n sisältö
ja tee säännöllisiä
tarkastuksia kurin
säilyttämiseksi

HUKAN
ELIMINOINTI

4. STANDARDOI
Luo sääntöjä ja ohjeita valvoaksesi
kolmea ensimmäistä
S:ää

2. JÄRJESTÄ
Organisoi ja merkitse
oma paikka kaikille
tavaroille

3. SIIVOA
Puhdista ja huolehdi,
että puhtaus säilyy

KUVA 3. Viisi S:ää (Liker 2010, 150 - 151)

Tämän työn ongelman kannalta, ja yleensäkin ajateltaessa tuotantomittakaavassa
tehtävää valmistusta, 5 S:n käyttö on varmasti nopein ja yksinkertaisin tapa päästä
alkuun Lean -työkalujen maailmassa. Kalliita jalometalliraaka-aineita käsiteltäessä tuntuu itsestäänselvyydeltä, että niitä säilytetään, käsitellään ja käytetään mahdollisimman järjestelmällisesti, siististi ja hävikkiä eliminoiden. Jalometalleja käsittelevien ihmisten täytyy sisäistää ja ymmärtää kalliiden raaka-aineiden käsittelyyn tarvittava huolellisuus ja saavutettu taso on myös kyettävä ylläpitämään.

2.9.5. Tuottava ylläpito

Ajateltaessa Leanin toimivuutta huomataan, että se ei voi toimia ilman luotettavia
ja tehokkaita työkaluja ja prosesseja. Tuottava ylläpito (TPM, Total Productive
Maintenance) on kokonaisvaltainen ja hyvin käyttäjälähtöinen lähestymistapa
työkalujen suunnitteluun, valintaan, korjaamiseen sekä ylläpitoon. Sen avulla pyritään varmistamaan, että jokainen kone ja prosessi kykenevät tekemään niille
varatut tehtävät ilman virheitä ja keskeytyksiä. Tuottavan ylläpidon kolme komponenttia ovat ennakoiva, itsenäinen ja suunniteltu huoltaminen. Kuvassa 4 on
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esitetty nämä komponentit työkalun tai koneen elinkaaren aikana ja niiden vaikutus vikojen tai rikkoutumisien ehkäisyyn ja sitä kautta käyttöiän pidentymiseen.
(Bicheno & Holweg 2009, 70 - 71)
Viat/
rikkoontumiset

Ennakoitu
huolto

Itsenäinen
huolto

Suunniteltu
huolto
Käyttöiän
pidentyminen

Aika

KUVA 4. Tuottavan ylläpidon 3 komponenttia (mukaillen Bicheno & Holweg
2009, 71)

Tuottavassa ylläpidossa kaikki yrityksen työntekijät ovat vastuussa työkalujen ja
koneiden kunnosta. Ei voida ajatella, että koneen käyttäjä vain käyttää konetta ja
huoltomiehet hoitavat koneen huollot. Koneen käyttäjä tekee jatkuvasti koneen
kuntoa ja toimintavarmuutta ylläpitäviä toimia eli niin sanottua itsenäistä huoltoa.
Jotta tuottava ylläpito saadaan toimimaan tehokkaasti, kaikki huollot ja korjaukset
tulee kirjata ylös. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia merkitsemistapoja (esimerkiksi
värikoodit) eri tiloissa olevien laitteiden tai työkalujen merkitsemiseen. 5S tekniikoiden implementointi on myös perusedellytys tuottavan ylläpidon toiminnalle. 5S:n avulla ennakoidut ja suunnitellut huoltotoimenpiteet saadaan kytkettyä
osaksi standarditoimenpiteitä ja jatkuvaa parantamista. (George, Rowlands, Price
& Maxey 2005, 228 - 231)

Tämän työn ongelman tasolla tuottava ylläpito voidaan nähdä osana 5S tekniikoita. Jalometallien kanssa työskentelevien ihmisten tapaan, myös työssä käytettävät
koneet, laitteet ja työvälineet on saatava toimimaan hukan eliminoimiseksi. Jalometallien käsittelyyn tarvittavien työvälineiden on oltava työhön soveltuvia, niiden vaihdot, huollot ja merkitsemiset on tehtävä niin, että prosessi toimii mahdollisimman moitteettomasti ja niitä käyttävän henkilöstön on oltava riittävän ammattitaitoista ja laitteiston ylläpitoon koulutettua, jotta tuottava ylläpito toteutuu.

27

3.

JALOMETALLIEN HANKINTA JA KUSTANNUKSET

3.1. Raaka-aineiden hinnan muodostuminen

Raaka-aineiden pitkän aikavälin hintakehitystä pidetään yleisesti laskevana. Tutkimuksissa on kuitenkin esitetty myös eriäviä mielipiteitä. Hinnan muutoksia voidaan ajatella kahdella eri tavalla, kuten kuvassa 5 on esitetty. Kuvasta nähdään,
että raaka-aineiden nimellishinnat (nominal price index) ovat nousseet, mutta reaalihinnat (real price index), joissa rahan arvon muutos on otettu huomioon, ovat
laskeneet.

KUVA 5. Raaka-aineiden reaali- ja nimellishinnat vuodesta 1862 vuoteen 1999
(Cashin & C. McDermott 2001, 185)

Cashinin ja McDermotin (2001) kirjoittaman IMF raportin loppuyhteenvedossa
todetaan, että raaka-ainehintojen pitkät trendit ovat heikkoja, mutta lyhyellä aikavälillä hintavaihtelut ovat merkittävämpiä. Tärkeämpää, kuin satojen vuosien perspektiivi, on kuitenkin lyhyellä aikavälillä tapahtuvat muutokset. Hintavaihteluita
on historian saatossa ollut aina ja jopa yli 20 % vuosittaiset vaihtelut ovat olleet
yleisiä. 1900-luvun alun jälkeen niitä on ollut noin kaksikymmentä kertaa. Yksittäisillä raaka-aineilla hintavaihtelut ovat olleet vieläkin merkittävämpiä, johtuen
kulutuksen epätasaisuudesta, raaka-aineita käyttävän tuotannon joustokyvyn rajal-
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lisuudesta sekä raaka-aineen saatavuuden ongelmista. Monilla raaka-aineilla myös
kysynnän hintajousto on hyvin pientä, koska niiden osuus lopputuotteiden kokonaishinnasta on usein hyvin pieni. Jalometalleja tosin voidaan pitää täysin päinvastaisina, koska niiden osuus tuotteiden kokonaishinnasta on yleensä hyvin suuri.
Myöskään korvaavia tuotteita niiden eri käyttötarkoituksiin ei ole saatavilla. Näin
ollen suuretkaan hinnanvaihtelut eivät juuri vaikuta niiden kysyntään.

Viime vuodet raaka-ainemarkkinoilla ovat olleet levottomia. Kuvassa 6 on raakaaineiden hintakehitystä kuvaava RMPI -indeksi (Raw Material Price Index) vuosilta 2007 - 2012. Yhtenä rajua muutosta kuvaavana esimerkkinä voidaan pitää
poikkeuksellisen nopeaa muutosta raaka-öljyn ja kuparin dollarihinnoissa muutaman kuukauden aikana kesän 2008 lopulla. Osan tästä selitti Yhdysvaltain dollarin
vahvistuminen muita valuuttoja vastaan. Talvena 2008 - 2009 saavutetuista pohjalukemista alkoi suhteellisen kova raaka-aineiden hinnannousu, joka jatkui aina
vuoden 2011 alkuun asti. Suurimman osan tästä hinnannoususta on tuonut kehittyvien maiden, kuten Kiina ja Intia, teollisuuden kehitys ja sen jatkuva raakaainetarve. Vuoden 2011 lopulla maailmanlaajuisesti heikenneet talous- ja kasvunäkymät käänsivät hintakehityksen jälleen laskuun, joka ei kuitenkaan toistaiseksi ole yhtä jyrkkää kuin vuonna 2008.

KUVA 6. RMPI, raaka-aineiden hintaindeksi 2007 - 2012 (Statistic Canada 2012)
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3.1.1. Jalometallien tuotanto

Vuonna 2010 maailman jalometallivaroista 62 % saatiin Etelä-Afrikan kaivosalueilta. Muita suuria tuottajia olivat Venäjä 26 %:n, Zimbabwe 4 %:n sekä Yhdysvallat ja Kanada yhdessä 3 %:n tuotannolla. Vuonna 2010 maailman jalometallien
kokonaistuotantomäärä oli 467 000 kg, josta palladiumia oli 202 000 kg, platinaa
192 000 kg ja rhodiumia 27 200 kg. Loput 44 800 kg olivat muita PGM -ryhmän
jalometalleja, jotka ovat ruthenium (Ru), osmium (Os) ja iridium (Ir). (USGS
2010)

Taulukosta 1 nähdään jalometallien kokonaistuotanto, myyty määrä sekä ajoneuvoteollisuuden käyttämä osuus platinan, palladiumin ja rhodiumin kokonaismyynnistä vuonna 2010. Platinan ja palladiumin osalta nähdään, että kokonaistuotannon määrä jää alle myydyn määrän. Ajoneuvojen kasvavat markkinat etenkin
Aasiassa ovat lisänneet jalometallien tarvetta ja erityisesti palladiumin käytön
kasvu on ollut suurta, koska sen hinta suhteessa platinaan on halvempi. Ajoneuvotuotannon ulkopuolinen osuus jalometalleista menee pääosin koru-, elektroniikkateollisuuteen sekä lasinvalmistukseen (erityisesti rhodium). Vajaa 10 % myynnistä
menee myös sijoitustoimintaan. (USGS 2010)

TAULUKKO 1. Platinan, palladiumin ja rhodiumin kokonaistuotanto ja myynti
sekä ajoneuvoteollisuuden osuus myynnistä 2010 (USGS 2010)
Ajoneuvoteollisuus

Jalometalli
Platina (Pt)
Palladium (Pd)
Rhodium (Rh)
Yhteensä:

Kokonaistuotanto Myyty määrä Myyty määrä Osuus myynnistä
2010 (kg)
2010 (kg)
2010 (kg)
2010 (%)
192 000
202 000
27 200
421 200

245 000
299 000
27 200
571 200

97 200
170 000
22 500
289 700

40 %
57 %
83 %
51 %

Rikkaita jalometalliesiintymiä on pääosin kahdenlaisia, paljon platinaa tai paljon
palladiumia sisältäviä. Suurimmat platinaesiintymät ovat Etelä-Afrikan Busveldin
ja Zimbabwen Great Dyken alueilla ja suurimmat palladiumesiintymät ovat Venä-
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jän Norilsk-Talnakhin alueella. Rhodiumia taas esiintyy platina-, palladium-, kulta- tai hopeamalmien seassa pääosin Etelä Afrikan, Venäjän ja Pohjois-Amerikan
kaivosalueilla. (Pincock Perspectives 2008)

Tulevaisuudessa jalometallien kokonaistuotantomäärät ja sitä kautta hinnat muodostuvat pitkälti maailman taloudellisen tilanteen ja ajoneuvoteollisuuden tulevaisuuden näkymien mukaan. Suurimman tuotantomaan, Etelä-Afrikan, kaivosten
tilanteella on tietysti myös suuri vaikutus. Viime aikoina koetuilla kaivostoiminnan katkoksilla, kuten lakoilla, on suuri vaikutus jalometallien hintakehitykseen.
Toisaalta hintojen noustessa esimerkiksi joitain jo suljettuja Etelä Afrikan platinakaivoksia on suunniteltu avattavaksi uudelleen. Myös Zimbabwessa on vireillä
muutamia uusia kaivosprojekteja, mutta maan poliittinen tilanne vaikuttaa paljon
niiden toteutumiseen. Huomionarvoista on myös ensimmäisten ajoneuvokatalysaattorien tulo kierrätyksen piiriin kun ensimmäisiä katalysaattorilla varustettuja
1990-luvun ajoneuvoja tulee vähitellen romutusikään. Erityisesti platinaa ja palladiumia saadaan sitä kautta uudelleen myyntiin jatkuvasti kasvavia määriä. (USGS
2010)

3.1.2. Jalometallihintojen kehitys

Kuten edellä nähtiin, suurimmat vaikutukset jalometallien hinnanmuodostumiseen
tuovat maailman taloudellinen kehitys, ajoneuvoteollisuuden tilanne sekä jalometallien tuotantoon liittyvät tekijät. Jalometallien, kuten muidenkin raaka-aineiden,
hinta muodostuu raaka-ainepörsseissä. Raaka-ainemarkkinoilla kilpailu on kuitenkin hiukan erilaista verrattuna esimerkiksi teollisuustuotteisiin. Pörsseissä välitettävät raaka-aineet ovat puhtaudeltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan tarkasti määriteltyjä. Tällöin eri tuottajien raaka-aineiden välillä ei eroja ole nähtävissä. Tämä
johtaa siihen, että julkinen markkinahinta kattaa kaikki tarjolla olevat raaka-aineerät eri tuottajilta. Suurimmat arvo- ja perusmetalleihin keskittyneet raakaainepörssit ovat London Platinum and Palladium Market (LPPM), New York
Mercantile Exchange (NYMEX) ja Tokyo Commodity Exchange for Industry
(TOCOM) (EUR-Lex 2012).
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Seuraavissa kolmessa kuvassa (kuvat 7,8 ja 9) on esitettynä platinan, palladiumin
ja rhodiumin perushintojen kehitys vuodesta 1992 vuoteen 2012. Hinnat on esitetty Yhdysvaltain dollareina per troy unssi (US$/troyOz), joka on maailmalla yleisesti käytetty yksikkö puhuttaessa jalometallihinnoista. Euroopassa käytetään kuitenkin usein yksikkönä euroa per gramma (€/g). Muunnos näiden välillä voidaan
laskea seuraavan kaavan avulla:

Hinta €/g =

Tässä työssä hinnoista käytetään muotoa €/g, joka on myös Ecocatin käyttämä
käytetty yksikkö jalometallihinnoista puhuttaessa.

KUVA 7. Platinan hintakehitys 1992 - 2012, US$/troyOz (Platinum today 2012a)
Platina keskihinta viimeisen 20 vuoden jaksolla on ollut 21 €/g ja perushinta vuoden 2012 lokakuussa 42 €/g. Platinan hintakehitys oli tasaisesti nousevaa koko
2000-luvun alun. Vuoden 2008 alussa hinta nousi muutamassa kuukaudessa lähes
50 % ja putosi sen jälkeen rajusti vuoden lopulla. Korkeimmillaan hinta on ollut
52 €/g toukokuussa 2008. Vuonna 2008 oli kaksi selkeää syytä hinnan suurelle
heilahtelulle. Alkuvuonna Etelä-Afrikassa oli vakavia ongelmia sähkön tuotannossa ja jakelussa sähköntuotannon kapasiteetin riittämättömyyden takia. Kaivosten sähkönjakelua säännösteltiin ja uutisten levittyä maailmalle platinan hinta kipusi ennätykseensä. Loppukesällä, kun koko raaka-ainesektori aloitti syöksyn
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alaspäin, myös platinan hinta seurasi mukana. Tämän jälkeen vuosina 2009 - 2012
hinnan kehitys on taas ollut pääasiassa nousevaa seuraten pitkälti yleistä talouden
kehitystä.

KUVA 8. Palladiumin hintakehitys 1992 – 2012, US$/troy ounce (Platinum today
2012a)

Hinnaltaan edullisin kolmesta katalyyttijalometallista on ollut palladium, jonka
keskihinta 20 vuoden jaksolla on ollut 8 €/g ja perushinta vuoden 2012 lokakuussa
16 €/g. Selkeä hintapiikki on nähtävissä vuosien 1999 - 2001 vaiheilla. Korkeimmillaan hinta oli 27 €/g tammikuussa 2001. Nopean hinnan kohoamisen selittää
palladiumin edullisuus platinaan verrattuna, kun sen käyttö katalysaattoreissa lisääntyi suuresti erityisesti dieselautojen lisääntyneen valmistuksen ja platinan
korvattavuuden myötä 2000-luvun alkupuoliskolla. Hinta palasi kuitenkin vuoden
2002 aikana nopeasti alaspäin osaksi lisääntyneen tarjonnan ja osaksi katalysaattorikäytössä ilmenneiden myrkyttymisongelmien takia (esimerkiksi lyijypitoiset
polttoaineet). 2000-luvun loppupuoliskolla hinnan kehitys on taas ollut pääosin
nousevaa, seuraten yleistä markkinoiden kehitystä. Myös myrkyttymisongelmat
ovat länsimaissa jo ratkaistu parempilaatuisten polttoaineiden myötä. Kehittyvillä
markkinoilla (kuten Kiina, Intia ja Venäjä) polttoaineiden laadun parantamistyö
on vasta meneillään.
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KUVA 9. Rhodiumin hintakehitys 1992 – 2012, US$/troy ounce (Platinum today
2012a)
Rhodiumin keskihinta 20 vuoden jaksolla on ollut 47 €/g ja perushinta vuoden
2012 lokakuussa 28 €/g. Keskihintaa nostaa suuresti vuodesta 2005 alkanut raju
hinnannousu, joka päättyi nopeaan laskuun vuoden 2008 lopulla. Korkeimmillaan
hinta oli 246 €/g kesäkuussa 2008. Rhodiumin hintakäyrä näyttää seuraavan melko hyvin platinan hintaa ja osaltaan tämä johtuu siitä, että rhodiumia saadaan samoista malmioista kuin platinaa. Sille on kuitenkin selkeästi omat markkinansa
niin ajoneuvoteollisuuden käytössä kuin muuallakin. Katalysaattorisovelluksissa
korkeampi hinta suhteessa platinaan ja palladiumiin on hillinnyt sen käyttöä jonkin verran.

Hintakehityksiä kokonaisuutena katsottaessa on huomionarvoista, etteivät hinnat
seuraa täysin toisiaan vaan niissä on nähtävissä joitain eroja riippuen markkinoilla
ja käyttötarkoituksissa tapahtuneissa muutoksissa. Suurimpana selittävänä tekijänä
voidaan pitää eri metallien korvattavuuden puuttumista. Katalysaattoreissa jokaisella jalometallilla on oma tehtävänsä, jota harvoin voidaan toteuttaa käyttämällä
toista jalometallia.
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3.2. Jalometallihankintojen strateginen merkitys

Organisaation menestyksen kannalta hankintaosaamisella on suuri vaikutus. Aiemmin hankinnat käsitettiin vain tavaroiden ja raaka-aineiden ostamiseksi ja yrityksen hankintaosasto oli vain yksi tukitoiminnoista. Hankintojen strategista luonnetta on alettu ymmärtää paremmin vasta viime vuosikymmenien aikana. Miten
erityyppisiä hankintoja voidaan ryhmitellä strategisesti? Usein ryhmittely perustuu
portfolioanalyysiin. Kraljic (1983) jakaa organisaation eri hankinnat nelikenttään
niiden strategisuuden ja hankintamarkkinoiden luonteen mukaan kuvan 10 tapaan.

KUVA 10. Hankintojen nelikenttä (mukaillen Kraljic 1983, 111)

Perinteisesti raaka-aineet sijoittuvat nelikentän vasemmalle puolella eli volyymitai rutiinituotteiksi. Suurimmalla osalla raaka-aineista niin laadulliset ja saatavuuteen vaikuttavat riskit ovat pieniä. Jos taas ajatellaan tässä työssä käsiteltäviä jalometalleja, ne sijoittuvat selkeästi nelikentän oikealle puolelle strategisiin ja pullonkaulahankintoihin. Niitä voidaan pitää katalysaattorivalmistajan liiketoiminnalle kriittisinä raaka-aineina. Niille ei ole toistaiseksi löydetty korvaavia materiaaleja, niiden saatavuus sekä määrällisesti että maantieteellisesti on hyvin rajattua ja
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hankintahinnat ovat korkeat. Niiden tasainen ja varma saatavuus on varmistettava
nyt ja tulevaisuudessa.

Yksi keino strategisesti tärkeiden raaka-aineiden toimitusten varmistamiseen ja
tilanteen vakauttamiseen on päästä osaksi toimitusketjua omistuksellisen sidoksen
kautta. Näin toimitusten epävarmuuteen voidaan varautua paremmin. Esimerkkinä
katalysaattorivalmistajan ja jalometalleja tuottavan kaivostoimijan tiiviistä ja strategisesta yhteistyöstä voidaan pitää maailman suurimman platinan käyttäjän brittiläisen katalysaattorivalmistajan Johnson Mattheyn ja maailman suurimman platinan tuottajan, Etelä-Afrikkalaisen Anglo Platinumin, yhteistyötä. Johnson Mattheyllä ja Anglolla on pitkäaikainen sopimus, jossa Johnson Matthey toimii Anglon pääjakelijana ja ainoana markkinointiagenttina. Yhteistyön alkujuuret ovat
1920-luvulta, Busveldin kaivosten alkuajoilta. (Platinum metals review 1996)

3.3. Hankinnan riskit

Yrityksissä riskien hallinnalla on oma tärkeä roolinsa. Riskeillä tarkoitetaan sellaisia vaaroja tai uhkia, joita kohdatessaan yritykselle tai sen toiminnalle voi aiheutua joko suoraa tai välillistä vahinkoa. Lähdettäessä arvioimaan näitä riskejä
on huomioitava riskin toteutumisen todennäköisyys, riskin laajuus sekä sen mahdolliset seuraukset. (Suominen, 2003, 9 - 10)

Liiketoimintaan liittyvien riskien hallintaan on olemassa erilaisia riskienhallintamenetelmiä, joilla riskejä pyritään tunnistamaan, analysoimaan ja ehkäisemään.
Edellisessä kappaleessa kuvatun nelikenttäanalyysin lisäksi riskienhallintatyökaluina voidaan käyttää esimerkiksi SWOT- tai ABC-analyysiä, Make or Buy päätöksenteko nelikenttää, kokonaiskustannusajattelua (Total Cost of Ownership,
TCO) tai skenaariosuunnittelua. Useissa yrityksissä nämä riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet ja työkalut ovat vain pienen asiantuntijajoukon hallinnassa ja
niiden vaikutusten saattaminen koko organisaatiota koskevaksi on jäänyt tekemättä. Yrityksen hankintatoimessa työskentelevillä on tärkeä rooli yrityksen toimintaan liittyvien riskien tunnistamisessa. Hankintojen riskit voidaan jakaa kahteen
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eri näkökulmaan; toimittajakohtaisiin sekä koko toimitusketjua koskeviin. Erityistä painoarvoa riskien tunnistamiseen tulisi käyttää valittaessa uusia toimittajia.
Niiden mahdollisesti mukanaan tuomat riskit tulisi kartoittaa kattavasti. Samoin jo
olemassa olevien toimittajien osalta riskejä tulee katselmoida säännöllisesti, jotta
riskialttiit toimittajat tunnistetaan ja riskejä vähentäviä toimenpiteitä voidaan
käynnistää. Hankintatoimessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin
riskeihin. (ProHankinta työryhmä 2012)
Megatrendien aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä
o

Elinkaariajattelu liiketoiminnan ansaintalogiikassa: Liiketoiminnan
tulos tehdään yhä useammin after sales ja huoltoliiketoiminnalla

Kysynnän heikkeneminen
o

Varastoihin sitoutunut pääoma sekä pilaantumisriski

o

Vaikutukset toimittajiin tilanteissa, joissa kasvu kääntyy laskuun

Kysynnän kasvu
o

Saatavuuden varmentaminen

o

Pullonkaulatuotteet

o

Strategisesti tärkeät tuotteet

Toimittajaverkoston muutokset
o

Nykyisten toimittajien konkurssit tai yritysjärjestelyt

o

Raaka-ainehintojen nousu

o

Valuuttakurssimuutokset

Uusien teknologioiden käyttöönotto
o

Tuotantomenetelmien kehityksen seuranta

o

Kilpailijoiden toiminta

Globalisaation riskit
o

Maakohtaiset riskit

o

Poliittiset tilanteet ja päätökset

o

Luonnonmullistukset

Koko toimittajaverkostoa koskevat riskit
o

Työolosuhteet

o

Ympäristöasiat

o

Eri sidosryhmien odotukset
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Jalometallien hankinnan kannalta erityisen huomionarvoisia riskejä edelle mainituista ovat kysynnän kasvuun vaikuttavat tekijät kuten saatavuus, raakaainehintojen muutokset toimittajilla, omaan jalometallikäyttöön liittyvät uudet
teknologiat sekä kaikki globaaliin kehitykseen liittyvät riskit. Seuraavassa kappaleessa on esitelty joitain jalometallimarkkinoiden piirteitä, jotka osaltaan ovat vaikuttamassa jalometallien hankinnan riskien syntyyn ja sitä kautta myös hintoihin.

3.4. Jalometallimarkkinoiden piirteitä

3.4.1. Jalometallien tuottajat ja myyjät

Jalometalleilla kauppaa käyvät toimijat voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään, teollisiin tahoihin eli kaivosyhtiöihin ja jalometallien käyttäjiin, jotka tuottavat ja jalostavat jalometalleja sekä sijoittajiin, jotka käyvät kauppaa jalometalleilla olematta millään tapaa tekemisissä itse fyysisen tuotteen kanssa.

Jalometallien tuotantoa käsittelevässä kappaleessa todettiin, että suurimmat jalometalleja tuottavat kaivokset sijaitsevat Etelä-Afrikasssa, Zimbabwessa, Venäjällä
sekä Pohjois-Amerikassa. Etelä-Afrikassa toimivia jalometalleita tuottavia kaivosyhtiöitä ovat Anglo American Platinum Ltd, Impala Platinum Ltd, Lonmin,
Aquarius Platinum Ltd, Northam Platinum Ltd, African Rainbow Minerals ja
Barplats Investments Limited. Näistä Anglo Platinum on maailman suurin platinaryhmän metallien tuottaja. Zimbabwessa toimivat myös Anglo- ja Aquarius
Platinum sekä Zimplats Holdind Ltd, joka on Impala Platinumin tytäryhtiö. Venäjän jalometallituotanto on kokonaan Norilsk Nickelin hallinnassa ja se onkin maailman suurin palladiumin tuottaja. Pohjois-Amerikassa toimivia jalometallituottajia ovat brasilialainen Vale S.A, sveitsiläinen Xstrata AG, kanadalainen North
American Palladium Ltd ja amerikkalainen Stillwater Mining Company. (Platinum today 2012b)

Jalometalleilla kauppaa käyvistä jälleenmyyjistä suurin on Johnson Matthey, jonka yhteistyötä Anglo Platinumin kanssa käsiteltiin jo edellä. Muita suuria jalome-
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tallikauppaa käyviä yrityksiä ovat eurooppalaiset Umicore ja Heraeus, joista jälkimmäinen toimii myös Ecocatin jalometallitoimittajana.

Sijoittajaosapuolia jalometallikaupassa, kuten muussakin raaka-ainekaupassa, on
mukana paljon. Tämä ei teollisten osapuolien läsnäolo markkinoilla johtaa siihen,
että jalometallien hinnat eivät muodostu aivan suoraan kysynnän ja tuotannon
tasapainon perusteella. Näiden osapuolien vaikutus näkyy hintavaihtelun lisääntymisenä sekä hintojen noustessa että laskiessa. Sijoittajien ja muiden osapuolien
kiinnostusta jalometalleja kohtaan on, hintavaihtelusta saatavien voittojen lisäksi,
lisännyt jalometallien käytön lisääntyminen viime vuosikymmeninä juuri katalysaattoreiden käyttöönoton takia.

3.4.2. Jalometallituotannon syklit

Jalometallien tuotannossa, kuten raaka-aineilla yleensä, syklit ovat huomattavasti
pidempiä kuin muussa teollisuudessa. Kaivannaistuotannossa kysynnän ja tarjonnan epätasapainon korjaaminen on hidasta verrattuna moneen muuhun teollisuudenalaan. Kun uuden kaivoksen perustaminen vie viidestä jopa yli kymmeneen
vuotta, kaivostoimintaa käynnistettäessä ei tulevaa kysyntää voida millään ennustaa ja näin tuotanto päätyy yleensä toistamaan hyvin aaltomaista liikettä. Kun jonkin metallin hinnat nousevat kaivosprojekteja käynnistetään paljon ja kun hinnat
laskevat projektien aloitukset hiipuvat. Kun hintahuipun aikana aloitetut kaivokset
pääsevät tuotantovaiheeseen on hinta voinut jo pudota niin paljon, että lisääntyneelle tarjonnalle ei riitä kysyntää. Kun taas vanhojen kaivosten varannot alkavat
lähestyä loppuaan hinnat kohoavat ja pienentyneen tarjonnan takia aletaan jälleen
uusia kaivoshankkeita suunnitella. Tässä jatkuvassa aaltoliikkeessä kysyntä ja
tarjonta reagoivat kyllä toisiinsa, mutta pitkän viiveen vuoksi tasapainon saavuttaminen on vaikeaa ja epätasapainon kasvaessa hinnat pyrkivät joustamaan sekä
ylös- että alaspäin. Hinta reagoi huomattavasti lyhyemmällä aikajanalla verrattuna
tuotantoon ja näin tietynlainen noidankehä on valmis.
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3.4.3. Uusiokäyttö

Jalometallien uusiokäytön eli kierrätyksen kokonaismääriä vuonna 2010 on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 2). Kierrätyksen osuus jalometallien kokonaistuotannosta oli vuonna 2010 noin 29 %. Suurin yksittäinen kierrätettävän jalometallin tuottaja on ajoneuvoteollisuus. Platinan ja palladiumin osalta taulukon
luvuissa on mukana myös kierrätyselektroniikasta sekä koruista saatavat jalometallit.

TAULUKKO 2. Platinan, palladiumin ja rhodiumin kokonaistuotanto ja kierrätys
2010 (USGS 2010 ja Platinum today 2012c)
Kierrätys 2010

Jalometalli
Platina (Pt)
Palladium (Pd)
Rhodium (Rh)
Yhteensä:

Kokonaistuotanto Ajoneuvo- Elektroniikka
2010 (kg)
teollisuus (kg)
(kg)
192 000
202 000
27 200
421 200

33 700
41 200
7 500

300
13 700

Korut
(kg)

Yhteensä
(kg)

Osuus kokonaistuotannosta
(%)

23 000
2 500

57 000
57 400
7 500
121 900

30 %
28 %
28 %
29 %

Jalometallien uusiokäytön osuus on jatkuvassa kasvussa. Kuvassa 11 näkyy kierrätyksen kokonaiskasvu vuosien 2002 - 2011 välillä. Kasvu on pysynyt tasaisena
nousten vuositasolla 20 - 30 %. Suurempi hyppäys ylöspäin vuosien 2004 ja 2005
välillä selittyy elektroniikan sekä korujen tulolla kierrätyksen piirin. Tätä ennen
kierrätyksessä mukana olivat vain ajoneuvoteollisuudesta saadut jalometallit. Selkeä notkahdus alaspäin taas nähdään vuonna 2009. Vuonna 2008 jyrkästi alkanut
talouden heikentyminen näkyi myös kierrätysmäärissä hyvin samaan tapaan kuin
jalometallien hintakehityksessä samaan aikaan. Ajoneuvoteollisuuden katalysaattoreihin käyttämien jalometallien kierrätyksen lisääntymiseen voidaan nähdä selkeästi kolme syytä; yhä useamman katalysaattorilla varustetun ajoneuvon tulo
elinkaarensa loppuun, jalometallien hintojen nousu sekä ajoneuvomarkkinoiden
kasvun mukanaan tuoma jalometallien kysynnän nousu ohi tarjonnan. Myös kierrätysmenetelmien kehitys sekä ympäristöasiat ovat omalta osaltaan edesauttaneet
kierrättämisen kehitystä.
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Pt, Pd ja Rh kierrätys 2002-2011
Tonnia (tn)

80
70
60
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40
30
20
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0

Platina (tn)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17,6

20,1

21,5

39,5

44,0

49,5

56,9

43,7

56,9

63,6

Palladium (tn) 11,5

12,8

16,5

30,7

38,2

48,7

50,2

44,5

57,5

72,9

Rhodium (tn)

3,9

4,4

4,3

5,3

6,0

7,1

5,8

7,5

8,7

3,1

KUVA 11. Platinan, palladiumin ja rhodiumin kierrätys 2002 - 2011 (Platinum
today 2012c)

Vanhoista katalysaattoriajoneuvoista sekä elektroniikkaromusta saatavan kierrätysjalometallin lisäksi voidaan puhua myös kahdesta muusta kierrätysjalometallityypistä, joita ei kuitenkaan tilastoida yleisesti uusiojalometallitilastoihin. Näitä
voidaan nimittää prosessissa muodostuneeksi jätteeksi (home scrap) sekä uudeksi
jätteeksi (new scrap). Prosessijätettä on kaikki valmistuksen aikana muodostuva
jalometallijäte, jota katalysaattorivalmistuksessa muodostuu jalometallipinnoituksen yhteydessä. Uudeksi jätteeksi taas luetaan esimerkiksi leikkuujäte ja valmistuksen ulkopuolelle jäänyt käyttämätön jalometallipitoinen materiaali. Se, että
nämä kierrätysjalometallit eivät näy tilastoissa johtuu siitä, että jalometallin käyttäjät kierrättävät ne yleensä suoraan itse tai kierrätystoimintaa harjoittavan yrityksen kautta ja näin ne eivät välttämättä ikinä päädy uusiomateriaalien markkinoille.
(USGS 2004)

Jalometallien kierrätysmenetelmät ja -prosessit kehittyvät jatkuvasti ja yhä suurempi osa käytetystä jalometallista saadaan talteen ja uudelleenkäyttöön. Eri jalometallien osalta kierrätysjalometallien kokonaismäärä oli jo vuonna 2004 korkealla tasolla. Platinan osalta kierrätyksestä saatu osuus kokonaistuotannosta oli kolmanneksi suurin Etelä-Afrikan ja Venäjän kaivostuotannon jälkeen ja palladiumin
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osalta neljäs Etelä-Afrikan, Venäjän ja Pohjois-Amerikan tuotannon jälkeen.
Rhodiumin osalta kierrätyksellä saatava osuus oli toiseksi suurin heti EteläAfrikan tuotannon jälkeen. Eri jalometallien välisten kierrätysosuuksien suhde
toisiinsa on pysynyt pääosin vakiona. Muutoksia siihen on tuonut katalysaattoreissa tapahtuneet rakenteelliset muutokset lähinnä platinan ja palladiumin hintojen
vaihdellessa. Selkeää on myös, että hintojen kohoaminen lisää aina kierrätyksen
määrää ja hintojen lasku puolestaan vähentää sitä. (USGS 2004)

Yksi seikka, joka myös vaikuttaa kierrätettävän jalometallin kokonaismäärään on
katalysaattoreiden käytön aikana tuleva hävikki. Osa katalysaattorin sisältämästä
jalometallista päätyy ajoneuvon pakokaasun mukana ilmaan. Maailman terveysjärjestö on arvioinut että esimerkiksi palladiumia häviää jokaista ajettua kilometriä
kohden 1,2 – 24 nanogrammaa (ng). Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli vuonna 2002
yhteensä 136 miljoonaa katalysaattorilla varustettua ajoneuvoa ja jos jokaisella
olisi ajettu noin 20 000 kilometriä vuodessa, niin palladiumia olisi kadonnut yhteensä 57 tonnia. Tätäkin suurempaa hävikkiä syntyy maissa, joissa ajoneuvojen
kierrätystä ei ole vielä järjestetty olleenkaan tai se on puutteellista. Teollisuusmaista viedään paljon vanhaa ajoneuvokalustoa kehittyviin maihin kuten Afrikan
valtioihin, joissa kaikki kierrätystoiminta voi olla vielä hyvin heikolla tasolla. Tilanne kuitenkin paranee jatkuvasti muun muassa ympäristölainsäädännön kehityksen ja hallitusten päätösten myötä. Myös jalometalleja kierrättävissä yrityksissä
tapahtuu hävikkiä. Metallien erotteluprosesseissa hävikki voi kasvaa jopa 25 prosenttiin. (USGS 2004)

3.4.4. Uusiutumattomien raaka-aineiden riittävyys

Uusiutumattomien raaka-aineiden riittävyydestä tai riittämättömyydestä käydään
jatkuvaa keskustelua ja niistä on tehty myös monia tutkimuksia. Tutkimuksissa
saadut arviot kuitenkin vaihtelevat ja niiden perusteella ei luotettavaa kuvaa esimerkiksi jalometallien riittävyydestä voida muodostaa. Jonkin raaka-aineen ehtymisen aikatauluun vaikuttaa paljon myös siitä saatava hinta. Jos hinta on tarpeeksi
korkealla, voidaan uusia käyttöönottokustannuksiltaan suurempia esiintymiä ottaa

42

käyttöön. Näissä mineraalit ovat pitoisuuksiltaan pienempiä ja vaikeammin eroteltavissa, jolloin kustannustaso nousee selkeästi. Tai vaihtoehtoisesti esiintymät
voivat olla niin hankalassa paikassa, että niiden hyödyntäminen on liian kallista.
Esimerkkinä voidaan pitää valtameriä, joiden vedessä ja pohjissa on mineraaleja
vielä hyödyntämättä hyvin paljon.

Jalometallien riittävyys tulevaisuudessa kytkeytyy läheisesti katalysaattorien jalometallitarpeeseen. Vielä tällä hetkellä katalysaattorien määrä lisääntyy nopeaa
tahtia etenkin kehittyvissä maissa ja lisäksi pakokaasupäästölainsäädäntöjen tiukentuessa, uusien, yhä monimutkaisempien ja enemmän jalometalleja tarvitsevien
katalysaattorien määrä kasvaa entisestään. Viimeisimpänä päästölainsäädännön
piiriin ovat tulleet laivat, joiden päästöjen leikkaamista eri merialueilla ollaan kovaa vauhtia ajamassa eteenpäin muun muassa rikkidirektiivien avulla. Jos taas
katsotaan tarpeeksi kauas tulevaisuuteen, fossiilisten polttoaineiden loppumisen
aikaan, voidaan ajatella katalysaattorienkin elinkaaren päättyvän ja sitä kautta
myös jalometallien käytön romahtavan. Todennäköistä kuitenkin on, että kierrätettäviä jalometalleja riittää paljon kauemmin kuin fossiilisia polttoaineita.

3.5. Jalometallien hinnat ja kustannusvaikutukset

Tässä kappaleessa käsitellään muutamia tekijöitä, joilla on omat vaikutuksensa
jalometallihintoihin ja niistä yrityksellä syntyviin kustannuksiin. Yksittäisen yrityksen vaikutusmahdollisuudet suoriin ostohintoihin ovat hyvin rajalliset, koska
hinnat muodostuvat markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella. Omilla toimillaan yritys voi kuitenkin vaikuttaa oman jalometallikäyttönsä kehitykseen ja
siihen miten ja milloin arvokkaita raaka-aineita kannattaa ostaa, käyttää ja myydä
edelleen omien tuotteiden mukana.

3.5.1. Hankintasopimukset

Jalometalleja käyttäville yrityksille erityisiä haasteita tuo jalometallien korkean
hinnan mukanaan tuomat riskit. Pelkkä korkea hinta sinällään ei ole hallitsematon

43

riski kun se tiedostetaan etukäteen ja siihen pystytään varautumaan. Huomionarvoisempaa on hintojen nopea vaihtelu ja tuotannolle kriittisten raaka-aineiden
saatavuusongelmat. Hintojen nopeat nousut voivat yllättää, jolloin hankintakustannusten kasvu näkyy ongelmina lopputuotannon katteissa ja toisaalta ongelmat
saatavuudessa voivat pysäyttää koko tuotannon.

Ongelmiin varautumisen ja ennakoinnin apuna voidaan käyttää pitkiä hankintasopimuksia. Niillä tarkoitetaan yleisesti yhdestä viiteen vuoteen kestäviä sopimuksia. Pitkien sopimusten päällimmäisenä etuna pidetään transaktiokustannusten eli
itse sopimusten tekoon ja täytäntöönpanoon liittyvien kustannusten pienenemistä.
(Monczka, Handfield & Trent 2005, 446 - 447). Toisin sanoen, kun sopimuksia ei
tarvitse jatkuvasti tarkastella ja päivittää säästetään sekä aikaa että rahaa. Kalliiden jalometallien hankinnassa tätä voidaan pitää suurena etuna. Muita pitkien sopimusten avulla saatavia etuja voivat olla hintojen ja kustannusten parempi ennakoitavuus, raaka-aineiden saannin varmistaminen, toimitusmäärävolyymien vaihtelun parempi hallinta, paremman informaation saaminen oman suunnittelun tueksi sekä toimittajayhteistyön kaikentasoinen syventäminen jopa kumppanuuden
tasolle (Monczka et al. 2005, 448 - 449).

Pitkissä hankintasopimuksissa on tietysti myös omat haittapuolensa, joita voivat
olla muun muassa; ostajan liika luotto toimittajaan, väärän toimittajan valinta sopimuskumppaniksi, toimitusvolyymien epävarmuus toimittajan näkökulmasta,
pitkien sopimusten haitat toimittajan muulle liiketoiminnalle sekä ostajan kohtuuttomat vaatimukset. (Monczka et al., 2005, 449 - 450). Ostajan näkökulmasta katsottuna monet näistä ongelmista näyttävät koskettavan enemmän toimittajaosapuolta kuin ostajaa, mutta ostajan on hyvä ottaa huomioon myös näitä seikkoja
sopimuksia tehdessään. Paras lopputulos ja hyvä kumppanuussuhde saadaan kun
molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa toiminnan luonteen ja sen vaatimukset.
Näin yhteistyöstä saadaan sujuvaa.
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3.5.2. Kustannusten siirto asiakkaalle

Tämän työn johdantokappaleessa sivuttiin jo jalometallien kustannusten siirron
tapaa katalysaattorikaupassa. Jalometallien kustannusosuus tuotteissa siirretään
läpilaskutusperiaatteella yleensä sellaisenaan asiakkaan maksettavaksi tiettyjen
sopimusehtojen mukaisesti. Asiakaskohtaisissa sopimuksissa voidaan tuotteessa
olevan jalometallin hinta sitoa ennalta esimerkiksi tietyn edessä olevan kuukauden
tai kvartaalin hinnan mukaisesti. Tällöin puhutaan niin sanotusta futuurihinnasta.
Toinen mahdollisuus on käyttää spot-hintaa eli kyseisen hetken hintaa. Tällöin
hinnalle ei ole olemassa erityistä tulevaisuuden hintoja kattavaa sopimusta vaan
hinta muodostuu kaupankäyntihetken (tarkennettuna esimerkiksi tilaushetki tai
toimitushetki) jalometallihinnan mukaisesti. Myyjän kannalta ensimmäisen vaihtoehdon riskit ovat huomattavasti suuremmat, koska pitkälle tulevaisuuteen sovitut hinnat aiheuttavat suuren paineen oman kustannusrakenteen tuntemukselle
sekä hankintojen onnistumiselle. Tässä tietysti auttaa omien jalometallitoimittajien kanssa luodut vastaavanlaiset toimitussopimukset, mutta läheskään kaikilla
katalysaattorivalmistajille ei tätä mahdollisuutta ole. Vain suurimmat ja itsekin
jalometallikaupankäynnissä mukana olevat valmistajat, kuten Johnson Matthey,
pystyvät parhaiten suojautumaan hinnan vaihtelun riskeiltä. Pienemmilläkin toimijoilla, kuten Ecocat, riski on tietenkin suurempi. Selkeät ja toimivat kumppanuussuhteet sekä omiin asiakkaisiin että toimittajiin ovat silti hyvin tärkeitä.
Usein kuitenkin yritysten motiivit ja toiveet kumppanuuden suhteen saattavat olla
kaukana toisistaan. Loppujen lopuksi jokainen yritys pyrkii hallitsemaan vain
omaan toimintaansa liittyviä riskejä parhaansa mukaan ja näin varmistamaan
oman katteensa.

3.5.3. Valuuttariskit

Jalometallien hankinnassa on usein olemassa valuuttariski. Eri valuuttojen arvot
vaihtelevat suhteessa toisiinsa ja käytetyn kauppavaluutan arvo suhteessa muihin
tuo omat riskinsä hankinnan suhteen. Jalometalleilla, kuten raaka-aineilla yleensä,
päänoteerausvaluuttana on Yhdysvaltain dollari. Dollarinkin hinta on vaihdellut
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esimerkiksi vuosien 2007 - 2012 aikana 1,2 – 1,6 USD välillä suhteessa yhteen
euroon. Jos yrityksellä on pitkiä toimitussopimuksia, suojautuminen valuuttariskiä
vastaan on hyvin tärkeää. Hallintakeinoja valuuttariskeiltä suojautumiseen ovat
esimerkiksi ostojen teko vain dollareissa tai omassa valuutassa, valuuttariskien
jakaminen ostaja ja myyjän välillä, muutoksilta suojautuminen erilaisten sopimusten tai finanssi-instrumenttien avulla sekä oman yrityksen rahoitusmarkkinaosaamisen parantaminen. (Monczka et al. 2005, 321 - 322)

3.5.4. Varastointi

Tuotannolle tärkeiden raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi oma varastointi
luo hyvän varmuuden. Jalometallien kallis hinta kuitenkin rajoittaa varastointia.
Varastoinnin avulla voidaan kuitenkin vähentää toimittajariskiä ja suojautua
markkinoiden epävarmuudelta. Samalla tilauseräkokoja voidaan suurentaa ja saada sitä kautta alennuksia. Varastointi auttaa myös oman tuotannon toimintakyvyn
ylläpidossa ja sitä kautta oma asiakaspalvelukin tehostuu. (Monczka et al. 2005,
521 - 522)

Tämän työn kappaleessa kaksi (2) käsiteltiin Lean -ajattelua. Just in time (JIT) tyyppisessä Lean tuotannossa pyritään oikeanaikaiseen tuotannon virtaukseen
käytännössä ilman mitään varastoja. Jalometallien korkea hinta puoltaa vahvasti
tätä ajatusta varaston täydellisestä minimoinnista, mutta kuten jalometallien hankintaa käsittelevässä osassa kuvattiin, jalometallien tuotannossa on aina omat riskinsä. Näitä ovat vain muutamille alueille rajoittunut tuotanto, poliittiset riskit
sekä saatavuudessa ilmenevät muut ongelmat. Jos varastoa halutaan pitää, se kannattaa tehdä aina nousevien raaka-ainehintojen aikana. Hintojen laskiessa suuri
varasto kääntyy tappiolliseksi, koska taseessa sen arvo on oltava tilinpäätöspäivän
mukainen. Joka tapauksessa varastoinnin tarve näillä arvokkailla raaka-aineilla on
perusteltava aina hyvin ja sille on oltava nähtävissä selkeät ja oikeat motiivit.
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3.5.5. Tuotekehitys ja korvattavuus

Tuotekehityksen avulla yrityksellä on omalla toiminnallaan paras mahdollisuus
vaikuttaa jalometallien käyttötarpeeseen omissa tuotteissaan. Jalometallien käytön
tehostaminen lähtee liikkeelle itse tuotteen suunnittelusta ja etenee tuotannon prosessien parempaan suunnitteluun ja sitä kautta muun muassa hävikin pienentämiseen. Katalysaattoreissa katalyyttikemiaa kehittämällä jotkin jalometallit voidaan
korvata toisilla. Tämä kuitenkin riippuu hyvin paljon kyseisen katalysaattorin
käyttökohteesta. Erityisesti edullisemmalla palladiumilla on pyritty korvaamaan
kalliimpia platinaa ja rhodiumia. Tätä kautta voi olla mahdollista vaikuttaa käytettäviin jalometallien kokonaismääriin tai suhteellisiin osuuksiin tuotteessa.

Yleisesti suurimpana yksittäisenä asiana katalyyttikemian kehitykseen voidaan
pitää jalometallien hintojen nousua. Tällöin tiettyihin tuotteen toiminnallisiin tavoitteisiin on pyritty pääsemään yhä pienemmillä jalometallimäärillä. Toinen tuotekehitysmielessä tärkein ajuri viime vuosikymmeninä on ollut päästölainsäädännän kiristyminen maailmanlaajuisesti. Sen kiristyminen vaatii jatkuvasti puhdistustoiminnaltaan yhä parempia katalysaattoreita ja usein monimutkaisempia ratkaisuja päästörajoitusten saavuttamiseksi. Tämä jatkuva lainsäädännön kehitys
sotii osaltaan jalometallien kokonaiskäytön pienentämistä vastaan. Yleistäen voidaankin sanoa, että yhä pienempiä päästöjä tavoiteltaessa yksittäisen katalysaattorin jalometallitarve kasvaa ja samalla kasvaa tietenkin myös hävikkiongelma. Tämä tuo jatkuvan lisähaasteen tuotannon prosessien kehitykselle.
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4.

KATALYSAATTORI JA JALOMETALLIT

4.1. Katalysaattori

4.1.1. Katalysaattorin rakenne

Katalysaattori on osa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää, johon katalysaattorin
lisäksi kuuluvat happitunnistin (lambda -anturi) ja polttoainejärjestelmä (ruiskutuslaitteisto tai kaasutin), joka syöttää moottoriin ilman ja polttoaineen seosta oikeassa suhteessa. Polttoainejärjestelmän toimintaa ohjaa lambda -anturin lähettämä signaali. Itse katalysaattori on yksi- tai kaksikennoinen reaktori, johon kuuluu
pakokaasujen tuloputki, etukartio, katalyyttikenno tai -kennot, takakartio ja pakokaasujen poistoputki. Puhdistettava pakokaasu virtaa katalysaattorin etukartion
kautta katalyyttikennoon, jossa tapahtuvat varsinaiset puhdistusreaktiot. Katalyyttikenno muodostuu rinnakkain olevista, poikkipinnaltaan tavallisesti samanmuotoisista kanavista, joiden seinämä eli kennon runkomateriaali on pinnoitettu huokoisella tukiaineella. Kanavien tarkoitus on kasvattaa katalyyttikennon seinämäpinta-alaa mahdollisimman suureksi, jotta pakokaasujen puhdistettavat molekyylit
ehtisivät käydä mahdollisimman lähellä katalyyttisesti aktiivisia seinämiä. Seinämissä olevaan tukiaineessa on mukana katalyyttisesti aktiiviset jalometallikatalyytit, joiden avulla pakokaasun puhdistusreaktiot toteutetaan. (Ecocat 2012)

Katalyyttikennoja valmistetaan sekä metallisia että keraamisia (kuvat 12 ja 13).
Ecocat valmistaa metallisia katalyyttikennoja (kuva 14), joiden osuus katalysaattoreiden kokonaismarkkinoista on noin viidennes. Tämän lisäksi Ecocat pinnoittaa
myös keraamisia katalyyttikennoja, joiden osuus ajoneuvoissa käytettävistä katalysaattoreista on loput noin 80 %. Keraamisen ja metallisen kennon pääero on
lähinnä hinnassa ja kestävyydessä. Keraaminen on valmistusprosessiltaan yksinkertaisempi ja näin edullisempi valmistaa, mutta se ei kestä iskuja ja kolhuja. Metallinen taas on iskujen suhteen kestävämpi ja vastapaineeltaan yleensä pienempi,
mutta valmistushinnaltaan kalliimpi johtuen monimutkaisemmasta valmistusprosessista.
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KUVA 12. Metallisia katalyyttikennoja sekä katalysaattoreita (Ecocat 2012)

KUVA 13. Keraamisia katalyyttikennoja (Ecocat 2012)
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KUVA 14. Ecocatin metallikatalyyttien tuoteperheet (Ecocat 2011)

4.1.2. Katalysaattorissa tapahtuvat reaktiot

Nykyaikaisessa kolmitoimikatalysaattorissa tapahtuu samanaikaisesti hiilimonoksidin (CO) ja hiilivetyjen (HC) hapettumiset sekä typen oksidien (NO x) pelkistyminen. Hyvän toiminnan omaavan kolmitoimikatalysaattorin vaatimuksena on
korkeat CO-, HC- ja NOx -konversiot stoikiometrisellä pakokaasuseoksella. Toimintaa rajoittavia tekijöitä ovat hiilimonoksidin ja hiilivetyjen alhainen konversio
pelkistävissä olosuhteissa ja typen oksidien konversion aleneminen hapettaviin
olosuhteisiin siirryttäessä. Suuri ilma-polttoainesuhteen (A/F -suhde) vaihteluväli
on tavoiteltava katalysaattorin ominaisuus. Sillä saavutetaan samanaikaisesti korkea konversio kaikkien kolmen komponentit osalta ja se vähentää samalla ilmapolttoainesuhteen säätötarvetta.

Kolmitoimikatalysaattori pyritään saamaan mahdollisimman selektiiviseksi, jolloin se edistää rikkailla seoksilla (A/F < 1) enemmän hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetusta kuin vedyn hapetusta. Laihoilla seoksilla (A/F > 1) se taas edistää
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hyvin typen oksidien pelkistymistä. Tämän lisäksi selektiivinen kolmitoimikatalysaattori edistää enemmän typen oksidien pelkistymistä typpikaasuksi (N 2) kuin
ammoniakiksi (NH3) rikkailla seoksilla. Kolmitoimikatalysaattorien kehitystyön
yksi päätavoitteista onkin parantaa niiden selektiivisyyttä. (Ecocat 2012)

Toiminnallisina tavoitteina katalysaattoreille ovat erilaiset laboratorio-, moottorija ikäytystestit, jotka katalysaattorin on läpäistävä, ennen kuin sen toimivuus pakokaasujen puhdistukseen voidaan taata.

4.2. Jalometallien rooli katalysaattorissa

4.2.1. Tukiaine

Katalysaattori koostuu useasta erilaisesta kemiallisesta komponentista. Katalyyttikenno pinnoitetaan tukiaineella (Washcoat), jolla on mahdollisimman suuri ominaispinta-ala. Kennon pinnalle muodostuvan oksidikerroksen on oltava termisesti
stabiili ja hyvin huokoinen, jotta jalometallikatalyyteille saadaan hyvä toimintapohja. Yleisimmin käytetty tukiainemateriaali on alumiinioksidi (γ-Al2O3, alumina). Muita mahdollisia materiaaleja ovat berylliumoksidi, zirkoniumoksidi, magnesiumoksidi, piioksidi, ceriumoksidi, titaanioksidi ja vastaavat silikaatit ja titaanit. Lisäksi tukiaineena voi olla myös useamman tukiaineen yhdiste. Niiden avulla
saadaan kustakin aineesta hyötykäyttöön sen hyvät ominaisuudet, vaikka aine ei
yksistään muodostaisi hyvää tukiainetta. Yksi esimerkki yhdistetukiaineesta on
zirkoniumoksidin ja aluminan yhdiste. Zirkoniumoksidilla on korkea sulamispiste,
pieni lämmönjohtavuus ja hyvä korroosionkestävyys, mutta pieni pinta-ala. Kun
zirkoniumoksidin joukkoon sekoitetaan suuripinta-alaista aluminaa, saadaan tukiaine, joka kestää korkeita lämpötiloja ja jolla on samanaikaisesti suuri pinta-ala.
Kokonaistukiainekerroksen paksuus katalysaattorissa on n. 10 - 40 μm ja sen massa koko katalysaattorin painosta 2-15 %. (Ecocat 2012)
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4.2.2. Platina

Platinaa käytetään katalysaattorissa hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetusreaktioihin. Se tehostaa puhdistusreaktioita etenkin moottorin kylmäkäynnistyksen aikana. Katalysaattorin lämmetessä ilmaa voidaan syöttää puhdistamattomaan pakokaasuun, joten katalysaattori toimii hapetuskatalysaattorina. Platinan merkitys
Pt-Rh -katalysaattoreissa korostuu, jos rhodium deaktivoituu esimerkiksi lämpötilan vaikutuksesta. (Ecocat 2012)

4.2.3. Palladium

Palladiumia käytetään platinan tapaan hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetusreaktioihin. Palladiumin etuja ovat sen edullisuus verrattuna platinaan sekä rhodiumiin, hyvä saatavuus ja kestävyys. Sen tarvittavat lataukset ovat kuitenkin 4-5
kertaisia verrattuna Pt-Rh -katalysaattorien latauksiin. Lisäksi sen käytössä oli
aikaisemmin ongelmia, koska se myrkyttyy helposti polttoaineessa olevan lyijyn
tai fosforin vaikutuksesta. Länsimaisilla polttoaineilla lyijy ei enää nykyään ole
ongelma ja palladiumin edullinen hinta onkin taas lisännyt sen tutkimus ja käyttömahdollisuuksia. (Ecocat 2012)

4.2.4. Rhodium

Tehokkain jalometalli, etenkin kolmitoimikatalysaattoreissa, on rhodium. Se hapettaa hiilimonoksidin ja hiilivedyt hiilidioksidiksi ja pelkistää tehokkaasti typen
oksideja typpikaasuksi. Rhodium on kuitenkin hinnaltaan korkein, joten sen sijaan
on pyritty keksimään vaihtoehtoisia ratkaisuja muiden jalometallien avulla. Toisaalta rhodiumin hyvän aktiivisuuden takia sitä tarvitaan yleensä hyvin pieniä
määriä. Rhodiumin selektiivisyyteen vaikuttavat pakokaasun happikonsentraatio
ja lämpötila. (Ecocat 2012)
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4.3. Jalometalliprosessit

Se mitä jalometallia tai niiden yhdistelmää kussakin katalysaattorityypissä käytetään, riippuu ensisijaisesti katalysaattorin käyttökohteesta. Yhdistelmiä voivat olla
Pt-Rh, Pd-Rh ja Pt-Pd-Rh. Se onko kyseessä bensa-, diesel- vai kaasumoottorikohde määrittää yleensä jo suoraan käytettävän jalometallin tai niiden seoksen.
Jalometallilatauksella (PGM -loading) taas ilmoitetaan käytetyn jalometallin määrä katalysaattorin tilavuutta kohti. Yleisesti tilavuus ilmaistaan grammoina kuutiojalkaa (g/ft3) tai litraa kohti (g/l tai g/dm 3). Jatkossa tässä työssä jalometallin määrästä käytetään jälkimmäistä merkintätapaa (g/dm3).

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu lyhyesti yleisimmät jalometallien käyttötavat
katalysaattoreita valmistettaessa. Ecocatilla käytetään kaikkia kolmea tapaa. Se
miten ja missä vaiheessa jalometalli tuotteeseen lisätään tuo omat vaikutuksensa
sekä tuotteen valmistusprosessiin että sen toimintaan ja samalla se vaikuttaa myös
jalometallihävikin muodostumiseen eri tavoin. Se mikä tapa kulloinkin valitaan,
riippuu paljon kyseisen tuotteen koosta, tuotantomääristä, käytettävistä jalometalleista sekä muista tuotteen valmistamiseen tarvittavista tuotantomenetelmistä.

4.3.1. Jalometallit tukiaineessa

Tässä tuotantotavassa jalometallit tai niiden seokset on lisätty tukiaineeseen ennen
yksittäisen katalyyttikennon pinnoittamista tukiaineella. Jalometallit lisätään nestemäisenä liuoksena tukiaineliuokseen, jolla katalyyttikenno pinnoitetaan. Ennen
nesteeseen liuottamista jalometallit (Pt, Pd tai Rh) ovat nitraatti- tai karbonaattisuoloina, jolloin ne ovat hyvin liukenevia. Liuoksien kemialliset ominaisuudet
kuten viskositeetti ja väkevyys on sovitettu kyseisellä tukiaineella pinnoittamiseen
sopiviksi. Tietyissä tuotteissa tämä menetelmä säästää paljon aikaa kun jalometallien lisäykseen ei tarvita jälkeenpäin enää erillistä työvaihetta. Hävikin kannalta
jalometallipitoinen tukiaine on ongelmallinen, koska valmiin tukiaineen lisäys
tuotteeseen vaatii yleensä 1-3 erillistä lisäyskertaa riippuen tarvittavan tukiainekerroksen paksuudesta ja halutun jalometallilatauksen (g/dm3) määrästä.
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Jokaisella lisäyskerralla muodostuu hävikkiä, johon on vaikea varautua ennakkoon. Myös pinnoitustavalla on oma merkityksensä; tehdäänkö se käsin vai koneellisesti esimerkiksi robotilla. Robottipinnoituksessa tuotteiden tasalaatuisuus
voidaan varmistaa paremmin ja hävikki asettuu selkeämmin tiettyjen rajojen sisään. Suuri merkitys on myös tukiaineen lisäyksessä käytettävillä työvälineillä,
kuten pinnoitusastioilla. Niiden koko ja muoto täytyy valita erikokoisille ja muotoisille katalyyttikennoille oikein, jotta pinnoitusliuoksen hukka voitaisiin minimoida. Pinnoituksesta yli jäänyt liuos täytyy tietenkin aina ottaa talteen ja kierrättää asiamukaisesti.

4.3.2. Imeytys

Tässä jalometallien lisäystavassa jalometallit lisätään tukiaineella pinnoitettuun
katalyyttikennoon vasta tukiainepinnoituksen jälkeen. Tukiaineen lisäys kennoon
tapahtuu samaan tapaan kuin edellä yhdellä tai useammalla pinnoituskerralla. Jalometalliliuos, johon jalometalli on lisätty nitraattina tai karbonaattina, imeytetään
tukiainepitoiseen kennoon joko yhdellä tai useammalla kerralla, riippuen halutusta
jalometallilatauksesta. Hävikin kannalta tämä tapa ei ole yhtä ongelmallinen kuin
jalometallipitoisen tukiaineen käyttö. Nyt yksittäisen kennon tarvitsema jalometallimäärä voidaan määritellä jopa kennokohtaisesti ja menetelmä soveltuu hyvin
pienien erien valmistukseen. Tästä jalometallien lisäystavasta käytetään myös
nimitystä jälki-imeytys.

Toinen tapa jalometallien imeyttämiseen metallikatalysaattoreita valmistettaessa
on jalometallien imeytys tukiaineella pinnoitettuun metallifolio- tai metalliverkkokelaan. Tästä valmiista tukiaine ja jalometallipitoisesta kelasta voidaan valmistaa rullaamalla halutun kokoisia katalyyttikennoja tai se voidaan toimittaa kokonaisena kelana suoraan asiakkaalle, joka itse rullaa siitä lopulliset katalyyttikennot. Kelaa pinnoitettaessa tukiaine ei ole liuoksena vaan pulverina, joka ruiskutetaan erillisessä prosessissa metallifolion tai -verkon pintaan. Kelojen imeytys jalometalliliuoksella tapahtuu vastaavasti kuin kennojen tapauksessa, mutta se vaatii
aina koneellisen käsittelyn kelojen suuren koon ja painon takia. Yhden metallifo-
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liokelan koko on tyypillisesti 50 - 120 dm3 ja paino muutamasta kymmenestä kilosta yli sataan kiloon. Yhdestä kelasta voidaan rullata kennoja kymmenistä jopa
satoihin riippuen halutusta kennokoosta.

4.3.3. Jalometallipulverit

Kolmas tapa jalometallien käytölle ovat välituotteiksi valmistettavat jalometallipitoiset pulveritukiaineet. Näistä valmistetaan kennojen pinnoituksessa käytettävät
lopulliset tukiaineet, joilla katalyyttikennot pinnoitetaan samaan tapaan kuin normaaleilla jalometallipitoisilla tukiaineilla. Pulveritukiaineiden valmistukseen on
olemassa oma prosessilaitteistonsa, jossa jalometallipitoinen tukiaine ensin valmistetaan liuosmuotoon ja sen jälkeen kuivataan leijupetikuivaimella pulverimuotoon. Prosessin viimeisessä vaiheessa pulverimuotoinen tukiaine lisätään sekoittamalla vesiliuokseen, jossa on mukana muut tukiaineen kemialliset komponentit.
Tämä valmistusmenetelmä on esillä olleista jalometallin hävikin kannalta kaikkein
ongelmallisin. Jalometallipitoista pulveritukiainetta kertyy paljon prosessilaitteiston putkistoihin ja suodattimiin, joiden hyvä huolto ja riittävän usein tehty puhdistus sekä jalometallin talteenotto on ensiarvoisen tärkeää jalometallihävikin minimoinnin kannalta.

4.3.4. Yhdistelmät

Monissa tuotteissa käytetään vain yhtä edellisistä jalometallin lisäystavoista, mutta on olemassa myös joitain yhdistelmiä käyttäviä tuotteita. Esimerkiksi useissa
palladium ja rhodium -pitoisissa tuotteissa käytetään normaalia rhodium-pitoista
tukiainetta sekä palladium-pitoista pulveritukiainetta. Toinen yhdistelmätapa on
käyttää ensin jalometallipitoista tukiainetta katalyyttikennon pinnoitukseen normaaliin tapaan ja myöhemmin lisätä imeyttämällä vielä lisää samaa tai toista jalometallia. Tästä jalometallin lisäystavasta voidaan käyttää nimitystä lisäimeytys.
Tämän tavan etuna voidaan pitää sitä, että siinä osa tarvittavasta jalometallista
sitoutuu tuotteeseen vasta myöhemmässä tuotannon vaiheessa, lähempänä asiakasta.
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4.3.5. Kalsinointi

Tukiaineen tai jalometallipitoisen tukiaineen lisäyksen sekä jalometallin imeytyksen jälkeen katalyyttikenno tai -kela pitää kalsinoida. Kalsinointi tapahtuu kalsinointiuuneissa. Kalsinoinnin tarkoituksena on poistaa katalyytin tukiaineesta
vesi sekä muita ei-haluttuja aineita, jotka saattavat vaikeuttaa katalyytin toimintaa
tai olla muuten haitaksi prosessille. Epäpuhtauksien hajoaminen saattaa olla eksoterminen reaktio, joka aiheuttaa suuria lämpötilaeroja tukiaineen sisällä. Jos epäpuhtauksia ei poisteta kalsinoimalla, ne voivat aiheuttaa katalyytin sintraantumista
katalyyttisessa prosessissa katalysaattorin toimiessa. Kalsinointilämpötila vaikuttaa
katalyyttijalometallin dispersioon tukiaineen pinnalla. Partikkelit pyritään hajauttamaan mahdollisimman tasaisesti laajalle alueelle, mutta mikäli kalsinointilämpötila
on liian suuri, dispersio vähenee. Liian suuri lämpötila kalsinoinnin aikana saattaa

aiheuttaa myös ei-haluttua tukiaineen sintraantumista. Tämä voidaan välttää tukiaineella pinnoitetun märän kennon tai kelan hyvällä kuivattamisella matalassa
lämpötilassa ennen varsinaista kalsinointia. Tällöin mikrohuokosiin jäänyt vesi ei
haihdu liian nopeasti ja aiheuta haihtuessaan suurta painetta, joka voisi rikkoa
tukiaineen rakennetta. Erillisen kuivauksen lisäksi kalsinoinnissa voidaan käyttää
niin sanottua ramppikuivausta, jossa lämpötila nostetaan haluttuun kalsinointilämpötilaan hitaasti esim. 50oC portaissa tietyn aikasyklin mukaisesti. Tyypillinen
kalsinointilämpötila on 500 – 600oC välillä. Valitulla lämpötilalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi katalyytin aktiivisuuteen ja selektiivisyyteen. Itse
kalsinoinnin kestolla ei ole niin suurta merkitystä kuin lämpötilalla.
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5.

JALOMETALLIHÄVIKIN SEURANTA

5.1. Tiedonhankinta

5.1.1. Tiedonhankintamenetelmät ja niiden valinta

Lähtökohdat tämän työn tiedonhankintaan olivat hyvät, kun tutkimusongelman
ratkaisun etsimiseen oli mahdollista käyttää hyvin pitkälti koko yrityksen henkilökunnan osaamista. Työn aloittamisessa ja tiedonhankinnassa auttoi paljon oma
kokemus ja tietämys yrityksestä. Tiedonhankinnan rajaus, ja se mistä ja keneltä
tarvittavaa tietoa löytyy parhaiten, onnistui luontevasti. Näin ollen lopullisten tiedonhankintamenetelmien valinta ja toteuttaminen käytännössä onnistui hyvin.
Suurimpana tiedonhankinnan haasteena oli työn aikataulu. Yrityksessä samaan
aikaan käynnissä olleen uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton aiheuttama työkuorma, loppuvuoden tyypilliset tuotantokiireet sekä omat työtehtävät
aiheuttivat viivettä tiedonhankintaan ja sitä kautta koko työn etenemiseen.

Päätiedonhankintamenetelmänä käytettiin keskusteluja sekä käytännön tutustumista jalometallien käyttöön yrityksen tuotannossa. Käytäntöön tutustumisen
ohella erityisesti tuotannossa tapahtuvien keskustelujen avulla jalometallien todellisesta käytöstä sai parhaan kuvan. Tuotannon henkilöstöstä mukana oli jalometalliprosessin parissa toimivia työntekijöitä. Tuotannon lisäksi tietoa saatiin laatuorganisaation henkilöstöltä, jonka kautta tutustuttiin jalometalleihin liittyvään laadunvalvontaan sekä jalometalleista kerättyyn informaatioon laatutyön tueksi. Laatuosastolta saatiin myös selkeää indikaatiota siitä, mitä tuotteita tutkimuksessa
kannattaisi tutkia. Toinen ryhmä jota hyödynnettiin tuotteiden valinnassa, oli
myyntihenkilöstö. Heidän tietämyksensä asiakasrajapinnasta ja mahdollisista jalometallien käytön kannalta ongelmallisista tuotteista ohjasi tutkimustuotteiden
valintaa selkeästi tietyntyyppisiin tuotteisiin.

Toinen päätiedonhankintamenetelmä oli sähköpostin välityksellä lähetetyt kysymykset sekä tietopyynnöt tutkimukseen liittyen. Yrityksen myynti-, osto- ja talo-
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usosastolta saatiin paljon yleistä tietoa sekä tilastoja jalometallien käytöstä koko
yrityksen tasolla.

5.1.2. Toteutus
Edellä kuvattujen keskustelujen, kysymysten, informaation etsimisen sekä tuotannon jalometalliprosessiin tutustumisen kautta saadun tiedon perusteella pyrittiin
sitten kohti työn alussa esitettyjä tavoitteita. Käytännön tasolla työn suoritus jakautui kolmeen erilliseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin ja analysoitiin yrityksen järjestelmistä kerättyjä sekä sähköpostitiedustelujen avulla saatuja tietoja, joita olivat muun muassa jalometallien osto, myynti ja kierrätysmäärät. Toisessa vaiheessa taas keskityttiin tutkimukseen valittujen tuotteiden jalometallien käyttöön, kuvaamalla tuotteiden jalometallikäyttöön liittyvät prosessit. Prosessikuvausten sekä kerätyn tiedon avulla luotiin kuva hävikin muodostumisesta
eri tuotteissa. Kun kaksi ensimmäistä vaihetta olivat pääosiltaan valmiit, työn
kolmannessa vaiheessa luotiin kappaleessa 6 esiteltävä työkalu jalometallihävikin
hallintaan.

5.1.3. Tietojen luotettavuus

Tähän työhön kerättyjen ja käytettyjen tietojen luotettavuutta voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Erityisesti oston järjestelmistä kerättyjä tietoja voidaan
pitää luotettavina, koska ne perustuvat todellisiin määriin sekä hintoihin jalometallikauppaa tehtäessä. Myös tuotannon ja laadun keräämää aineistoa voidaan pitää varsin luotettavana. Kysymysmerkkinä tietojen luotettavuuden suhteen voidaan tietenkin pitää järjestelmiin kerättyjen tietojen keräämis- ja analysointivaiheissa mahdollisesti tehtyjä virheitä, joita myös osaltaan voidaan pitää hävikin
lähteenä. Näissä tapauksissa pääasiallisina virhelähteinä voivat olla mittalaitteet,
tietojen syötössä ja siirrossa tulleet inhimilliset virheet sekä tiedon analysoinnissa
tulleet virheet. Voidaankin puhua hallitsemattomasta vaihtelusta, teorian mukaisesti. Näiden virheiden minimoinnissa auttaa varmasti kokemus sekä työskentelytapojen selkeyden parantaminen muun muassa Lean -työkalujen avulla.
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Työn tueksi käytyjen keskustelujen pohjalta saadut tiedot pohjautuvat pitkälti
haastateltujen omiin subjektiivisiin näkemyksiin asioista ja näin ollen niiden luotettavuus voidaan aina kyseenalaistaa. Toisaalta oli huomattavaa, että eri keskusteluissa esille tulleet asiat ja huomiot tukivat hyvin toisiaan, koska eri henkilöiden
huomiot hävikkiin liittyvistä asioita olivat pitkälti samansuuntaisia. Kokonaisuutena haastattelutietojen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä.

Yhtenä huomionarvoisen seikkana tietojen luotettavuuden kannalta voidaan pitää
yrityksessä samaan aikaan käynnissä olleen uuden tuotannonohjausjärjestelmän
sisäänajovaihetta. Meneillään olleiden muutosten takia kaikkia tarvittavia tietoja
ei saatu kerättyä kootusti samasta järjestelmästä. Tietoja piti poimia osaksi sekä
vanhasta että uudesta järjestelmästä. Tämä toi osaltaan epävarmuutta tiedon luotettavuuden suhteen. Pääosa tiedoista, lähinnä tuotannon, myynnin ja oston, jalometallikäyttöön liittyvästä tiedosta kerättiin vanhasta järjestelmästä, mikä tuntui
näin muutosvaiheessa luotettavammalta ratkaisulta.

5.2. Tuotteiden valinta laskentatyökalun kehittämiseksi

5.2.1. Valintaperusteet

Seuraavassa on esitelty tuotteiden valintaperusteet laskentatyökalun kehittämiseksi:
1. Tuote, jonka valmistuksesta on saatavilla riittävästi informaatiota
-

ollut vuoden 2012 aikana tuotannossa ja valmistus on aloitettu viimeistään vuonna 2011 (min. 1 vuosi tuotannossa)

2. Tuotteiden loppukäyttökohteet ovat keskenään erilaisia
-

diesel-, bensa- ja kaasumoottorikohde

-

henkilöauto-, raskas hyötyajoneuvo- sekä teollisuuskohde

3. Keskenään erityyppiset tai eri tuoteperheen tuotteet
-

vähintään 3 erilaista tuotetta

59

4. Jalometallin osuus tuotteen omakustannushinnasta yli 50 %
-

jalometallihävikillä on selkeä vaikutus tuotteesta saatavan katteen määrään

5. Tuotteen jalometallikäytön arvioitiin aiheuttavan ongelmia katteisiin
-

myynti- ja laatuhenkilöstön huomiot

6. Valitut tuotteet ovat keskenään erilaisia jalometalliprosessin kannalta
-

erilainen jalometallitarve ja jalometallisuhde

-

erilainen tukiainekoostumus

Edellä olevat valintaperusteet on luotu yrityksen myynnin, tuotekehityksen, tuotannon sekä laatuosaston antaman informaation ja käytyjen keskustelujen pohjalta.
Tärkein yksittäinen signaali tuli myynnin taholta, koska heillä on toimenkuvansa
perusteella paras tuntuma tuotteiden hintoihin ja niiden katteissa mahdollisesti
oleviin ongelmiin.

Peruslähtökohta tuotevalinnoille oli kohdan yksi (1) mukainen eli tuotteen valmistuksesta piti olla saatavilla riittävästi informaatiota, jotta ylipäänsä oli mahdollista
päästä jalometallikäyttöön ja sitä kautta hävikkiin käsiksi. Kohdan kaksi (2) valintaperuste taas toi mukaan loppukäyttökohteeltaan erilaiset tuotteet. Tällä perusteella mukaan tuli saada useampi Ecocatin neljästä katalysaattorien liiketoimintaalueesta, jotka ovat matkustaja- ja hyötyajoneuvot, raskaat hyötyajoneuvot, off
road (pienet moottorit ja teollisuus) sekä jälkimarkkinat (Ecocat 2011). Kohdan
kolme (3) valintaperusteella mukaan tuli valita erityyppisiä tai eri tuoteperheen
tuotteita. Neljännen (4) valintaperusteen lähtökohta oli tuotteessa käytettävän jalometallin määrä, jonka osuuden tuli olla yli puolet tuotteen omakustannushinnasta. Tämä toteutuikin selvästi kaikilla tuotteilla. Viides (5) valintaperuste alleviivasi keskusteluissa esille tullutta asiaa, että tietynlaisten tuotteiden jalometallikäytössä on katteeseen vaikuttavia ongelmia. Kuudentena (6) valintaperusteena mukana oli lähtökohta, että tuotteet olisivat jalometallikäytöltään mahdollisimman
erilaisia toisiinsa nähden, jotta mukaan saataisiin erilaisia jalometallien käyttöta-
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poja. Tämä valintaperuste toteutui vain osittain, koska viides kohta ohjasi valintaa
selkeästi tietyntyyppisiin tuotteisiin.

5.2.2. Valitut tuotteet

Työhön valitut tuotteet edustavat kohtuullisen kattavasti Ecocatin tuoteportfoliota
ja jalometallikoostumuksiltaan erityyppisiä tuotteita. Taulukkoon 3 on koottu lyhyt kuvaus tutkimuksessa mukana olevasta viidestä tuotteesta.

TAULUKKO 3. Tutkimuksen tuotteet.
Tuote

Tuotetunnus Jalometalli(t) Tukiaine Käyttökohde Liiketoiminta-alue Loppuasiakas
Matkustajahyötyajoneuvot
Raskaat
Kaasu (CNG)
hyötyajoneuvot
MatkustajaKaasu (LPG)
hyötyajoneuvot

Ecocat 2.6

76278

Pt

Ecocat 1.1B

86772

Pd+Rh

K5.7

Keraaminen kordieriitti

87807

Pd+Rh

K5.8

EcoXcell 200

88181

Pt

KD2

Diesel /Kaasu Off Road

K4.6 tukiaine

70525N

Pd

K4.6

Bensa

KDN1.3 Diesel

Matkustajahyötyajoneuvot

Great Wall
Volvo Powetrain
France
Fiat Group
Miratech
Ecocat Italia S.r.l

Taulukossa ylimpänä oleva Ecocat 2.6 tyyppinen diesel-katalysaattori on suurivolyyminen perustuote, jota on vuosien 2009 - 2011 aikana valmistettu lähes 50 000
kpl. Seuraavana on toinen Ecocat -tuoteperheen tuote, jonka loppuasiakkaana on
Volvo Powertrainin maakaasumoottorikohde. Tätä tuotetta on myös valmistettu
paljon ja se on jalometalli ja tukiainekonseptiltaan haastava kahden eri jalometallin yhdistelmätuote. Samantyyppistä tuotetta on myyty paljon myös muihin vastaavan tyyppisiin kohteisiin. Kolmannen tuotteen keraaminen kordieriittikenno
ostetaan talon ulkopuolelta, se pinnoitetaan ja myydään katalysaattorin loppukokoonpanijalle, jonka loppuasiakkaana on Fiatin kaasumoottorihenkilöauto. Tässäkin tuotteessa Pd/Rd tyyppinen jalometallikonsepti tuo haasteita valmistukselle.
Neljäntenä tuotteena on EcoXcell -tuoteperheen blokkityyppinen katalysaattori,
josta asiakkaana toimiva amerikkalainen Miratech kokoaa suuria useita blokkeja
sisältäviä katalysaattoreita erityyppisiin diesel- tai kaasumoottorikohteisiin. Viides
tuote eroaa edellisistä siinä, että se ei ole fyysinen katalysaattori vaan jalometalli-
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pitoinen tukiaine, tyyppinimeltään K4.6, jota myydään Ecocat Italian valmistamien katalysaattorien pinnoitukseen. Tuotetta valmistetaan ja myydään kiloittain
(kg).

5.3. Jalometalliprosessit valituilla tuotteilla

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tutkimuksen tuotteiden jalometalliprosessit ja
niihin liittyvät valmistusvaiheet. Jalometalliosuuksien ja muiden valmistuskustannusten laskennassa on käytetty vuoden 2013 tammikuun hintatietoja. Tuotteiden
jalometallimäärät on annettu nimellisarvoina eli tuotekohtaisia toleranssirajoja ei
ole huomioitu. Käytännössä tuotteiden jalometallimäärille on aina olemassa alasekä ylärajatoleranssi. Rajat on määritetty tiedossa olevan prosessin kyvykkyyden
sekä saadun kokemuksen perusteella. Yrityksen laatuosasto seuraa myös jatkuvasti tuotteiden jalometallitoteumia ja puuttuu sitä kautta jalometallilatausten ylä- ja
alarajojen ylityksiin. Tarkan seurannan lähtökohtana on yrityksessä käytössä olevat ajoneuvoteollisuuden alihankkijoille asetetut tiukat laatu- ja ympäristöjärjestelmävaatimukset. Hävikin minimoinnin ja yrityksen taloudellisen edun kannalta
pyrkimys jalometallikäytössä mahdollisimman lähelle alarajoja olisi tietenkin paras vaihtoehto, mutta käytännössä ohjaavana lukuna pidetään aina nimellisarvoa,
koska se on jalometallimäärä, joka asiakkaalle on käytännössä myyty. Taulukossa
4 on yhden tutkimuksen tuotteen nimellisarvot sekä toteumat sen tuotantoajalta
vuosina 2010 - 2012. Eri vuosien toteutumat ovat raja-arvojen (- X % ja + Y %)
välissä ja nimellisarvon alapuolella, mikä on positiivista myös hävikin kannalta.

TAULUKKO 4. Jalometallien nimellismäärät ja toteutumat, tuote 76278
Valmistettu PGM g / kpl
kpl
Nimellisarvo

Alaraja
-X %

Yläraja
+Y %

A

B

C

D

96,8 %

7515

A

B

C

E

96,7 %

33662

A

B

C

F

95,4 %

Keskiarvot:

G

96,3 %

Tuote

Vuosi

76278

2010

42690

76278

2011

76278

2012

PGM g / kpl
%
Toteutunut Nimellisarvosta

Jatkossa tässä työssä tuotteiden jalometallimäärien laskennassa käytetään nimellisarvoja. Tällöin lähdetään siitä oletuksesta, että ajateltuna pitkällä aikavälillä
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tuotteiden todelliset jalometallimäärät tasaantuvat hyvin lähellä nimellisarvojaan
tuotteiden tarkan laatuseurannan ansiosta ja sitä kautta hävikkiä ei juuri muodostu.

5.3.1. Ecocat 2.6 (tuote 76278)

Tämän tuotteen jalometalliprosessi edustaa tyypillistä jalometallin jälki-imeytystä.
Tuotteen lähtökohtana on rypytetystä metallifoliosta valmistettu kela, josta rullataan Ecocat 2.6 kennotuote. Kenno pinnoitetaan robottipinnoituksella tukiaineella
KDN1.3 ja pinnoitettuun kennoon imeytetään jalometalli. Jalometallina käytetään
platinaa. Tuotteen nimellinen kokonaisjalometallimäärä on 1,415 g ja sen osuus
valmistuskustannuksista on X % (kuva 15).

KUVA 15. Jalometallin osuus valmistuskustannuksista 1/2013, tuote 76278.

5.3.2. Ecocat 1.1B (tuote 86772)

Tämänkin tuotteen lähtökohta on rypytetty metallifoliokela, josta rullataan tuotteeseen sisältyvät kaksi Ecocat 1.1B kennoa. Seuraavassa vaiheessa kennoihin
lisätään juotospasta ja niiden päälle asennetaan metallivaipat, jonka jälkeen ne
juotetaan tyhjiöuunissa. Juotoksen avulla kennon mekaaninen kestävyys saadaan
haluttuihin käyttöolosuhteisiin sopivaksi. Seuraavaksi kenno pinnoitetaan jalometallipitoisilla välituotetukiaineilla K4.7 ja K3.4. Näistä koostuva lopputuotteen
tukiaine on tyyppinimeltään K5.7. Tuotteessa on kahta eri jalometallia, palla-
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diumia sekä rhodiumia, suhteessa 16:1. Jalometalleista palladium on tukiaineessa
K4.7 ja rhodium vastaavasti tukiaineessa K3.4. Tuotteen nimellinen kokonaisjalometallimäärä on 54,998 g ja sen osuus valmistuskustannuksista on X % (kuva
16). Tässä tuotteessa jalometallitukiaineella tehty pinnoitus tehdään käsin.

KUVA 16. Jalometallin osuus valmistuskustannuksista 1/2013, tuote 86772.

5.3.3. Keraaminen kordieriitti (tuote 87807)

Tässä tuotteessa käytetään keraamista kordieriittikennoa, jossa lopputukiaineen
nimike on K5.8. Tämä tukiaine koostuu edellisen tuotteen tapaan kahdesta välituotetukiaineesta, palladium-pitoisesta pulveritukiaineesta K4.8 sekä rhodiumpitoisesta K3.4 tukiaineesta. Niiden välinen suhde tuotteessa on 29:1 (Pd:Rh).
Pinnoitus tehdään käsin ja nimellinen kokonaisjalometallimäärä on 7,407 g ja sen
osuus valmistuskustannuksista on X % (kuva 17). Tuotteeseen ei Ecocatin toimesta lisätä metallivaippaa vaan se toimitetaan sellaisenaan pinnoitettuna asiakkaalle.
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KUVA 17. Jalometallin osuus valmistuskustannuksista 1/2013, tuote 87807.

5.3.4. EcoXcell 200 (tuote 88181)

Tämänkin tuotteen valmistus alkaa rypytetystä metallifoliokelasta, josta leikataan,
ladotaan ja pakkahitsataan suorakaiteen muotoinen EcoXcell-kenno. Tämän jälkeen kenno pinnoitetaan käsipinnoituksella. Pinnoitustukiaine ei tässä tuotteessa
sisällä jalometallia ja se on tyyppinimeltään KD2. Jalometallin, tässä tuotteessa
platinan, lisäys tapahtuu pinnoituksen jälkeen imeyttämällä. Tuotteen nimellinen
kokonaisjalometallimäärä 1,019 g ja sen osuus valmistuskustannuksista on X %
(kuva 18).

KUVA 18. Jalometallin osuus valmistuskustannuksista 1/2013, tuote 88181.
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5.3.5. K4.6 tukiaine (tuote 70525N)

Tämä tuote eroaa selkeästi edellisistä, koska se ei ole valmis katalysaattorituote
vaan katalysaattoreiden pinnoitukseen käytettävä palladium-pitoinen pulveritukiaine K4.6, jota valmistetaan kiloittain. Nimellinen palladium määrä on 3,56 g yhdessä kilossa tukiainetta. Jalometallin kokonaisosuus valmistuskustannuksista on
X % (kuva 19).

Kuva 19. Jalometallin osuus valmistuskustannuksista 1/2013, tuote 70525N.

5.4. Jalometallihävikin muodostuminen eri tuotteissa

5.4.1. Hävikin muodostuminen prosessissa

Seuraavissa kuvissa (kuvat 20 - 24) on esitetty eri tuotteiden jalometalliprosessien
vaiheet ja jalometallihävikin muodostuminen niiden aikana. Eri tuotteiden prosesseista nähdään, että hävikkiä muodostuu eri valmistusvaiheissa ja eri periaatteilla.
Hävikkikuvion koko kertoo missä prosessinvaiheessa hävikkiä muodostuu enemmän ja missä vähemmän. Kuvion koon arviointi perustuu työn aikana käytyjen
keskustelujen ja kokemuksen avulla saatuun informaatioon hävikin muodostumisesta prosessissa.
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Valmistusprosessien eri osa-alueista hävikin päämuodostumispaikkoja suuruusjärjestyksessä ovat seuraavat; jalometallipitoisen tukiaineen valmistus (kuvat 21, 22
ja 24), jalometallin imeytys (kuvat 20 ja 23) ja jalometallipitoisella tukiaineella
pinnoitus (kuvat 21 ja 22). Lisäksi pieni osa hävikistä voi muodostua jalometallin
lisäyksessä imeytysliuokseen (kuvat 20 ja 23) tai tukiaineeseen (kuvat 21, 22 ja
24). Jokaisessa tuotteessa voi myös tarkastus-, testaus- ja pakkausvaiheissa irrota
tukiainetta ja sitä kautta jalometallia. Tässä vaiheessa kun tuote on jo tarkastettu ja
todettu jalometallilataukseltaan spesifikaation mukaiseksi hävikillä ei kuitenkaan
enää ole vaikutusta tuotteesta saatavaan katteeseen. Tarkastuksen jälkeisen pakkaus ja toimitusvaiheessa tapahtuvan hävikin voidaankin ajatella olevan prosessiin
kuuluvaa ja hallinnassa olevaa hävikkiä. Jos tuote on oikein valmistettu sekä tarvittavat laatutarkastukset ja testaukset läpikäynyt, niin irtoavan jalometallin määrä
on kuitenkin erittäin vähäistä. Lisäksi tuotteen pakkausvaiheessa loppupuhdistuksen yhteydessä irtoava jalometallipitoinen tukiainepöly otetaan talteen imurin
suodattimien kautta ja kierrätetään muun jalometallijätteen mukana.

KUVA 20. Jalometallihävikin muodostuminen, tuote 86278.
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KUVA 21. Jalometallihävikin muodostuminen, tuote 86772.

KUVA 22. Jalometallihävikin muodostuminen, tuote 87807.
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KUVA 23. Jalometallihävikin muodostuminen, tuote 88181.

KUVA 24. Jalometallihävikin muodostuminen, tuote 70525N.

5.4.2. Tuotekohtaiset erot

Kun katsotaan tuotteiden jalometalliprosesseja ja hävikin muodostumisen eroja
niissä, voidaan tuotteet jakaa kahteen erityyppiseen hävikin päämuodostumistapaan. Kahdessa tuotteessa (kuvat 20 ja 23) jalometallihävikki muodostuu käytännössä kokonaan platinan imeytyksen aikana. Kolmessa muussa tuotteessa (kuvat
21, 22 ja 24) hävikin muodostuminen on selkeästi monimutkaisempaa. Näissä
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tuotteissa käytössä olevat jalometallipitoiset tukiaineet ja niiden valmistus tuovat
prosessiin useita eri työvaiheita joissa jalometallit ovat läsnä ja hävikin mahdollisuus kasvaa näin suuremmaksi. Erikoistapauksena näistä kolmesta voidaan pitää
tukiainetuotetta 70525N (kuva 24). Siinä käytettävän K4.6 tukiaineen valmistusta
voidaan käytännössä pitää kahden muun tuotteen tukiaineen valmistusprosessin
yhtenä osana (vertaa K4.7 ja K4.8). Lisäksi näistä kolmesta palladiumia sisältävästä tukiaineesta K4.6 sekä K4.8 ovat niin kutsuttuja pulveritukiaineita, joiden
haastavampi valmistusprosessi verrattuna K4.7:ään aiheuttaa edelleen hävikin
kasvua.

5.4.3. Hävikin kokonaismäärä prosesseissa

Jos katsotaan Ecocatin kaikissa jalometalliprosesseissa muodostunutta hävikkiä
kokonaisuutena vuosilta 2007 - 2011 kerättyjen tilastojen valossa (kuva 25), niin
nähdään, että keskimäärin X % kaikesta hankitusta jalometallista päätyy prosessihävikkinä kierrätykseen. Viimeisen viiden vuoden aikana kierrätetyn jalometallin
keskiarvomäärä on vaihdellut A - C % välillä mikä kertoo prosessien olevan ainakin kohtuullisen hyvin hallinnassa.

Huomionarvoista on platinahävikin huomattavasti pienempi arvo (keskiarvo A %)
verrattuna palladiumin ja rhodiumin hävikkiin (keskiarvot B % ja C %). Tämä
kertoo paljon näiden kahden jalometallin käyttötavan erilaisuudesta platinaan verrattuna. Kuten tutkimuksen tuotteistakin nähdään, platinan käyttö tapahtuu yleensä
jälki-imeytyksenä, joka on selvästi vähemmän hävikkiä muodostava tuotantomenetelmä kuin esimerkiksi palladiumin käyttö pulveritukiaineissa. Myös rhodiumin
hävikkiä lisää sen käyttö valmiissa pinnoitustukiaineessa. Palladium ja rhodiumin
hävikissä on huomattavissa myös kaksi kertaa enemmän hajontaa vuosien välillä,
joka edelleen indikoi prosessin epätasaisuutta verrattuna platinan käyttöön.
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KUVA 25. Kierrätetyn jalometallin osuus ostetusta määrästä 2007 – 2011.

Selitystä, sille miksi esimerkiksi vuosien 2009 ja 2010 prosessihävikit palladiumilla ovat muita vuosia korkeammat, on vaikea osoittaa suoraan. Yksi selitys
tälle voisi löytyä, jos verrattaisiin eri vuosina valmistettujen tuotteiden eri jalometallitarpeita ja niiden käyttötapoja. Kyseisinä vuosina on tuotannossa todennäköisesti ollut suhteellisesti enemmän jalometalliprosessiltaan haastavampi palladiumia käyttäviä tuotteita. Toisena selkeänä syynä voidaan pitää eri vuosina valmistettujen tuotteiden eräkokoja. Suurilla valmistuserillä hävikin määrä on yleensä aina suhteessa pienempi kuin pieniä eriä valmistettaessa.

Kuvassa 26 on koottuna eri jalometallien osuudet ostetuista määristä vuosina 2007
- 2011. Kun verrataan näitä kuvan 25 hävikkimääriin, ei suoraa korrelaatiota hävikin ja eri jalometallien ostomäärien välillä voida nähdä. Esimerkiksi platinan hävikki on yleensä ollut suurempi silloin kun sen ostomäärä on ollut pienempi (vuodet 2007 ja 2010). Tämän voi selittää jälleen tuotteiden eräkokojen muutokset eri
vuosina. Suuremman hävikin vuosina on tehty todennäköisesti pienempiä eriä ja
päinvastoin. Koska täysin suoraa yhteyttä ostomäärän ja hävikin kasvun välillä ei
selkeästi nähdä, voidaankin sanoa, että eräkokojen lisäksi jalometallin käyttöprosessin onnistumisella on oltava suuri merkitys hävikin kokonaismäärälle tuotannossa.
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KUVA 26. Eri jalometallien osuudet ostetusta määrästä (kg) 2007 - 2011.

Edellä kuvattu kierrätykseen päätyvän jalometallin osuus ostetusta määrästä ei
tietenkään ole koko totuus kaikesta hävikistä. Kierrätyksen ulkopuolelle jää varmasti aina osa käytössä olevasta jalometallista. Valmistusprosessissa mukana oleviin astioihin, puhdistusrätteihin ja työkaluihin jää aina jalometallijäämiä imeytysliuoksista ja tukiaineista. Vaikka esimerkiksi kaikki käytetyt puhdistusrätit pyritään kierrättämään, niin aina jokin osuus niistä päätyy kierrätyksen ulkopuolelle.
Lisäksi prosessilaitteistojen putkistoihin jääneitä jalometalleja ei koskaan saada
täydellisesti talteen. Eniten ongelmia tuottavat pulveritukiaineet (K4.6 ja K4.8),
joiden valmistuksen aikana laitteistoihin edellisistä valmistuseristä jäänyt jalometallipitoinen pulveri voi päätyä seuraavien valmistuserien tukiaineisiin ja näin aiheuttaa epäselvyyksiä tukiaineisiin annosteltujen ja lopputuotteesta mitattujen
pitoisuuksien välille. Tähän tietysti auttaa putkistojen ja rakenteiden riittävän
usein tehtävä puhdistus, joka ei kuitenkaan jatkuvassa tuotantokäytössä aina ole
mahdollista. Lisäksi jotkin rakenteet voivat olla niin vaikeita puhdistaa, että niiden
puhdistaminen kaikesta jalometallista ei onnistu lainkaan tai puhdistaminen ei
kannata saavutettuun hyötyyn nähden. Kun kuitenkin tiedetään Ecocatin jalometallin talteenoton periaatteet ja niiden toimivuus voidaan laskentatyökalun kehittämisen kannalta olettaa kierrätykseen päätymättömän jalometallin osuuden ole-
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van niin pieni, että sitä ei laskentaperusteissa kannata huomioida jo senkin takia,
että sen täydellinen selvittämien vaatisi hyvin pitkää ja perusteellista seurantaa
useille eri tuotteille ja niiden valmistusprosessien yksityiskohdille.

5.5. Jalometallipitoisen jätteen kierrätys

5.5.1. Jätteen talteenotto Ecocatilla

Jalometallipitoisen jätteen talteenotto ja kierrätys on järjestetty tuotannon muun
jätteen keräyksen yhteyteen. Kaikki jalometallipitoinen jäte pyritään keräämään
talteen ja toimittamaan edelleen kierrätykseen. Jalometallipitoisille tukiaineille ja
imeytysliuoksille on pinnoitus ja imeytysalueilla omat keräysastiat, joihin ylimääräiset liuokset kaadetaan kun niitä ei enää käytetä. Lisäksi kaikki jalometalliliuosten käsittelyssä käytetyt rätit, siivousvälineet, työkäsineet ja -asut kerätään talteen
ja toimitetaan edelleen kierrätykseen jalometallien talteenottoa varten. Myös tuotannon poikkeaviksi tai hylätyiksi tulleet jalometallipitoiset valmiit tuotteet kerätään talteen omiin roska-astioihin ja sitä kautta kierrätettäviksi. Kaikki kerätty jäte
toimitetaan jalometallien talteenottoon neljä kertaa vuodessa (kvartaaleittain). Se
kuinka paljon jalometalleja talteenottoon menevissä jätteissä kokonaisuudessaan
on, ei ole tiedossa etukäteen, koska jätteiden määriä tai niiden jalometallipitoisuuksia ei kirjata ylös ennen jäteastioihin laittoa.

5.5.2. Kierrätys Kuusakoski Oy:llä

Ecocatin jalometallipitoisen jätteen kierrätyksestä huolehtii Kuusakoski Oy, jonka
ydinosaamista on metallien kierrätys. Kuusakoski vastaanottaa jalometallipitoisen
jätteen lisäksi muun muassa kokonaisia ajoneuvoja, akkuja, muuta teollisesta tuotannosta syntyvää metallijätettä sekä painolevyjä ja kehitejätteitä. Yrityksellä on
koko valtakunnan kattava verkosto, jossa jätemateriaalien keräys, käsittely ja kuljetukset on organisoitu asiakkaille valmiiksi ratkaisuiksi. (Kuusakoski Oy, 2012)
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Taulukkoon 5 on kerätty Ecocatilta vuosina 2008 - 2011 Kuusakoskelle toimitetuista jalometalleista saatu kierrätyspalautus prosentuaalisena osuutena niiden
arvosta. Osuuksien laskemiseen on käytetty jokaisen vuoden kohdalla kyseisen
vuoden keskiarvohintaa eri jalometalleille. Kuten osuuksista nähdään, erityisesti
platinasta kierrätyksestä saatu palautusarvo on ollut jopa suurempaa kuin ostoihin
käytetty raha. Rhodiumin osalta taas palautusprosentti on selkeästi ostoarvoa pienempi. Tämä johtuu eri jalometallien suurista hinnanvaihteluista eri vuosien sisällä. Kun kierrätyserän toimitus tapahtuu kvartaaleittain ja maksu saadaan noin
kolmen kuukauden viiveellä sen hetkisen markkinahinnan mukaisesti niin tässä
välissä tapahtuneet hinnanvaihtelut tuovat vääristymää palautusarvoihin. Vuosikohtaiset keskiarvot asettuva D – G % väliin ja kokonaispalautusprosentin keskiarvoksi muodostuu X %. Jalometallikustannusten hallintatyökalua kehitettäessä
kierrätys on huomioitu kaikille jalometalleille tämän keskiarvopalautusprosentin
mukaisesti.

TAULUKKO 5. Jalometallipitoisen jätteen kierrätyspalautus 2008 - 2011

Kierrätys, palatusprosentit 2008 - 2011
(Saatu palautus % ostoarvosta)
Vuosi

Pt

Pd

Rh

2008
2009
2010
2011

A%
A%
A%
A%

B%
B%
B%
B%

C%
C%
C%
C%

Keskiarvo/vuosi
D%
E%
F%
G%

Keskiarvo:

A%

B%

C%

X%

Edellä olevan taulukon perusteella voidaan nopeasti arvioida, että tuotteiden jalometallihävikistä kierrätyksen avulla takaisin saatava osuus on hyvä varsinkin verrattuna siihen jos kierrätystoimintaa ei olisi lainkaan. On kuitenkin selvää, että
mitä vähemmän kierrätettävää jalometallijätettä eli hävikkiä omassa tuotantoprosessissa syntyy, sitä paremmin jalometallikustannuksia voidaan seurata ja valvoa
itse. Varsinkaan kun ei itse tiedetä, kierrätysjätettä lähetettäessä, sen sisältävien eri
jalometallien määriä. Palautuksesta saatu loppusumma tulee täten aina enemmän
tai vähemmän yllätyksenä.
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6.

HALLINTATYÖKALUN KEHITYS

6.1. Lähtökohdat

Kappaleessa viisi (5) esiteltyjen tuotekuvausten, tuotteiden jalometalliprosessien
sekä erilaisten hävikin muodostumisperiaatteiden perusteella saatiin kokonaiskuva
erityyppisten tuotteiden hävikistä prosessissa. Lisäksi tiedossa on yrityksen jalometallijätteen kierrätyksestä saatava keskimääräinen palautusprosentti kierrätetyille jalometalleille. Näiden kahden tiedon perusteella hallintatyökalua voitiin lähteä
muodostamaan.

6.2. Työkalun rakenne

Työkalu muodostettiin Excel-laskentataulukkoon, joka annettujen lähtöarvojen
perusteella laskee tuotteen valmistukseen tarvittavan kokonaisjalometallimäärän
sekä jalometallihävikin, joka on odotettavissa tuotteen valmistusprosessin aikana.
Laskentataulukossa on kaksi välilehteä, hävikki sekä laskenta. Näistä ensimmäiseen syötetään halutut lähtöarvot ja saadaan tulokset ja jälkimmäiseen muodostuu
varsinainen laskelma lähtöarvojen perusteella. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty hävikkija laskenta välilehtien ulkoasu.

6.2.1. Lähtöarvot

Lähtöarvoina laskentataulukkoon syötetään seuraavat lukuarvot sekä vaihtoehtoiset valinnat laskettavan tuotteen spesifikaation mukaisesti:

Tuote, valinta:

Ecocat, EcoXcell tai Keraaminen

Tuotteen tilavuus:

dm3

Tukiaine, valinta:

KDN1.2/1.3, K5.7, K5.8, K4.6 tai KD2

Tukiaineen määrä:

g/m2

Jalometallisuhde:

Platina/Palladium/Rhodium (esim. 1/2/0)

Jalometallilataus:

g/dm3
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Jalometallin lisäystapa, valinta: Imeytys tai jalometalli(t) tukiaineessa
Jalometallihinnat:

€/g (Pt, Pd sekä Rh)

6.2.2. Prosessihävikin laskenta

Kun edellä olevat lähtöarvot on syötetty, prosessihävikin (%) yhteenlaskettu arvo
muodostuu laskenta-välilehdelle seuraavien tekijöiden perusteella:

Valitun kennotyypin (tuoteperheen) vaikutus
o

Ecocat ja EcoXcell tuotteissa hävikki X % tuotteen jalometallimäärästä

o

Keraamisissa tuotteissa hävikki Y % tuotteen jalometallimäärästä

o

Perusteet: keraamisissa kennoissa tukiaineen ja siinä olevan jalometallin sekä kennon välinen adheesio on metallikennoa parempi
keraamikennon huokoisemman rakenteen takia. Lisäksi erityyppisille kennoille tehdyillä adheesiotesteillä hylkäysrajaksi on määritetty yli Z % tukiaineen irtoaminen. Testeissä tulokset asettuvat
yleensä metallikennoilla alle E % ja keraamikennoilla noin puoleen metallikennoista

Tilavuuden vaikutus (tuotteen koko)
o

Alle 1 dm3 hävikki X %

o

1-3 dm3 hävikki Y %

o

3-5 dm3 hävikki Z %

o

yli 5 dm3 hävikki E %

o

Perusteet: tuotteen koon kasvaessa hävikin määrä lisääntyy, koska
pinnoitettaessa ja/tai imeytettäessä tuotteen suurempi koko ja paino vaikeuttaa prosessia. Suuremmilla tuotteilla vaikeuksia tuovat
pinnoitusastioiden valinta, tuotteen käsittelyn vaikeus, kuivauksen
onnistuminen, tukiaineen sekä jalometallin leviäminen epätasaisemmin koko tuotteen pinta-alalle ja siitä seuraavat adheesio on-
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gelmat. Lisäksi pinnoitettaessa ja/tai imeyttäessä upottamalla tukiaineen määrän kasvaessa myös roiskeiden määrä kasvaa.

Tukiaineen vaikutus
o

KDN 1.2/1.3 ei hävikkiä. Ei sisällä jalometallia

o

K5.7 valmistushävikki X %. Kahden tukiaineen yhdistelmä, jossa
jalometallit (Pd ja Rh) ovat tukiaineessa

o

K5.8 valmistushävikki Y %. Kahden tukiaineen yhdistelmä, jossa
jalometallit ovat tukiaineessa. Toisena osana palladium-pitoinen
pulveritukiaine K4.8, jossa vaativa valmistusprosessi

o

K4.6 valmistushävikki Z %. Palladium-pitoinen pulveritukiaine,
jossa vaativa valmistusprosessi

o

KD2 ei hävikkiä. Ei sisällä jalometallia

o

Perusteet: Prosentit perustuvat esille tulleisiin arvioihin tukiaineen
valmistushävikistä. Normaaleilla jalometallipitoiselle tukiaineelle
hävikki on noin E % ja pulveritukiaineelle kolminkertainen.

Tukiaineen määrän vaikutus (g/dm3)
o

1 pinnoituskerta, tukiainetta alle 20 g/m2, hävikki X %

o

2 pinnoituskertaa, tukiainetta 20 - 40 g/m2, hävikki Y %

o

3 pinnoituskertaa, tukiainetta yli 40 g/m2, hävikki Z %

o

Perusteet: hävikki lisääntyy pinnoituskertojen määrän kasvaessa.
Pinnoitushävikki sisältää työn aikaisen toiminnan, kuten roiskeet
sekä puhdistusrätteihin ja astioihin jäävät jalometallit. Perustuu
arvioihin työn suoritustavasta. Jos tukiaine ei sisällä jalometallia
(KDN1.2/1.3 ja KD2) ei pinnoitushävikkiä luonnollisesti tule

Jalometallin vaikutus
o

Jokaisen jalometallin hävikki on lähtökohtaisesti arvioitu X %
suuruiseksi ja hävikki muodostuu jalometallin lisäyksessä imeytys- tai tukiaineliuokseen
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o

Vuosina 2007 - 2011 tilastoitujen kierrätysmäärien perusteella eri
jalometalleille on laskettu suhdeluvut sen suhteen paljonko kaikesta ostetusta määrästä päätyy kierrätykseen verrattuna toisiinsa
ja käytettyihin kokonaismääriin. Suhdeluvut ovat: platinalle 1,
palladiumille 1,9 ja rhodiumille 2,0. Lisäksi tuotteessa olevien jalometalliosuuksien vaikutus huomioidaan sen mukaisesti, missä
suhteessa kutakin jalometallia tuotteessa on. Lopullinen vaikutus
saadaan siis kertomalla lähtökohtainen hävikin arvo X % suhdeluvulla ja edelleen jalometallin osuudella tuotteessa

Jalometallin lisäystavan vaikutus
o Imeytys, prosessin hävikki X %
o Jalometallit tukiaineessa, hävikki Y %
o Perusteet: imeytys on yksinkertainen ja vaihtelultaan selkeästi
pienempi työtapa. Jalometallipitoisilla tukiaineilla pinnoitettaessa
hävikki kasvaa prosessin monimutkaisuuden kasvaessa. Osuudet
perustuvat esille tulleisiin arvioihin siitä kuinka paljon jalometallipitoisia liuoksia jää yli imeytyksen tai pinnoituksen jälkeen

6.2.3. Kierrätyksen vaikutus

Kierrätettävän jalometallin vaikutus on huomioitu laskenta-välilehden laskennassa
kierrätyksestä saatavan keskiarvopalautuksen (taulukko 5) mukaisesti:

Tuotteeseen käytetystä jalometallista palautuu keskimäärin X % = Kierrätyspalautus (%)

6.2.4. Kokonaishävikki

Valitun tuotteen kokonaishävikki muodostuu seuraavasti:
Kokonaishävikki (%) = Prosessihävikki (%) – Kierrätyspalautus (%)
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Hävikki-välilehdellä on taulukko, johon laskennan tulos muodostuu. Taulukko
kertoo valitun tuotteen kokonaishävikin määrän grammoina, prosentteina sekä
rahamääräisenä. Taulukossa 6 on esitetty laskennan tulokset tutkimuksen tuotteelle 86772. Tämän tuotteen hävikiksi saadaan X % kokonaisjalometallin arvosta eli
noin E €. Jalometallihintoina kaikissa laskelmissa on käytetty vuoden 2012 keskihintoja (Platinum today 2012a).

TAULUKKO 6. Kokonaishävikki tuotteelle 86772
Tuotteen JM-määrä (g)
Hävikki (g)
Tuotteen JM-määrä + hävikki (g)
Hävikki (%)

55,089
Xg
Yg
Z%

JM-hinta ilman hävikkiä (€)
Hävikin arvo (€)
JM kokonaishinta (€)

947,14 €
E€
F€

6.3. Työkalun käyttö

Työkalua voidaan käyttää sen antamien vaihtoehtojen rajoissa. Käytännössä tämä
tarkoittaa valittavissa olevia kolmea tuotetta (Ecocat, EcoXcell sekä keraaminen
kenno) sekä valintoja muun muassa tuotteen koon, tukiainetyypin, jalometallien ja
niiden välisten suhteiden välillä. Muiden tuotteiden laskentaan työkalu ei sovellu.
Työkalun avulla voi tehdä vertailuja esimerkiksi tukiaineiltaan ja jalometallilatauksiltaan erityyppisten tuotteiden välillä. Työkalun laskenta-välilehden kaavat
ovat avoimia, joten niissä olevien laskentaperusteiden muuttaminen on mahdollista. Laskettaessa esimerkiksi vertailuarvoja on kuitenkin hyvä tallentaa jokainen
laskettu taulukko erikseen omana tiedostonaan ja pitää alkuperäinen laskentatyökalu ennallaan.
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6.4. Luotettavuus ja virhearviointi

Työkalun luotettavuutta eri tuotteille laskettujen hävikkien määristä on tässä vaiheessa vielä hyvin vaikea arvioida. Lopullisesti työkalun onnistumista voidaan
arvioida vasta, jos työkalu otetaan yrityksessä käyttöön ja sen avulla kerätään riittävästi informaatiota hävikistä erilaisilla tuotteilla ja tätä informaatiota hyödynnetään hinnoittelun tukena tai sitä verrataan käytännön työstä luotettavasti kerättyyn
informaatioon tuotteiden hävikistä.

Edellä luotua laskentamallia voidaan pitää yhtenä näkemyksenä hävikin kertymisen tavoista. Omine rajoitteineen se ei varmasti anna täydellistä kuvaa todellisesta
jalometallihävikistä ja sen kertymisen kaikista tavoista. Sen rakentamiseen on
käytetty viiden valitun tuotteen jalometallikäytöstä kerättyä informaatiota, joka ei
tietenkään ole koko kuva yrityksen valmistamista katalysaattoreista ja niiden jalometallikäytön tavoista. Tutkimuksen tuotteiden kanssa riittävän samantyyppisten tuotteiden osalta luotettavuutta voidaan kuitenkin pitää ainakin kohtuullisen
hyvänä.

Itse työkalun teknisten virheiden osalta sen käyttö ja riittävä testaus paljastaa siinä
mahdollisesti olevat virheet. Laskentakaavoja on kehitysvaiheessa testattu tutkimuksen tuotteiden lisäksi noin kymmenellä muulla yrityksen tuotteella, jotka ovat
samantyyppisiä tutkimustuotteiden kanssa. Saadut tulokset korreloivat hyvin keskenään ja näin ollen laskennassa ei ollut havaittavissa suuria virheitä.

6.5. Päivitysmahdollisuudet

Koska työkalun laskenta-välilehden kaavoja ei ole lukittu, sen päivittäminen on
teknisesti mahdollisia suhteellisen helposti. Se, miten ja milloin päivityksiä tehdään, tulee päättää erikseen. Laskentatyökalun kehityksen lähtökohtana olevien
viiden tuotteen sekä yrityksen muiden tuotteiden valmistusmenetelmät ja jalometalleihin liittyvät prosessit kehittyvät ja muuttuvat varmasti tulevaisuudessa ja se
voi tehdä työkalun laskentaperusteista epäsopivia nopeastikin. Lopullisesti päivi-
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tystarpeen määrittää tietenkin työkalun käyttö. Jos työkalusta halutaan todellista
apua jalometallihävikin määrittämiseen, sen päivitysperiaatteet, uusien versioiden
kehitys sekä niiden käyttöönotto on määriteltävä erikseen. Seuraavassa toimenpide- ja kehitysehdotuksia kappaleessa on käsitelty tarkemmin näitä työkalun käyttö- ja jatkokehitysmahdollisuuksia.
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7.

TOIMENPIDE- JA KEHITYSEHDOTUKSET

7.1. Työkalun käyttö kustannusseurannan tukena

Hävikin laskentatyökalu on kehitetty tuotteiden kustannusseurannan yhdeksi
osaksi. Sen avulla voidaan nopeasti nähdä laskettavana olevan tuotteen jalometallin tai -metallien tuotannonaikaisen hävikin määrä. Esimerkiksi lähtökohtaisesti
matalakatteisissa tuotteissa voidaan työkalun avulla vertailla kahta eri jalometallin
lisäystapaa (jalometallit tukiaineessa / imeytys) ja saada sitä kautta informaatiota
lopullisen valinnan tueksi.

Parhaiten työkalu toimiikin yrityksen myyntiosaston tukena, mutta myös tuotekehitys-, tuotanto- sekä laatuosastot voivat sen avulla selvitellä omia tuotteisiin liittyviä jalometallikäytön ongelmiaan. Esimerkiksi tuotekehitysvaiheessa voi usein
tulla eteen valintatilanne, jossa erilaisille tukiaine ja jalometalli yhdistelmille voi
olla vaihtoehtoja. Tällöin erilaisten prosessien hävikkitietämys voi rajata tai suunnata valintaa hävikin kannalta edullisimpiin käyttötapoihin. Tuotannolle se taas
antaa tukea kustannustehokkaampien tuotantotapojen valintaan ja laadulle informaatiota siitä missä mahdollisia ongelmakohtia eri tuotteiden jalometallikäytössä
voi olla. Ja molemmat saavat näin myös selkeän signaalin siitä mihin jalometalliprosessien kehitystyössä kannattaa keskittyä.

7.2. Hävikin vaikutukset tutkimustuotteisiin

Seuraavassa taulukossa (taulukko 7) on koottuna laskentatyökalun avulla saadut
tutkimustuotteiden jalometallihävikkiprosentit sekä niiden vaikutus tuotteiden
katteisiin. Tuotteiden katteet putoavat hävikin vaikutuksesta X – Y %. Nopeasti
ajateltuna tämä osuus vaikuttaa aika pieneltä osalla tuotteista, mutta pitkällä aikavälillä se tuo varmasti ainakin hinnankorotuspaineita. Hävikin viemä osuus on
tietysti joissain tuotteissa saatavissa takaisin parantamalla tuotteen valmistusprosessia muilta osin. Tuotteiden kustannusrakenteeseen vaikuttavien muiden osien
tai materiaalien hintoihin sekä työn hintaan voidaan yrittää vaikuttaa ja saada
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säästöjä sitä kautta. Kaikissa viidessä tuotteessa jalometallin osuus oli kuitenkin
reilusti yli 50 % tuotteen omakustannushinnasta (kappale 5.3), mikä tekee pienestäkin hävikin minimoinnista selkeästi tärkeimmän keskittymiskohteen. Erityisesti
tämä korostuu jos katsotaan pelkkiä prosessihävikkejä, joista jalometallikierrätyksestä saatavaa palautusta ei ole huomioitu. Palautuksesta saatava summa on laskentaperusteissa neljän vuoden (2008 - 2011) keskiarvopalautusten mukainen X
%, mutta todellisuudessa se muuttuu jatkuvasti jalometallihintojen muutosten mukana alas- tai ylöspäin aiheuttaen sitä kautta arvaamatonta muutosta kokonaishävikkiin.

Jos taas katsotaan hävikkiprosentteja tuotekohtaisesti, nähdään suurimmat arvot
tuotteilla 86772 ja 87807, joissa käytetään jalometallipitoisia Pd/Rh -tukiaineita.
Tämä oli selkeästi odotettavissa, kun tiedetään näiden tuotteiden vaativampi valmistusprosessi jalometallipitoisine tukiaineineen. Myös tuotteen 70525N hävikkiä
kasvattaa palladium-tukiaineen valmistusprosessi. Ecocat2.6 ja EcoXcell 200 tuotteissa hävikki jää selvästi pienemmäksi, koska valmistusprosessina platinanimeytys on huomattavasti yksinkertaisempi.

TAULUKKO 7. Hävikin vaikutus katteeseen

Tuote
Tuotenumero
Ecocat 2.6
76278
Ecocat 1.1B
86772
Keraaminen kordieriitti
87807
EcoXcell 200
88181
K4.6 tukiaine
70525N

Prosessihävikki
(%)
A%
B%
C%
D%
E%

Kokonaishävikki
(%)
F%
G%
H%
I%
J%

Katteen
muutos
(%)
K%
L%
M%
N%
O%

7.3. Työkalun jatkokehitys
Työkalun jatkokehitykselle on monia mahdollisuuksia. Ensin se toimivuus sellaisenaan on kuitenkin hyvä todentaa riittävän käytön avulla. Ensimmäisenä jatkokehityskohteena voisi olla useampien kenno- ja tukiainetyyppien lisääminen laskentaan. Erilaisia tukiainetyyppejä, joissa on sekä jalometalli-imeytystä että jalometallit tukiaineessa tyyppisiä ratkaisuja, on yrityksessä käytössä monia muitakin.
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Toinen mahdollinen jatkokehitysratkaisu voisi olla laskennan käytännön toimivuuden tarkastelu useamman tuotannossa jatkuvasti valmistettavan tuotteen avulla. Näiden tuotteiden jalometallikäyttöä tulisi seurata tarkasti pitemmällä aikavälillä ja kerätyn informaation avulla saataisiin sitten tarkennuksia ja lisähuomioita
laskennan perusteisiin. Kuten laskentakaavojen perusteista jo nähtiin, ne ovat hyvin pitkälti arvioita työn suorituksesta ja tapahtumista prosessin eri vaiheissa, koska täysin luotettavaa kerättyä informaatiota ei ollut vielä saatavilla.

Kolmas jatkokehitysratkaisu voisi olla laskennan päivitystavan luominen. Päivitys
voitaisiin liittää aina osaksi mahdollista jatkokehitystä, jolloin uusia laskentaosia
liitettäessä käytäisiin läpi aina myös vanhat laskentamallit ja päivitettäisiin ne
nykytilanteen mukaiseksi. Samalla tietenkin myös käytettävyyttä ja ulkoasua voitaisiin kehittää toimivammaksi. Yksi tärkeimmistä päivitystä varten seurattavista
kohteista on kierrätyspalautus, koska sen muutos vaikuttaa kokonaishävikin määrään eniten. Sen jatkuva, esimerkiksi puolivuosittainen, päivittäminen aina edelliseltä kaudelta saatuun palautusprosenttiin pitäisi laskennan paremmin sen hetkistä
oikeaa todellisuutta kuvaavana.

Yksi kehitysmahdollisuus liittyy myös yrityksessä käytössä olevaan myynnin kustannuslaskentaohjelmaan, joka toimii myös Excel -pohjaisesti. Hävikkilaskenta
voitaisiin liittää osaksi kustannuslaskentaohjelmistoa ja sitä kautta paremmin
osaksi myynnin päivittäistä käyttöä.

7.4. Huomiot ja käytännöt hävikin pienentämiseksi
Osatavoitteena tässä työssä oli poimia esille työn aikana esille nousseita huomioita ja käytäntöjä, joiden avulla jalometallihävikkiä voitaisiin ehkäistä. Vastausta
tähän täytyy lähteä etsimään jalometallien käyttöön liittyvien prosessien ja niiden
parantamisen sekä kehittämisen kautta. Hävikin systemaattiseen vähentämiseen
pyrkivän toiminnan tuleekin lähteä jalometallin käyttöön liittyvien prosessien tarkasta ja yksityiskohtaisesta läpikäynnistä. Tämä tietysti vaatii resursseja sekä erityisesti hyviä mittalaitteita tuotteiden todellisten jalometallipitoisuuksien määrittämiseen. Ecocatilla on metallien pitoisuusmittauksiin käytettävissä sekä XRF -
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analysaattoreita (X-MET) että atomiabsorptiospektrometrejä (AAS). Näistä jälkimmäisillä päästään yleensä parempiin mittatarkkuuksiin, mutta käytännössä on
huomattu, että monin paikoin niidenkään mittatarkkuudet eivät aina riitä joissain
tuotteissa olevien hyvin pienien jalometallipitoisuuksien mittaamiseen. Toisaalta
hävikki, mikä muodostuu mittaustarkkuuden rajoilla olevissa pitoisuuksissa, on
hyvin vähäistä. Tämä jatkuva mittausvirhe voi pitkällä aikavälillä ja suurissa tuotesarjoissa aiheuttaa kuitenkin selkeää epävarmuutta siitä, mihin jalometallia katoaa. Luotettavaa mittaustapaa onkin pidettävä ensimmäisenä lähtökohtana, jotta
selkeään ja luotettavaan hävikkitietoon voidaan päästä. Samalla tietenkin pitää
huolehtia siitä, että mittaustapahtumat toistuvat aina suunnitellusti sekä omat, että
asiakkaiden laatuvaatimukset huomioiden.

Toinen mittaamiseen liittyvä ongelma, joka nousi esiin, on käytössä olevat vaa`at,
joilla tukiaineisiin ja imeytysliuoksiin punnitaan jalometalleja. Jos katsotaan esimerkiksi tässä työssä tutkimuskohteena olleiden tuotteiden piirustuksiin merkittyjen jalometallimäärien esitystarkkuutta, niin huomataan että käytössä on jopa 4
desimaalia. Piirustukset tehdään yrityksen suunnitteluosastolla tiettyjen ohjeiden
mukaisesti ja desimaalit eri latausmäärille määritetään näiden ohjeiden mukaisesti.
Kuitenkaan käytössä olevilla vaaoilla ei päästä parhaimmillaankaan kuin tuhannesosan (3 desimaalia) tarkkuuteen. Osalla vaaoista ei päästä kuin kymmenesosan
(1 desimaali) tarkkuuteen. Tässä on selkeä epäkohta, jonka aiheuttamia virheitä ja
vaikutuksia hävikin muodostumiseen voi vain arvailla. Miten asia voitaisiin sitten
korjata? Riittävän tarkkojen vaakojen hankkiminen kaikkiin tarvittaviin työpisteisiin on hyvin kallista. Ja jos niitä hankittaisiin, pitäisi myös jalometalliliuosten
pitoisuuksien analysoinnissa päästä luotettavasti samaan tarkkuuteen ja tämä toisi
vastaavasti paineita myös pitoisuusmittareiden uusimiseen. Toinen lähtökohta on
piirustusten selkeyttäminen nykyisellä mittauskalustolle sopivammaksi. Latausmäärät on tuotepiirustuksissa yleensä annettu sekä nimellis- että minimiarvoina ja
tuotteeseen lopulta päätyvä jalometallimäärä saadaan kyllä toleranssiväliin sopivaksi nykyiselläkin mittauskalustolla, mutta ehkä esitystarkkuutta eli desimaalien
määrää voisi säätää lähemmäksi käytössä olevien vaakojen ja pitoisuusmittareiden
tarkkuutta. Silloin vältyttäisiin varmasti tilanteilta, joissa itse tai asiakkaan kanssa
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yhdessä ihmetellään jonkin katalysaattorin piirustusten, tarjousten, toimituspapereiden ja valmistettujen tuotteiden jalometallimäärissä olevia yleensä käytännön
tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömiä eroja. Asiakkaan näkökulmasta
katsottuna tämä voi antaa huonon kuvan yrityksen osaamisesta.

Työn teoriaosuudessa oli esillä Lean ja sen mukanaan tuomat työkalut hävikin
minimointiin (kappale 2.9). Kalliiden raaka-aineiden taloudellisen käytön kannalta
avainasemassa ovat, prosessien toimivuuden ohella, työntekijät. Jatkuvaa parantamista korostavan Kaizen -filosofian mukaan toiminnan perussääntöjä on kolme;
siisteys, hukan minimointi ja standardisointi. Hävikkiongelman kannalta lähtökohtana on oltava jalometalleihin liittyvien työvaiheiden standardisointi, johon Ecocatilla onkin jo kiinnitetty hyvin huomioita. Jalometallien vastaanottoon, varastointiin, käyttöönottoon sekä kierrätykseen on olemassa kirjatut ja standardisoidut
ohjeet. Puutteita löytyy enemmän siisteyden ja hukan minimoinnin osa-alueilta.
Jalometalleja käytetään monissa eri työpisteissä, joissa olosuhteet siisteyden ja
työvälineiden osalta vaihtelevat paljon. Näin ollen tietyissä työpisteissä mahdollisuudet virheisiin ja hävikin kasvuun ovat otollisemmat. Tässä onkin selkeä kehityskohde ja avainasemassa ovat kaikki jalometalleja työtehtävissään käsittelevät
ihmiset sekä työjohto. Kalliiden raaka-aineiden arvo ja oikeat käsittelytavat on
ymmärrettävä ja sisäistettävä koko yrityksen henkilökunnan tasolla. Jalometalleja
käytettäessä useat työvaiheet, kuten punnitukset ja mittaustoimenpiteet, vaativat
aina ihmisen kirjaamaan, analysoimaan ja jatkojalostamaan saatuja tuloksia. Inhimillisiä virheitä tulee väistämättä, mutta niiden päätyminen eteenpäin tulee estää. Tämän kehittämiseen jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toiminta sekä teoriaosassa kuvatut Lean työkalut antavat hyvän lähtökohdan. Lean -malliin liittyy
läheisesti myös tilastollinen prosessinohjaus (SPC), jota Ecocatillakin käytetään
tuotteiden laadun valvontaan. Sen automatisoinnissa on kuitenkin vielä kehitettävää esimerkiksi mittalaitteiden saamisessa seurannan ja ohjauksen piiriin yhä paremmin.
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8.

JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1. Työn keskeiset tulokset

Työn päätavoitteena oli luoda malli tai työkalu Ecocatin jalometallihävikin kustannusten hallitsemiseksi. Mallin luomiseksi valittiin viisi tuotetta, joiden valmistusprosessien kautta lähdettiin tutkimaan niiden jalometallikulutusta ja sitä kautta
jalometallihävikkiä. Kuten kappaleessa kuusi (6) nähtiin, Excel-laskentatyökalun
luominen hävikin määrittämiseksi yksitäisiin tuotteisiin kyllä onnistui, mutta se,
voidaanko työkalun avulla hallita jalometallihävikin kokonaiskustannuksia jää
tietenkin työkalun tulevan käytön varaan. Luotu laskentamalli toimii yksittäisillä
tuotteilla laskettaessa, mutta ajateltaessa kokonaisia tuoteperheitä ei asia ole niin
yksinkertainen? Ensin on tiedettävä miten eri tuoteperheet määritellään? Jos ne
määriteltäisiin samantyyppisen jalometallikäytön mukaan, niin työkalun avulla
saatava hävikki-informaatio olisi tuoteperheen sisällä samansuuntaista. Ecocatilla
tuoteperheet on kuitenkin määritelty tuotteiden mekaanisen rakenteen, ei kemiallisen rakenteen mukaan (tuoteperheet, kuva 15, s. 59). Näin ollen saman tuoteperheen sisällä jalometalleja voidaan käyttää hyvin erilaisten jalometalliprosessien
mukaisesti ja siten laskentamalli ei suoraan toimi tuoteperheelle, vaan ainoastaan
yksittäisille tuotteille tuoteperheen sisällä.

Teknisesti ajateltuna laskentatyökalun luominen siis onnistui, mutta sen todellinen
käytännön toimivuus ja luotettavuus jääköön käyttäjien arvioitavaksi. Yhdenlaisena työn yhtenä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että avoimia kysymyksiä laskennan toimivuuden ja luotettavuuden suhteen jäi vielä ilmaan. Samalla tietysti
jatkokehitykselle on olemassa selkeästi tarvetta. Jäljempänä kappaleessa 8.3 palataan tarkemmin näihin jatkotoimenpidesuosituksiin.

8.2. Työn sisällön arviointi

Tämän työn sisältöä voidaan arvioida teoriaosan ja empiirisen osan sisältöjen sekä
niiden yhteensovittamisen kannalta sekä myös oman oppimisen kautta. Teorian ja
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empiiriosan yhteen sovittaminen onnistui osittain muun muassa prosessikuvausten
laatimisien osalta. Teoriaosuus tuki hyvin työn etenemistä ja erityisesti kappaleessa kaksi esitellyt Lean -työkalut auttoivat havaitsemaan ja selkeyttämään toimenpide- ja kehitysehdotukset kappaleeseen kerättyjä huomioita ja mahdollisia käytännön toimia hävikin pienentämiseksi. Laskentatyökalun kehittämisessä ei teoriaosassa käsitellyistä asioista ollut suoraa hyötyä, koska vastaavanlaisen mallin
kehityksestä ei ollut saatavilla mitään teoreettista pohjaa tai mallia. Teoriaosassa
esitelty prosessilähtöinen lähestymistapa oli kuitenkin hyvä ja selkeä perusta työkalun kehityksen tukena.

Oman oppimisen kautta ajateltuna työ onnistui hyvin ja oman työkuvankin kannalta työstä oli paljon hyötyä. Tietämys jalometalleista ja niiden toiminnasta katalysaattoreista lisääntyi paljon. Yrityksen tuotannosta avautui käytännön tasolla
uusia puolia, joihin ei aiemmin ole ollut aikaa eikä aina tarvettakaan perehtyä.
Yleisestikin ottaen aihe oli varsin mielenkiintoinen eikä pelkästään sen takia, että
se oli oman osaamisalueen ulkopuolelta. Se avasi silmiä sen suhteen kuinka paljon
erilaisia muuttujia jalometallin käyttöön erilaisissa tuotteissa liittyy. Näihin muuttujiin perustui myös työn tietynlainen vaikeus. Esimerkiksi työkalun laskentaperusteiden kehittämisen tueksi ei ollut saatavilla selkeästi käyttökelpoista tietoa ja
sen täydellinen kerääminen olisi vaatinut pitkää tutustumista usean erilaisen tuotteen valmistukseen pitkältä ajalta kirjaten ylös kaikki jalometallien käyttöön liittyvät tapahtumat. Tutkimukseen valitun viiden tuotteen avulla tämä ei tietenkään
ollut mahdollista, joten laskentaperusteita joutui joiltain osin päättelemään ja luomaan käytyjen keskustelujen ja saatujen tietojen avulla. Edellä oleva työkalun
jatkokehitys kappaleessa (7.3) sivuttiinkin jo tätä, useamman tuotteen tarkempaa
tutkimusta. Ehkäpä työn lopputuloksena saatu laskentamalli voidaankin nähdä
hyvänä alkuna yhä tarkempaan ja laajempaan jalometallihävikin jatkotutkimukseen.
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8.3. Jatkotoimenpiteet ja suositukset jatkotutkimusaiheiksi

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden tai jatkotutkimusaiheiden arviointi lähtee varmasti parhaiten liikkeelle työn tuloksissa esitellyistä huomioista ja kehitysideoista.
Ensimmäinen tässä työssä esille tullut jatkotoimenpide voisi olla, jo edellä käsitelty, hävikkityökalun jatkokehitys useammille tuotteille. Seuraava selkeä jatkokehityskohde on käytössä olevien jalometallivaakojen sekä pitoisuusmittareiden läpikäynti. Ovatko ne kaikki käyttötarkoituksiinsa sopivia, käytetäänkö niitä oikein,
ovatko ne oikeissa paikoissa, ovatko mittatarkkuudet riittäviä ja niin edelleen.
Kolmas kehityskohde on tuotteiden valmistukseen käytettävät piirustukset ja niiden jalometallien esitystavan tarkkuus verrattuna tuotannon punnitus ja pitoisuusmittauksiin. Miten epäselvyydet ja eroavuudet voitaisiin korjata?

Ja edelleen yksi suositus jatkotutkimukselle on jo useampaan kertaan mainittu
laajemman tuoteaineiston jalometallikäytön tarkka ja pitkäaikainen seuranta, jonka avulla laskentamallin luotettavuutta voitaisiin parantaa. Tähän laskentamallin
luotettavuuden parantamiseen liittyy myös kierrätyspalautuksen ja koko kierrätystoiminnan yhä tarkempi seuranta ja analysointi. Tällä hetkellähän ei tiedetä kierrätykseen päätyvien jalometallin määriä ja se itsessään aiheuttaa jo suurta epävarmuutta saatavan palautuksen suhteen. Jonkinlaisen kirjaamismenetelmän luominen kerätylle jalometallijätteelle olisi hyvin tärkeää.

Kaikista edellä esille tulleista jatkotoimenpiteistä saataisiin sinällään jo omat jatkotutkimusaiheensa. Osaa niistä on tutkittu jo nyt yrityksen omassa hävikkitutkimusprojektissa ja sitä kautta syntyy varmasti myös muita kehityskohteita listan
jatkoksi. Ehkä tämän työn sekä yrityksen oman tutkimuksen huomioiden pohjalta
voitaisiin työstää yhdistetty listaus jatkotoimenpiteistä ja selkeä suunnitelma sille
miten niitä lähdettäisiin toteuttamaan tulevaisuudessa.
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9.

YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli luoda malli tai työkalu Ecocatin jalometallihävikin
kustannusten hallitsemiseksi. Mallin avulla yrityksen jalometallikustannuksia voitaisiin huomioida jo tuotteiden hinnoittelu- ja kustannusperusteissa. Työkalun oli
tarkoitus sopia yksittäisten tuotteiden tai kokonaisten tuoteperheiden jalometallikustannusten laskemiseen. Lisäksi osatavoitteena oli kerätä huomioita ja käytäntöjä jalometallihävikin minimoinnin tueksi. Tiedonhankintaperiaatteiltaan työ edusti
konstruktiivista tutkimusta, jossa lähtökohtana on selkeä kehityskohde, johon pyrittiin löytämään ratkaisu.

Tavoitteen mukainen laskentatyökalu muodostettiin Excel -laskentataulukkoon
kerätyn jalometalleihin liittyvän tiedon ja sekä niiden käyttöön tutustumisen pohjalta. Mallin luomiseksi valittiin viisi (5) tuotetta yritykseltä saadun informaationperusteella. Työn tuloksena syntyneen laskentamallin avulla voidaan laskea valitun tuotteen jalometallihävikki sen valmistuksen aikana ja tehdä vertailuja erityyppisten tuotteiden ja niiden jalometallien käyttötapojen vaikutuksesta hävikkiin. Malli rajoittuu kolmen eri tuoteperheen tuotteiden ja viiden eri tukiaineen
yhdistelmien laskentaan. Työn osatavoitteena olleista huomioista ja käytännön
toimista päällimmäisiksi nousivat jalometallien käsittelyyn liittyvät ongelmat mm.
jalometallipitoisuuksien mittaamisessa sekä vaaoissa, joilla jalometalleja punnitaan. Lisäksi tuotepiirustusten sekä muiden dokumenttien jalometallimäärien esitystavoissa verrattuna mittausarvoihin nähtiin kehittämistä. Lisäksi esiin nousi
ihmisten toiminta jalometalleja käsiteltäessä. Tähän liittyy erityisesti siisteys ja
standardisoidut työtavat joissa nähtiin selkeää kehittämisen varaa.

Rakenteellisesti tämä työ oli jaettu kahteen erilliseen osaan, teoriaosaan sekä empiiriseen osaan. Työn teoriaosan kappaleessa kaksi (2) käsiteltiin seuraavia aiheita: prosessiajattelun perusteet, prosessien tunnistaminen ja määrittely, prosessikuvaukset, prosessien kehittäminen sekä niiden vaihtelun vähentäminen. Kappaleen
lopussa paneuduttiin vielä hävikin minimointiin Lean -työkalujen avulla. Kappaleessa kolme (3) käsiteltiin jalometallien hankintaa ja kustannuksia raaka-aineiden
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hinnan muodostumisen kautta päätyen jalometallien tuotantoon ja hinnanmuodostukseen. Lisäksi kappaleessa paneuduttiin muun muassa jalometallihankintojen
strategiseen luonteeseen ja jalometallimarkkinoiden yleisiin piirteisiin sekä erilaisiin tekijöihin, joilla voidaan nähdä olevan vaikutusta jalometallien hintoihin.
Työn neljännessä (4) kappaleessa tutustuttiin tutkittavan yrityksen tuotteisiin sekä
jalometallien rooliin niiden valmistuksessa. Tämä kappale toimi ikään kuin siltana
teorian ja empiiriosan välillä.

Kappaleessa viisi (5) alkoi työn empiirinen osa. Osan ensimmäisessä kappaleessa
esiteltiin työn tiedonhankintamenetelmät, niiden valinta sekä työn toteutustavat ja
lopussa pohdittiin vielä kerättyjen tietojen luotettavuutta. Seuraavaksi kuvattiin
tutkimukseen valitut viisi tuotetta, niiden valintaperusteet sekä niihin liittyvät jalometalliprosessit. Seuraavaksi otettiin esiin tuotteiden hävikin muodostumistavat
ja erot niissä eri tuotteiden välillä. Kappaleen lopussa käytiin vielä läpi prosessissa
syntyvän jalometallipitoisen jätteen kierrätystä ja sen avulla saatavaa palautusta
kierrätetystä jalometallista.

Työn kappale kuusi (6) esitteli työssä luodun hävikkityökalun kehityksen periaatteet, rakenteen sekä käytön. Kappaleen lopussa arvioitiin työkalun luotettavuutta
virhearvioinnin kautta sekä sen päivitysmahdollisuuksia.

Kappaleen seitsemän (7) alussa luotiin katsaus työkalun käyttöön kustannusseurannan tukena sekä tarkasteltiin tutkimustuotteille laskennan avulla saatuja hävikkiarvoja. Lisäksi kappaleessa annettiin lähtökohtia työkalun jatkokehitykselle ja
kappaleen lopussa käsiteltiin työn osatavoitteen mukaisia jalometallihävikkiin
liittyviä huomioita ja käytäntöjä.

Empiiriosan viimeinen kappale (8) esitteli työn keskeiset tulokset ja työn sisällön
arvioinnin. Lopussa esiteltiin vielä ideoita jatkotoimenpiteiksi ja jatkotutkimusaiheiksi työn sisältöön liittyen.
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