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Junaliikennöinti kuluttaa kiskopyöriä, mikä aiheuttaa kalustolle huoltosorvaustarpeen 

säännöllisin väliajoin. Huoltaminen tapahtuu sorvaamalla pyörät oikeaan profiiliin, jotta 

kaluston kulku olisi sujuvaa ja tasaista. Sorvin kapasiteetti ei ole erityisen hyvässä 

käytössä, vaan sorvilla ja kalustolla esiintyy erilaisia viivästyksiä ja odotuksia eikä 

aikataulullisten päällekkäisyyksien takia haluttua kalustoa pystytä sorvaamaan. Tämän 

vuoksi syntyi tarve sorvin toiminnanohjauksen parantamiselle.  

 

Tämä diplomityö tehtiin VR-Yhtymälle, Ilmalan varikolle. Työn tarkoituksena oli 

kehittää sorvin toiminnanohjausta Ilmalan varikolla. Sen tavoitteena oli löytää uusia 

toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää VR:n junakaluston pyörien sorvauksen 

toiminnanohjauksen parantamisessa.   

 

Työn lopputuloksena saatiin kaksi toimenpide-ehdotusta, joilla sorvauksen 

toiminnanohjausta voidaan parantaa ja sorvausta tehostaa. Ensimmäinen ehdotus on 

malliviikkoratkaisu, joka perustuu sorvauskapasiteetin jakamiseen ja kalustolajikohtaisiin 

kiintiöihin kalustomäärien ennustettujen sorvaustarpeiden pohjalta. Ratkaisumalli on 

myös velvoittava siinä mielessä, että sitä oikein käyttäen ja ohjeellisia sorvausikkunoita 

noudattaen on loppuvuodesta sorvin kapasiteettia paremmin käytettävissä 

vikasorvauksille.  

 

Toinen ehdotus on ottaa käyttöön sorvauksessa yövuoro, jolloin kalustoa voidaan ohjata 

sorvaukseen silloin, kun kalustoa ei ole sitoutunut liikenteeseen.  
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Rail transport consumes wheels, which causes a need for servicing on the vehicle at 

regular intervals. Care is done by turning the wheels to the correct profile so that the 

running is steady and smooth. The capacity is not particularly good, and there are various 

delays and expectations in the lathes and trains and, due to the overlapping of schedule, 

the desired unit cannot be served. As a result, there was a need to improve the operation 

management. 

 

This thesis was made for the VR Group, Ilmala's debot. The purpose of the thesis was to 

develop operation management of the turning process. The aim was to find new ways of 

improving the operations of turning train wheels. 

 

As a result of the work, two suggestions were made to improve the turning process and to 

improve operations. The first proposal is a pre-planned model schedule solution based on 

the reversing capacity allocation and the fleet-specific quotas based on the forecasted 

latency needs of the trains. The solution model is also mandatory in the sense that using it 

properly and using the indexed turning windows is better available for breakage service 

at the end of the year. 

 

Another proposal is to introduce a night shift in turning, whereby the train units can be 

diverted to turning when the those is not engaged in traffic. 
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1. JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Kiskoilla liikkuva junakalusto liikkuu ekologisesti pienen kitkan ansioista, mikä johtuu 

pienestä pinta-alasta kiskon ja kiskopyörän välillä. Junan tasaisen liikkeen kiskojen 

välissä mahdollistaa kiskopyörien kartiomaisuus. Tämän ominaisuuden ansiosta 

junakalusto vierii kahden kiskon välissä siten, että pyörien laipat eivät osu kiskoihin. 

Pyöräkerrat kuitenkin kuluvat ja ne ovat huollettava säännöllisin väliajoin. Huoltaminen 

tapahtuu sorvaamalla pyörät oikeaan profiiliin, jotta kaluston kulku olisi taas sujuvaa ja 

tasaista. 

 

Suurin osa Suomen kiskoilla liikkuvasta kalustosta sorvataan Helsingissä, Ilmalan 

varikolla. Sorvin kapasiteetti ei ole erityisen hyvässä käytössä, vaan sorvilla ja kalustolla 

esiintyy erilaisia viivästyksiä ja odotuksia. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että 

toisinaan sorvilla on odottamassa kalustoa sorville pääsyä, kun taas välillä sorvi on pitkän 

aikaa käyttämättömänä ja sorvattavaa kalustoa tilataan imuohjausperiaatteella sorville. 

Sorvattavaa junakalustoa saattaa tulla sykleissä, mikä aiheuttaa pumppausefektiä ja siten 

heikentää sorvauskapasiteettiä huonontaen samalla myös kaluston käyttöastetta. 

 

Tämä diplomityö on osa Ilmalan varikon uuden organisaation kehittämishanketta. 

Organisaatiomuutoksen myötä uusi organisaatio sai vastuulleen sorvin 

toiminnanohjauksen suunnittelun. Ennen tätä diplomityötä varsinaista suunniteltua 

toiminnanohjausta ei sorvin toiminnassa ole ollut. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys 

 

Työn tarkoituksena on kehittää sorvin toiminnanohjausta Ilmalan varikolla. Sen 

tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää VR:n junakaluston 

pyörien sorvauksen toiminnanohjauksen parantamisessa. Tutkimuskysymys on: 

 



7 
 

• Millä toimenpiteillä pyöräsorvauksen toiminnanohjausta ja tehokkuutta voidaan 

parantaa Ilmalan varikolla?  

 

Tutkimuskysymyksen kannalta tärkeitä selvitettäviä asioita, jotka liittyvät junakaluston 

pyörien sorvaukseen Ilmalan varikolla ovat: 

 

• Millainen on tällä hetkellä sorvausprosessin kulku? 

• Mikä on sorvin kapasiteetti? 

• Mikä on sorvin käyttöaste? 

• Mikä on huolto- ja vikasorvauksen suhde? 

 

Tässä työssä keskitytään vain sorvausprosessin vaiheisiin ja sen parantamiseen 

toiminnanohjauksen näkökulmasta. Prosessiin liittyviin kaluston sorvaukseen ohjauksen 

parametreihin, kuten siihen miten ja milloin kalusto ohjataan sorville, ei puututa. Myös 

suunnitelma palvelun hinnoittelusta jätetään työn ulkopuolelle.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimukset voidaan jakaa teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisessa 

tutkimuksessa selvitetään ja tutkitaan niin käsitteitä, näkökulmia kuin teoriaan liittyviä 

ongelmia. Empiirisessä tutkimuksessa taas tutkitaan ja selvitetään erilaisilla menetelmillä 

reaalimaailman ilmiöitä ja tapahtumia. (Uusitalo 1991, s.60.) 

 

Kasasen (et al. 1991, s.317) mukaan voidaan tutkimusotteet jaotella nelikenttään, josta 

löytyy teoreettinen ja empiirinen sekä deskriptiivinen ja normatiivinen tutkimusote 

(taulukko 1). Deskriptiivisessä tutkimuksessa kuvaillaan, analysoidaan ja ymmärretään 

tutkittavaa kohdetta, kun taas normatiivisessa tutkimusotteessa mallinnetaan ja kehitetään 

ohjeita (Olkkonen 1994, s.59). 
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Taulukko 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden kenttä (mukaillen Kasanen et al. 1991, s. 317) 

 

 

Tämä tutkimus toteutetaan konstruktiivisella tutkimusotteella. Siinä pyritään luomaan 

uusi konstruktio, joka olisi ainakin osittain innovatiivinen. Sillä pyritään löytämään 

ratkaisuja ongelmiin, jotka ilmenevät normaalissa käytännön toiminnassa. 

Konstruktiivisen tutkimuksen kuvailu sopii hyvin tähän tapaukseen, jossa pyritään 

haastatteluilla ja omilla havainnoilla saatua empiiristä tietoa yhdistämään teoriatietoon ja 

sitä kautta löytämään ratkaisuja annettuun tehtävään kehittää sorvin toiminnanohjausta. 

 

Ongelmaa lähdetään purkamaan teorian ja haastattelujen kautta. Sorvin keskeisimpiä 

sidosryhmiä ovat sorvattavien kalustolajien suunnittelijat, jotka ohjaavat vastuullaan 

olevia kalustoja huoltosorvattavaksi. Näitä suunnittelijoita haastattelemalla on tarkoitus 

löytää mahdollisia ongelmakohtia sekä ottaa huomioon heidän toiveitaan 

toiminnanohjauksesta. Tarkoitus on selvittää sorvausprosessiin ja sen palvelutuotantoon 

liittyviä avainlukuja. Keskeisimpiä selvitettäviä lukuja ovat sisäisten asiakkaiden 

sorvausmäärät ja sitä kautta sorvin kysyntä, sorvin sorvauskapasiteetti, mahdolliset 

odotusajat sekä sorvin nykyinen käyttöaste. 

 

Kun tehdään konstruktiivista tutkimusta, tutkimuksen tulosta olisi syytä testata. Tämän 

tutkimuksen tulosten testaus tapahtuu muun muassa vertaamalla sorvin hyötysuhdetta 

ennen ja jälkeen valittujen toimenpiteiden, jolloin voidaan nähdä, onko toimenpiteistä 

ollut hyötyä. 

Tutkimuksen keskeisin tiedonkeruumenetelmä oli erilaiset keskustelut ja haastattelut 

sorvin henkilöstön, työnjohdon sekä kalustolajikohtaisten suunnittelijoiden kanssa. 

Keskustelut kulkivat teemahaastatteluiden tyylisesti. Teemahaastattelu on muodoltaan 
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lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

haastattelutilanne ei etene tarkasti määrättyjen kysymysten mukaan, vaan ennalta 

määrättyjen teemojen mukaisesti. Teemahaastattelun tavoitteena on, että tutkija onnistuisi 

vastausten avulla löytämään vastauksia, jotka auttaisivat ratkaisemaan 

tutkimusongelmaa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, s.75.) 

 

Työssä tehtiin myös nykytila-analyysi, jossa analysoitiin Ilmalan varikon 

sorvausprosessin avainlukuja ja prosessia. Havaintojen pohjalta pidettiin 

innovaatiopalaveri, jossa innovoinnin keinoin haettiin ratkaisuja löydettyihin ongelmiin 

ja epäkohtiin.  

 

1.4 Työn rakenne 
 

Tämä diplomityö koostuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoluku, jossa 

kerrotaan tutkimuksen taustasta, esitellään tutkimuksen tarkoitus, avataan tavoitteet ja 

rajataan työ sekä kerrotaan tutkimusmetodologiasta ja tutkimuksen toteutuksesta. 

Toisessa luvussa esitellään VR-Yhtymä sekä miten Ilmalan varikko ja 

pyöräsorvausyksikkö liittyvät sen toimintaan.  

 

Kolmannessa luvussa teemana on tuotanto teollisuudessa. Luvussa käydään läpi teorian 

kannalta tuotantoa päätoimintana, palvelutuotantoa, erilaisia tuotantomuotoja, tuotannon 

suunnittelua sekä tavoitteita, jotka ohjaavat tuotantoa. Kappaleen lopussa käydään vielä 

läpi tuotannon kehittämisen keinoja sekä LEAN-tuotannon sopivuutta palvelutuotantoon. 

Neljännessä kappaleessa käsitellään toiminnanohjausta teorian näkökulmasta. 

Kappaleessa käydään läpi sen tavoitteita sekä sen parantamista.  

 

Viidennessä luvussa kerrotaan junakaluston pyörien sorvaamisesta. Siinä esitellään 

junakaluston kiskopyörien sorvausprosessi, kerrotaan pyörien sorvaamisesta sekä 

kuvataan sorvausraportin sisältöä. Kuudennessa luvussa esitellään sorvaustoiminnan 

nykytila-analyysi, ja seitsemännessä luvussa kuvataan tehtyjä havaintoja, tuloksia sekä 

esitetään toimenpide-ehdotuksia. Kahdeksas luku on yhteenvetokappale, jossa vedetään 

koko diplomityö yhteen.   
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2. YRITYSESITTELY 
 

 

2.1 VR-Yhtymä Oy 

 

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva 

matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. Työntekijöitä konsernissa on noin 

8 600, ja liikevaihtoa yhtiö teki 1,2 miljardia vuonna 2015, josta voittoa kertyi 64 

miljoonaa. VR on vanha yritys, se perustettiin Venäjän vallan alla vuonna 1862. 

Nykyisenä osakeyhtiönä VR on toiminut vuodesta 1995. 

 

VR Group on yritys, jonka koko osakekannan omistaa Suomen valtio. Konsernin 

emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, johon kuuluu kaikkiaan 23 yhtiötä. Omistajaohjauksesta 

vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR:n tehtävä on tarjota 

asiakkailleen ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluja. VR Groupin 

strategian yksi keskeinen kohta on perusasioiden kuntoon laittaminen, johon tämä sorvin 

ohjauksen kehittämishanke osittain liittyy.  

 

2.2 Ilmalan varikko 
 

Ilmalan varikko sijaitsee Helsingissä, Pasilan pohjoisosassa. Siellä hoidetaan suurin osa 

Suomen kaukojunaliikenteen henkilöjunien huolloista sekä koko Helsingin 

lähiliikenteen kaluston huoltotoiminta. Alueen koko on noin 65 hehtaaria ja siellä on 

noin 60 kilometriä raiteita. (Kuva 1.) 
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Kuva 1.  Ilmalan varikko (JMPmedia) 

 

Kaukoliikenteen kunnossapidon organisointi näkyy kuvassa 2. Tämän diplomityön 

ohjaaja Jouko Järvinen vastaa operatiivisesta tuotannosta. Kunnossapitopäällikkönä 

toimii Mikko Hoikkala, jonka alainen Timo Laiho vastaa raskaista huolloista (kuva 3). 

Kiskopyörien sorvaus on osa raskaita huoltoja.  

 

 

Kuva 2. VR:n Kaukoliikenteen kunnossapidon organisaatiokaavio (VR Group) 
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Kuva 3. Kunnossapidon organisaatiokaavio. Sorvaus on osa kaluston raskasta huoltoa (VR Group) 

 

2.3 Pyöräsorvausyksikkö 
 

Pyöräsorvausyksikkö toimii osana Ilmalan varikkoa. Sorvilla huolto- ja vikasorvataan 

junakalustoa arkisin kahdessa vuorossa, joista ensimmäinen vuoro on miesvahvuudeltaan 

neljä henkilöä ja iltavuoro kaksi henkilöä. Viikonloppuisin molemmissa vuoroissa on 

kaksi henkilöä. Huoltosorvaus koostuu niin vetureiden kuin vaunujen suunnitellusta 

sorvauksesta. Huoltosorvauksen piiriin kuuluvat lisäksi lähiliikennekalusto sekä muut 

sähköjunat, kuten Pendolinot ja Allegrot. Vikasorvaus tarkoittaa suunnittelematonta 

sorvausta, joka johtuu erilaista häiriötilanteista, kuten pyörän lukkiutumisesta 

aiheutuneesta luisumisesta ja siitä seuranneesta lovesta kiskopyörässä. 

 

Sorvin kokonaismiesvahvuus koostuu esimiehestä ja kymmenestä työntekijästä. 

Sorvausyksikkö koostuu kahdesta sorvista. Toinen on niin kutsuttu tandemsorvi, jolla 

voidaan sorvata samanaikaisesti kahta pyöräkertaa, ja toinen on niin kutsuttu single-sorvi, 

joka puolestaan sorvaa kerralla vain yhtä pyöräkertaa. Se on siten laskennallisesti noin 

puolet hitaampi kuin tandemsorvi. Sorvausyksikkö sijaitsee läntisimmässä hallissa, 

lähiliikennekaluston vieressä (kuva 4). 
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Kuva 4. Sorvaushalli sijaitsee Ilmalan varikon läntisessä reunassa (JMPmedia) 

 

VR myy sorvauspalvelua huolehtien sorvauspalvelun toteuttamisesta ja siihen 

tarvittavista laitteista koordinoiden palvelun käyttöä. Tilaaja (asiakas tai operaattori) 

vastaa siitä, että toimittaa junan ajallaan sorvattavaksi ja asettaa junan sorvausvalmiuteen 

sekä siirtää junan pois sorvaushallista sorvauksen päätyttyä. 

 

Tilaaja on velvollinen toimittamaan VR:lle kalustonsa telien ja pyöräkertojen teknisen 

dokumentaation, muun muassa kalustokohtaiset sorvausspesifikaatiot, sallitut 

halkaisijaerot sekä kaiken muun tarvittavan informaation. Tilaaja vastaa toimittamastaan 

dokumentaatiosta ja informaatiosta.  

 

Pyöräkertaprofiilin muutos edellyttää erillistä tilausta ja se laskutetaan erikseen. 

Sorvauspöytäkirja toimitetaan tilaajalle työn yhteydessä. VR myy kuoppasorvipalvelua 

Helsingin ja Oulun varikolla. 

 

Laskutus tapahtuu toteutuneen määrän mukaan (€ / tunti, minimiveloitus 1 h) huomioiden 

sorvausajankohdan. Sorvauspalvelun käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain. 

Mikäli operaattori ei tuo junaa sorvaukseen ajallaan, raukeaa varaus ja VR laskuttaa 

käyttämättömästä varauksesta peruutusmaksuna 50 % suunnitellun työn arvioidusta 

hinnasta. VR ei laskuta itsestään johtuvista tekemättömistä sorvauksista.  
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3. TUOTANTO TEOLLISUUDESSA 
 

 

3.1 Tuotannon määritelmä 

 

Suppeassa merkityksessä tuotannolla tarkoitetaan joko tuotteiden valmistamista tai 

palveluiden tuottamista. Laajemmassa merkityksessä tuotannosta puhuttaessa 

tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka tähtää tarpeiden tyydyttämiseen. Sen tuotoksena 

syntyy hyödykkeitä, joilla joko suoraan tai välillisesti voidaan tyydyttää ihmisten tarpeita. 

(Heikkilä & Ketokivi 2005.) Tuotannon tyypillinen kolmijako Heikkilän ja Ketokiven 

(2005) mukaan on 

 

• alkutuotanto (maa- ja metsätalous) 

• jalostus (teollisuus ja rakentaminen) 

• palvelutuotanto (kauppa, liikenne ja julkinen palvelutuotanto) 

 

Tämä diplomityö liittyy junaliikenteen kiskopyörien sorvaamiseen, joka voidaan laskea 

palvelutuotannoksi.  

 

3.2 Tuotanto päätoimintana 

 

Tuotantoprosessi on valmistavan yrityksen keskeisimpiä toimintoja. Tässä prosessissa 

muutetaan tuotantotekijät markkinoille tarjottaviksi hyödykkeiksi. Tuotanto on erilasia 

toimintoja, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi. Tuotannon ohjaaminen 

ja tuotantojärjestelmien kehittäminen edellyttävät eri toimintojen välisten riippuvuus- ja 

vuorovaikutussuhteiden hahmottamista (Haverila et al. 2009, s. 351). 

 

Perinteisen toimintajaon pohjalta tuotannon eri osa-alueet voidaan määritellä seuraavasti 

(Haverila et al. 2009, s. 351): 

 

• Valmistus kuuluu tuotantoon kokonaan.  
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• Markkinoinnista tuotantoprosessiin kuuluu tuotteen spesifikaation määrittely sekä 

tilauksen tekeminen. 

• Jakelun suunnittelu luetaan usein tuotantoon. 

• Tilauksen perusteella tehtävä asiakaskohtainen suunnittelu kuuluu 

tuotantoprosessiin, mutta tuotekehityksen ei varsinaisesti lasketa kuuluvan 

tuotantoon.  

• Materiaalin hankinta ja alihankkijoiden ohjaus kuuluvat tuotantoprosessiin.  

 

Tuotantotekijät muodostuvat resursseista, jotka mahdollistavat tuotantotoiminnan. Näitä 

tekijöitä ovat perinteisesti työ, pääoma ja materiaali. Työ koostuu kaikkien yrityksen 

työntekijöiden työpanoksesta. Materiaaliksi lasketaan raaka-aineet, komponentit, 

energia, vesi ja muut yrityksen kuluttamat resurssit. Pääomaa taas ovat tuotannon 

rakentamiseen vaaditut investoinnit. Toimitilat, koneet, laitteet sekä tietotekniikka ovat 

yleisimpiä investointeja. (Haverila et al. 2009.) 

 

3.3 Palvelutuotanto 
 

Palvelutuotanto tarkoittaa erilaisten palveluiden tuottamista tai niiden ylläpitämistä. 

Tyypillisesti palvelut ovat aineettomia sekä abstrakteja. Fyysisiin tuotteisiin verrattuna 

palvelut eroavat niistä ominaisuuksillaan. Palvelut määritellään prosesseiksi, jotka 

koostuvat erilaista toiminnoista tai joukoista toimintoja (Rissanen 2006). Lönqvistin (et 

al. 2010, s. 17–18) mukaan palvelu sisältää neljä perusominaisuutta, joilla palvelut 

eroavat fyysisistä tuotteista. Näitä ominaisuuksia ovat  

 

• aineettomuus 

• heterogeenisyys 

• tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus 

• katoavaisuus 

 

Asiakas osallistuu usein palvelun tuotantoprosessiin kanssatuottajana ja toimii 

yhteistyössä palveluntuottajan kanssa (Rissanen 2006). Palvelutuotannosta puhuttaessa 

tarkoitetaan yleisesti toimintaa, joka tapahtuu palveluorganisaatiossa tai 
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teollisuusyrityksessä joko päätoimintana tai tukitoimintona. Palvelutuotannon käsite 

pitää sisällään palveluiden tuottamiseen tarvittavat resurssit, itse prosessin sekä siitä 

saatavat tuotokset tai vaikutukset. Lönnqvist (et al. 2010) määrittävät palvelutuotannon 

olevan prosessi, jossa palvelu tuotetaan ja saadaan aikaan asiakasarvoa (kuva 5). 

  

 

Kuva 5. Palvelutuotannon prosessi (Lönnqvist et al. 2010, s. 17) 

 

3.4 Erilaisia tuotantomuotoja 
 

Palvelutuotannon kehittämisessä on oleellista tiedostaa, millaisia erilaisia 

tuotantomuotoja on olemassa. Tässä kappaleessa tarkastellaan näitä tuotantomuotoja ja 

pohditaan, voiko niitä käyttää hyödyksi palveluliiketoimintaa kehitettäessä. 

 

Tuotantomuoto, jonka yritys valitsee, määrittää tuotantojärjestelmän ominaisuudet ja 

johtamisen ja ohjauksen periaatteet. Yritys ei kuitenkaan voi valita käyttämäänsä 

tuotantomuotoa vapaasti, vaan siihen vaikuttaa tuotteen valmistusmäärä, konstruktio, 

valmistustekniikka ja jakelutie (Haverila et al. 2009, s. 353). 

 

Tuotantomuodon tarkoitus on selvittää menetelmä, jolla yhtiön tuotanto suoritetaan. 

Tuotanto voidaan jaotella Lehtosen (2004, s. 63–64) mukaan seuraavasti: 
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• Tuotantoaloitteen rakentumistapa 

• Tuote 

• Tuotantoprosessin jatkuvuus 

 

Haverila (et al. 2009) jaottelee tuotantomuodot tuotteen, valmistusaloitteen ja 

valmistusprosessin jatkuvuuden mukaan (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Tuotantomuodot (Haverila et al. 2009, s. 354) 

 

Tuotteet voidaan jakaa vakio- ja tilaustuotteisiin. Vakiotuotteella tarkoitetaan tuotetta, 

jonka konstruktio pysyy samanlaisena pitkiä aikoja ja jota valmistetaan suuria määriä.  

Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin. Tilaustuote taas 

määritellään tilauksen yhteydessä ja asiakas voi jossain määrin vaikuttaa sen 

ominaisuuksiin. Tällaisia tuotteita ei yleensä valmisteta suuria määriä. Tilaustuotteet ovat 

ainutkertaisia, kuten taideteokset, tuotantojärjestelmät tai laivat. (Haverila et al. 2009, s. 

353) 
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Valmistusaloitteella tarkoitetaan sitä, mikä määrittää uuden tuotteen tuotannon. 

Varasto-ohjautuvan tuotteen tuotantoimpulssi tulee varastolta. Tällaisia tuotteita pitää 

olla varastossa, ja asiakas olettaa saavansa tuotteen heti. Suurimenekkiset tuotteet ovat 

yleensä varasto-ohjautuvia tuotteita. Asiakasohjautuvaan tuotantoon taas kuuluu 

tyypillisesti kaikki tilaustuotteet, koska tuotteen rakenne määritellään vasta tilauksen 

yhteydessä. Jos asiakkaan vaatima toimitusaika on lyhyempi kuin tuotteen valmistusaika, 

voidaan myös asiakasohjautuvaa tuotantoa tehdä varasto-ohjautuvana. (Haverila et al. 

2009, s. 353–354.) 

 

Kun vakiotuotteiden määrä on niin suuri, ettei kaikkien tuotteiden varastoiminen ole 

järkevää tai mahdollista, voidaan varastoida ainoastaan tuotteiden osia tai 

puolivalmisteita. Niistä voidaan myöhemmin valmistaa asiakkaan tilaama versio. 

(Haverila et al. 2009, s. 353.) 

 

Valmistusprosessin jatkuvuuden mukaan tapahtuvan määrityksen mukaan voidaan 

tuotanto jakaa kappaletavaratuotantoon ja prosessituotantoon. Yksittäisiä tuotteita 

valmistettaessa puhutaan yksittäistuotannosta, jossa jokainen valmistetut tuotteet voivat 

poiketa toisistaan. Sarjatuotannolla taas tarkoitetaan valmistusta, jossa tehdään useita 

yksikköjä samanaikaisesti, ja tuotanto on runsasta. Yhtenäistuotanto tarkoittaa 

massatuotantoa, joka jatkuu samanlaisena pitkiä aikoja. Tuotteiden valmistuksessa 

käytetään varta vasten suunniteltuja tuotantojärjestelmiä. Samassa järjestelmässä voidaan 

kuitenkin valmistaa myös muita samantapaisia tuotteita. (Haverila et al. 2009, s. 353.) 

Esimerkkinä Haverila (et al. 2009) mainitsee virvoitusjuomatuotannon. 

 

Lisäksi tuotanto voidaan jakaa asiakastilauksen kohdentamispisteen (OPP, order 

penetration point) mukaan (kuva 7). Tällä tarkoitetaan sitä kohtaa tuotannossa, jossa 

asiakkaan tilaus alkaa ohjata tuotantoa. Kohdentamispisteet voidaan jakaa seuraavasti: 

 

• MTS (Make to stock) 

• ATO (Assemble to order) 

• MTO (Make to order) 

• ETO (Engineer to order) 
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Kuva 7. Asiakastilauksen kohdentamispisteet (Olhager 2003, s. 320) 

 

MTS-tuotannossa yritys valmistaa tuotteita varastoon. Valmistaminen ja varastointi 

tapahtuvat ennen myyntihetkeä. MTS-tuotanto sopii standardoiduille tuotteille, kun 

tuotevalikoima ei ole kovin suuri. (Lehtonen 2004, s. 70; Olhager & Prajogo 2011, s. 

160.) 

 

ATO-tuotannossa tuotteita voidaan rakentaa ja koostaa monista eri osista, jotka ovat 

varastoitu varastoon. Asiakas tekee tilauksen, jolloin tuotannon tehtävä on suorittaa 

kokoonpano ja toimittaa valmis tuote asiakkaalle. Tässä muodossa tuotteen suunnittelusta 

ja materiaalien hankinnasta tai valmistuksesta vastaa myös yritys. (Morikawa et al. 2013.) 

 

MTO-tuotanto tarkoittaa vakiotuotannoksi kuuluvan tuotteen rakentamista vasta 

tilauksen tultua. Kun tuotteet sitovat paljon pääomaa, on MTO järkevä tuotantomuoto. 

MTO-tuotteet ovat usein kalliita, ja niiden toimitusaika on pitkä. Tällaiset tuotteet ovat 

laadukkaita ja valmistuksessa tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa. (Morikawa et al. 

2013.) 

 

ETO-tuotannossa koko tuotteen elinkaari alkaa vasta asiakkaan tilauksesta. Tämä 

sisältää tuotesuunnittelun, materiaalien hankinnan tai valmistuksen, tuotteen 
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kokoonpanon ja toimituksen asiakkaalle. Toimitusajat ovat pitkiä, ja tuotteiden laatu 

erinomaista. Tällaisen tuotannon ohjaus on vaikeaa kysynnän ennustettavuuden ja 

toimitusaikojen vaihteluiden takia. (Gosling et al. 2009.) 

 

3.5 Tuotannon tavoitteet 
 

Yrityksen tuotannon tavoitteet ovat aina tapauskohtaisia ja ne riippuvat erilaisista 

kilpailutekijöistä ja yleisesti organisaation toiminnasta. Kilpailu voi olla kovaa, jolloin 

kilpailutekijöihin on kiinnitettävä paljon huomiota. Kilpailutekijät määritellään Haverilan 

(et al. 2009) mukaan asiakaslähtöisesti:  

 

”Mitkä ovat ne tekijät, joiden perusteella asiakas valitsee tuotteen tai palvelun?” 

 

Kilpailutekijät määritetään kilpailu- ja markkinastrategian mukaisesti. Niillä voidaan 

arvioida yrityksen vahvuutta suhteessa kilpailijoihin ja niille voidaan asettaa omia 

tavoitteita. (Hurskainen 1987, s. 7.) Yrityksellä tulisi olla muutama ensisijainen 

kilpailutekijä kilpailustrategiaa pohdittaessa. Valmistavan yrityksen yleisiä 

kilpailutekijöitä ovat Haverilan (et al. 2009, s. 356) mukaan: 

 

• hinta 

• laatu 

• tuoteominaisuudet 

• toimitusnopeus 

• toimitusvarmuus 

• tuotteiden muokkaus asiakastarpeita vastaavaksi 

• palvelu 

 

Jos kilpailua on paljon, hinta on keskeinen kilpailutekijä. Asiakas katsoo usein hintaa, ja 

tekee siitä jo heti ensimmäiset valinnat tuotetta tai palvelua valittaessa. Laatu tarkoittaa 

palvelun tai tuotteen virheettömyyttä, ja tuoteominaisuuksilla tarkoitetaan tuotteen tai 

palvelun ominaisuuksia. Toimitusnopeudella tarkoitetaan sitä aikaa, joka asiakkaalla 

kuluu tuotteen tai palvelun tilaamisesta sen toimittamiseen. Toimitusvarmuus on se 
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todennäköisyys, jolla yritys pystyy toimittamaan tuotteen tai palvelun sovitussa ajassa. 

Liitännäis- ja oheispalvelujen merkitys on monelle ostajalle suuri. Asiakkaat vaativat 

usein tuotteen lisäksi myös huolto-, koulutus-, suunnittelu, kierrätys- tai rahoituspalvelua. 

(Haverila et al. 2009, s. 357.) 

 

Yleisesti tuotannolle voidaan asettaa seuraavat kilpailulähtöiset tavoitteet (Haverila et al. 

2009; Lehtonen 2004): 

 

• kustannustehokkuus 

• laatu 

• aika 

• joustavuus 

• toimituskyky 

 

Kustannustehokkuus on tärkeä tuotannon tavoite.  Toimintaan sitoutunut pääoma tulisi 

pitää mahdollisimman pienenä. Tämä onnistuu minimoimalla resurssien käyttö sekä 

huolehtimalla siitä, että materiaalihankinta koostuu edullisista tuotteista. 

Materiaalikustannukset ovat usein työ- ja pääomakustannuksia korkeampia. (Haverila et 

al. 2009, s. 357.) 

 

Laatu on subjektiivista ja tarkoittaa sitä, miten asiakkaan hankkima tuote tai palvelu 

vastaa hänen odotuksiaan. Palvelun laatu voidaan jakaa kahteen osaan. Nämä osat ovat 

toiminnallinen laatu ja prosessin tekninen laatu. Tuotannon näkökulmasta hyvä laatu 

tarkoittaa virheettömiä tuotteita tai palveluja. Prosessista pitää pyrkiä poistamaan kaikki 

virhelähteet, koska ne lisäävät kustannuksia ja aiheuttavat poikkeamia suunniteltuun 

toimintaan. Virheet johtavat usein ongelmiin toimitusvarmuuden kanssa. (Grönroos 

1998, s. 63-63; Haverila et al. 2009, s. 357.) 

 

Tuotannon aikavaatimuksilla tarkoitetaan toimitusnopeutta, ja sen kehittäminen vaatii 

nopeaa tilaus–toimitus-prosessia. Yrityksissä on tavoitteena pienentää tuotantoprosessin 

läpimenoaikaa, koska siitä seuraa prosessien tehostuminen, laadun parantuminen sekä 

kustannusten pienentyminen. (Haverila et al. 2009, s. 357.) 
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Joustavuus tarkoittaa nopeutta, jolla yritys voi tehdä muutoksia tuotanto- tai 

palveluprosessiin. Palveluyritykselle tärkeä ominaisuus on volyymijoustavuus. Sillä 

tarkoitetaan yrityksen kykyä sopeutua tuotantomäärien vaihteluun. Joustavuus ilmenee 

nopeutena, jolla resursseja voidaan siirtää tuotannosta toisen tyyppisen tuotteen 

tuotantoon. (Haverila et al. 2009, s. 358.) 

 

Hyvä toimituskyky tarkoittaa yrityksen kykyä tarjota tuotetta tai palvelua asiakkaan 

haluamana aikana. Yrityksessä halutaan monesti tietää toimitusvarmuus prosentteina, 

joka kertoo, kuinka monta prosenttia kaikista luvatuista tilauksista toimitettiin sovittuna 

ajankohtana. (Lehtonen 2004.) 

 

Tuotannon tavoitteiden toteuttamista vaikeuttaa se, että tavoitteet ovat jonkin verran 

ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi joustavuuden kehittäminen kasvattaa helposti 

kustannuksia ja kustannusten minimointi saattaa heikentää laatua. Tuotantoa 

kehitettäessä tulisi löytää toimintatapoja, joiden avulla tavoitteet voidaan toteuttaa 

optimaalisesti. (Haverila et el. 2009, s. 358.) 

 

3.6 Tuotannon suunnittelu 

 

3.6.1 Tuotannon kokonaissuunnittelu 

 

Kokonaissuunnittelulla tarkoitetaan yälitason suunnitelmia kokonaisvolyymistä ja 

taloutta koskevista asioista. Nämä suunnitelmat voidaan tehdä osana budjettisuunnittelua, 

ja niitä joudutaan usein tarkistamaan tai muuttamaan budjettikauden aikana. (Haverila et 

al. 2009.) Kokonaissuunnitteluun kuuluu Haverilan (2009, s. 411- 412) mukaan: 

 

• toiminnan volyymin määrittely 

• varastojen suunnittelu 

• resurssien ja kapasiteetin kokonaistarpeen määrittely 
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Kokonaissuunnittelu perustuu tilauskantaan tai tiedossa oleviin tuotanto- tai 

palvelumääriin. Kokonaissuunnittelun tietoja käytetään tarkemman tason suunnittelun 

lähtökohtana. Kokonaissuunnittelulla voidaan vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, 

materiaalivarastojen tasoihin sekä päättää sopimuksista toimittajien kanssa. 

 

Yksi kokonaissuunnittelun tärkeimpiä asioita on menekin vaihtelun hallitseminen. 

Tuotteiden tai palvelun tuottaminen ei ole tasaista, vaan se vaihtelee eri syistä. 

Kausivaihtelu syntyy vuodenaikojen vaihtelun vaikutuksesta palvelutarpeeseen tai 

tuotteen menekkiin. Kiskopyöräsorvauksessa sorvaukset on jaettu huolto- ja 

vikasorvaukseen. Vikasorvausten osuus kasvaa selkeästi syys- ja talvikaudella, kun 

kiskon liukkaus aiheuttaa kiihdytyksissä ympärilyöntiä eli niin kutsuttua sutimista ja 

jarrutuksissa pyörän lukkiutumista ja siitä aiheutuvaa lovipyörää. (Haverila et al. 2009, s. 

414.) 

 

Keskeisimmät hallintakeinot menekinvaihteluille ovat (Haverila et al. 2009, s. 414): 

 

1. Tuotteiden varastointi 

2. Kapasiteettijouston käyttö 

3. Toimitusaikojen siirto 

4. Menekkiin vaikuttaminen 

 

Tuotteiden varastointi on valmistavan tuotannon keinoja, eikä sitä voi soveltaa 

palvelutuotantoon. Sen sijaan kapasiteetin joustoa voidaan soveltaa 

sorvauspalvelutuotannossa. Esimerkiksi ylitöillä voidaan kapasiteettia kasvattaa 

merkittävästikin lyhyellä aikajänteellä. Myös menekkiin vaikuttaminen on mahdollista 

sorvausyksiköllä, jolla voidaan muuttaa ja pienentää sorville tulevan kaluston määrää ja 

varata enemmän aikaa vikasorvaukselle. Muita keinoja kysynnän vaihtelulle ja menekin 

muutoksille ovat myynninedistäminen ja hinnoittelu. Myyntityötä ja markkinointia 

voidaan lisätä, kun menekki on heikkoa. (Haverila et al. 2009.) 

 

3.6.2 Tuotannonohjauksen karkea suunnittelu 
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Karkeasuunnittelun tarkoitus on olla kokonaissuunnittelua tarkempaa, ja se tapahtuu 

useamman kerran vuodessa. Lähtökohtana karkeasuunnittelulle on tilauskanta, 

varastotilanne ja valmistusbudjetti. Karkeasuunnittelu koostuu resurssien käytön 

yleissuunnittelusta. (Haverila et al. 2009, s. 415.)  

 

Tuotannon keskeisin rajoittaja on yleensä tuotantokapasiteetti. Karkeasuunnittelussa 

määritetään tuotantosuunnitelma ja ylläpidetään yleisen tason kuormitussuunnitelmaa. 

Karkeakuorman perusteella voidaan suunnitella toimitusajat, tuotantoeräkoot ja 

ajoitukseen liittyvät päätökset. (Haverila et al. 2009, s. 420.) 

 

3.6.3 Työntö- ja imuohjaus 

 

Työntöohjauksella tarkoitetaan valmistussuunnitelmaa. Suunnitelmalla ohjataan eri 

valmistustehtäviä ja työnnetään tuotantoeriä tuotannon läpi. Se on hyvä 

suunnittelumenetelmä, mutta edellyttää selkeää ja hallittavissa olevaa valmistus- tai 

palveluprosessia. (Haverila et al. 2009, s. 422.) 

 

Imuohjauksessa tuotteita valmistetaan vaan todellisen välittömän tarpeen mukaan. Osia 

imetään kokoonpanoon vain niin paljon kuin välitön tarve on. Tarveimpulssit etenevät 

prosessissa lopusta alkuun. Imuohjaus edellyttää prosessilta lyhyttä läpimenoaikaa ja 

virheetöntä laatua. Yksikin virhe pysäyttää koko tuotantoprosessin. (Haverila et al. 2009, 

s. 422–423.) 

 

3.6.4 Varaudu–toteuta-toimintamalli (Plan for capacity, execute to order) 

 

Tämä on yleisesti käytössä oleva menetelmä yrityksen tuotannon ja toimittajaverkoston 

ohjauksessa. Menetelmälle ei ole vakiintunutta nimeä toistaiseksi löytynyt. 

Toimintamalli perustuu kapasiteetin, materiaalivarastojen sekä toimitusaikojen 

määrittelyyn lyhyellä aikajänteellä ennusteen perusteella. (Haverila et al. 2009, s.427.) 

 

Suunnitelmassa määritetään valmistuksen toteutus ja tehdään sopimukset toimittajien 

kanssa. Tuotteet valmistetaan vasta asiakkaalta tulleen tilauksen jälkeen, jolloin 
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valmistetaan oikea määrä juuri niitä tuotteita, joita markkinoilla tarvitaan. Toimintamalli 

edellyttää osavalmistukselta ja toimittajilta nopeaa läpäisyaikaa sekä hyvää 

laaduntuotantokykyä. Menetelmällä pidetään ohjaus yksinkertaisena, varmistetaan nopea 

reagointi menekkimuutoksiin sekä estetään turhien välivarastojen muodostuminen. 

(Haverila et al. 2009, s. 427.) 

 

3.6.5 Just–In–Time-tuotantoperiaatteet (JIT) 

 

Tätä Japanissa kehitettyä Just–In–Time-tuotantoperiaatetta on sovellettu monessa 

tuotantoympäristössä, ja sen on todettu olevan perinteisiä menetelmiä parempi. Tämä 

menetelmä syntyi vakiotuotetuotannossa, mutta sitä voidaan soveltaa myös muissakin 

tuotantomuodoissa. JIT-menetelmän perustana on selväpiirteinen tuotanto, jossa 

materiaalivirrat ja tuotannonohjaus ovat mahdollisimman tehokkaita ja selkeitä. Tämän 

menetelmän kehittämisen lähtökohtana on asetusaikojen lyhentäminen.  Lyhyet 

asetusajat mahdollistavat pienemmät eräkoot kannattavuuden pysyessä samana. Pienet 

eräkoot lyhentävät automaattisesti läpäisyaikoja tuotannossa. Tuotteet valmistetaan 

välittömän tarpeen perusteella. Pääoman tuottavuus yrityksissä, jotka käyttävät JIT-

menetelmää, on yleensä parempi kuin niiden kilpailijoilla. (Haverila et al. 2009, s. 428–

429.) 

 

3.7 Tuotannon kehittämisen keinoja 

 

Kun tuotannossa on ongelmia, voidaan niistä puhua ei-toivottuina tapahtumina sekä 

ongelmatapauksina. Kun ongelmatapauksia ilmenee, voidaan niistä kerätä tietoa ja löytää 

kyseisten ongelmien oikeat syyt, ja sitä kautta parantaa toimintaa. Tuotantoa haittaavia 

tekijöitä ovat Uusi-Rauvan (1988, s. 67) 

• ns. susikappaleet 

• ylituotanto 

• konehäiriöt 

• jäännösraaka-aineet 

• kaikki tarpeeton työ, käsittely ja kuljetukset 

• myöhässä olevat toimitukset 



26 
 

 

Tuotannon ongelmien tunnusmerkkejä ovat Uusi-Rauvan (1988, s. 67) mukaan 

 

• asiakkaalta saadut reklamaatiot 

• kapasiteetin alhainen käyttöaste 

• odotusajat 

• työn uudelleen tekeminen 

• korkeat kustannukset 

• ylisuuret varastot 

• korkeat laatukustannukset 

• riitaisa ilmapiiri 

• runsaat poissaolot 

• henkilökunnan suuri vaihtuvuus 

• yleinen epäjärjestys 

 

3.8  LEAN-management palvelutuotannossa 

 

LEAN-managementiin törmää useimmiten valmistavan teollisuuden kehittämisestä 

puhuttaessa. Mutta LEAN-ajatuksia voi soveltaa myös palvelutuotantoon. LEAN-

management sisältää seuraavia perusperiaatteita: 

 

• Suorituskykyä haittaavien ristiriitaisuuksien poistaminen. Työntekijät pyrkivät 

jatkuvasti tiimeissään keksimään parempia menetelmiä ja keinoja, joilla 

erityyppisten tuotteiden tuotantosarjojen valmistusaikoja pystyttäisiin 

pienentämään.   

• Arvoketjun prosessien sujuvuuden lisääminen ja asiakkaasta lähtevä imuohjaus. 

Asiakkaan tekemien tilausten perusteella tarveimu etenee arvoketjun loppupäästä 

alkupäähän, ja eri työpisteissä tarvittavat osat ja resurssit imetään niihin Juuri 

oikeaan tarpeeseen -periaatteen (Just-in-time, JIT, suom. JOT) mukaisesti. Näin 

poistetaan suuri keskeneräinen tuotanto ja välivarastot.  
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• Turhien tehtävien eliminointi kaikesta toiminnasta. Kaikki sellaiset tehtävät ja 

toimenpiteet eliminoidaan, jotka eivät tuota lisäarvoa. Turhaa toimintaa 

eliminoidaan aina tuotekehityksestä lanseeraukseen sekä tiedon hallinnassa.   

• Asiakaskeskeisyyden ja asiakkaiden osallistumisen lisääminen tuotekehittelyssä 

ja tuotannossa. Asiakkaalta saatavaa tietoa pitää hyödyntää aktiivisesti tuotteen 

suunnittelutiimeissä. Asiakkaat voivat joissain tapauksessa osallistua tuotteen 

suunnitteluun. Tiedonkulku pitää olla sujuvaa asiakkaan ja toimijoiden välillä, 

sekä etenkin oman yrityksen sisällä.  

• Työntekijöiden ja tiimien omakohtaisen harkinta- ja päätösvallan lisääminen. 

Ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon liittyvää vastuuta siirretään esimiehiltä 

ja laatuosastoilta työntekijöille ja tiimeille. Tehtäviä kierrätetään ja työntekijöille 

koulutetaan erilaisia taitoja. Periaatteeseen liittyy myös tuloksen jakaminen sekä 

sosiaalisuuden lisääminen. (Krafcik 1988, Roos 1990, Ojasalo & Ojasalo 2008.) 

 

 

Kuva 8. Yhteinen johtamisjärjestelmä teolliseen valmistukseen ja palveluihin (Bowen & Youngdahl, 1998, s. 222)  
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4. TOIMINNANOHJAUS  
 

 

4.1 Toiminnanohjauksen määritelmä 

 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan eri toimintojen ja tehtävien suunnittelua ja hallintaa 

(Haverila et al. 2009, s. 397). Koska toiminnan hallitseminen yrityksessä vaatii monen 

tekijän yhteispeliä (kuva 9), käytetäänkin termiä toiminnanohjaus monesti 

tuotannonohjauksen sijaan. Jos yrityksen toiminta koostuu monimuotoisista toiminnoista, 

kuten myynnistä, jakelusta, tuotesuunnittelusta ja hankinnoista, vaatii toimiva yritys 

selkeää ohjausta, että edellä mainitut toiminnot pelaisivat yhteen. Toimintojen ohjaus 

koostuu suunnittelusta, päätöksenteosta, toteutuksesta ja valvonnasta. (Haverila et al. 

2009.) 

 

Kuva 9. Tuotantotoiminnan johtaminen (Haverila et al. 2009, s. 397) 
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4.2 Toiminnanohjauksen tavoitteet 
 

Toiminnanohjauksen tavoitteena on Haverilan (et al. 2009) mukaan ”organisoida ja 

ohjata toimintaa siten, että yrityksen tuotannon tavoitteet toteutuvat parhaalla 

mahdollisella tavalla.” Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tärkeimmät toiminnot ja 

resurssit on sovitettava yhteen (kuva 10). Niin markkinointi, hankinta, valmistus, 

tuotesuunnittelu kuin jakelun resursointi pitää suunnitella siten, että kaikki osa-alueet 

tukevat toisiaan, jotta yhtiön tavoitteet saavutetaan. (Haverila et al. 2009, s. 398.) 

Kokonaisohjauksen tärkeimmät työkalut ovat erilaiset budjetit ja tavoitteita 

suunniteltaessa käytetyt erilaiset tunnusluvut ja mittarit. 

 

 

Kuva 10. Toiminnanohjauksen tavoitteiden muodostuminen (Haverila et al. 2009) 

 

Budjeteilla voidaan suunnitella yrityksen toimintaa ja organisoida erilaisia toimintoja, 

pääpainon ollessa yhtiön taloudellisen menestyksen tekemisessä. Budjettisuunnittelun 

ongelma yleensä on se, että sillä saavutetaan liian epätarkka suunnitelma yrityksen 

toiminnasta. Se on ennemmin työkalu, jolla voidaan tehdä karkealla tasolla tuotantoa sekä 

suunnitella resursointia. (Haverila et al. 2009, s. 398.) 
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Kun yrityksen toimintaa halutaan ohjata, on tärkeä ymmärtää siihen liittyviä avainlukuja 

ja seurata niitä (taulukko 2). Näillä luvuilla voidaan asettaa erilaisia tavoitteita, ja seurata 

niiden saavuttamista. Tuotantoa seuratessa keskeisiä mittareita ovat muun muassa 

kustannustehokkuus ja tuottavuus sekä tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus. Oikeiden ja 

hyvien avainlukujen saaminen yrityksen tuotannon prosesseista on vaikeaa ja suuritöistä. 

Siksi avainlukujen käyttötavoissa onkin suuria eroja yritysten välillä. (Haverila et al. 

2009, s. 398.) 

 

Taulukko 2. Toiminnanohjauksessa käytettäviä tunnuslukuja (Haverila et al. 2009) 

LIIKETOIMINTA 

 

• myyntikate 

• käyttökate 

• jalostusarvo 

• myyntimäärät 

• valmistuksen määrät 

• tilauskanta 

 

TOIMINTAVARMUUS 

 

• toimitusaika 

• toimitusaikapito 

• palvelutaso 

• myöhästymiset 

• jälkitoimitusten määrä 

• tilaus-toimitusprosessin 

läpäisyaika 

 

KUSTANNUSTEHOKKUUS JA 

TUOTTAVUUS 

 

• varastoon sitoutunut pääoma 

• avainkoneiden tuottavuus 

• avainkoneiden käyttösuhteet 

• henkilökunnan tuottavuus 

• valmistuksen läpäisyaika 

 

LAATU 

 

• tuotteiden saanto 

• virheellisten tuotteiden määrä 

• reklamaatiot 

 

 

 

Kapasiteetilla tarkoitetaan tuotantokykyä, ja se ilmoittaa kuinka monta tuotantoyksikköä 

voidaan tuottaa tietyssä aikayksikössä.  Sen hallinta perustuu työyksikön kapasiteettiin 
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sekä suunniteltujen töiden kuormitukseen. Kuormitussuhde kertoo esimerkiksi 

prosentuaalisesti, kuinka paljon kapasiteettia on käytössä maksimikapasiteettiin 

verrattuna. (Haverila et al. 2009, s. 400.) 

 

Nettokapasiteetti tarkoittaa sitä kapasiteettia, joka oikeasti tuotantosolulla on käytössä. 

Se voi olla paljon pienempi kuin teoreettinen maksimikapasiteetti. Teoreettista 

kapasiteettia heikentää muun muassa erilaiset häiriöt, sairaudet, huoltotyöt ja konerikot. 

Nettokapasiteetti on usein noin 50 % - 90 % teoreettisesta maksimikapasiteetista. 

(Haverila et al. 2009, s. 400.) 

 

Läpäisyaika kuvaa sitä aikaa, jonka ketju erilaisia toimintoja vaatii (kuva 11). 

Valmistuksessa se tarkoittaa aikaa, joka kuluu valmistuksen aloittamisesta valmistuksen 

lopettamiseen. Läpäisyaika ei kuvaa tuottavuutta eikä tuotteen valmistusaikaa. Valtaosa 

läpäisyajasta on odotusaikaa ja itse työvaihe vain pieni osa kokonaisaikaa. 

 

Jos läpäisyaika saadaan lyhyeksi, on sillä paljon positiivisia vaikutuksia yrityksen 

toimintaan. Toiminnan aikajänteiden lyhentäminen on yksi keskeisin toiminnan 

kehittämisen tavoite. (Haverila et al. 2009, s. 401.) 

 

 

Kuva 11. Tuotteen läpäisyajan rakenne (Haverila et al. 2009, s. 401) 
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Työvaiheen valmisteluun kuluvaa aikaa nimitetään asetusajaksi. Sorvausprosessissa 

asetusaika on aikaa, joka ei ole itse pyörän sorvausta Näitä työvaiheita ovat kaluston 

siirtäminen sorvissa oikeaan kohtaan, sorvin terän asettaminen oikeaan kohtaan ja 

sorvausohjelman käyttäminen. 

 

4.3 Toiminnanohjauksen parantaminen  

 

Tuotantoa kehitettäessä on saatu hyviä tuloksia parantamalla tuotannon ohjattavuutta. 

Kun ohjaus on hyvää, resursseilla on hyvä käyttöaste. Toiminnan välilliset kustannukset 

ovat pienet, ja toiminnan laatu on parempaa. Toiminnanohjaus pyrkii tukemaan yrityksen 

tavoitteita, kuten minimoimaan kustannuksia, turvaamaan hyvä kilpailukyky sekä 

varmistamaan tuotteiden hyvä laatu. (Haverila et al. 2009) 

 

Tuotannonohjauksen keskeisimmät kehittämisen kohteet ovat Haverilan (et al. 2009) 

mukaan: 

 

• läpäisyaikojen lyhentäminen 

• virheiden ja häiriöiden poistaminen 

• layoutin selkeyttäminen 

• toiminnan itseohjautuvuuden kehittäminen 

• modernin tietokoneohjatun tuotannon hyödyntäminen 

 

Valmistuksen läpimenoaikaa voidaan lyhentää hankkimalla tehokkaampia 

tuotantolaitteita tai tuotantolaitteiden paremmalla ryhmittelyllä. Myös suunnittelemalla 

tuote uudestaan voidaan löytää nopeampi tapa valmistaa tuote. Kokoonpanossa 

läpimenoaikaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi pienentämällä kokoonpanoja 

osakokoonpanoihin. Yleisesti työstä puhuttaessa läpimenoaikaa saadaan pienennettyä 

poistamalla kaikki turha tuotetta jalostamaton työ. Suuri merkitys työn läpäisyajan 

kannalta on myös selkeillä ohjeilla ja henkilökunnan tietotaidolla siitä, mitä pitää tehdä. 

(Lapinleimu et al. 1997, s. 398.) 
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Työvaiheiden jonot on yksi läpäisyaikoja pidentävä tekijä. Myös palvelutuotannossa 

jonojen poistaminen on hyvä tapa parantaa prosessia ja pienentää läpäisyaikaa. 

Läpäisyaikaa tältä osin voidaan parantaa selkeyttämällä materiaalivirtoja ja parantamalla 

ohjeistusta. Valmistavassa tuotannossa työpisteiden sijoittaminen tuotteiden 

valmistuksen mukaiseen järjestykseen parantaa läpäisyaikoja. Näin läpäisyaikoja 

hidastavat siirrot vähenevät ja työnohjauksen ja suunnittelun vaatima aika vähenee. 

(Haverila et al. 2009, s. 406.) 

 

Yrityksen pääoman tuottavuus on korkea silloin, kun tuotanto on korkeaa. Tuotanto 

pitäisi olla sellaista, että resurssit ovat tehokkaasti käytössä. Toimintaa pitää ohjata siten, 

että raaka-aineisiin ja lopputuotevarastoihin sitoutunutta pääomaa on mahdollisimman 

vähän. Yhtiön pitää pystyä toimittaa tuotteet asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Suunnittelua vaikeuttaa se, että tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Hyvä 

toimintavarmuus vaatii raaka-aineiden varastointia sekä joustavuutta. (Haverila et al. 

2009) 
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5. JUNAKALUSTON PYÖRÄSORVAUS 
 

 

5.1  Sorvausprosessi 

 

Junakaluston sorvausprosessin lähtökohta on liikkuvan junakaluston huoltotarve. 

Junakalusto on sorvattava säännöllisin väliajoin. Sorvaustarpeen kalustolle aiheuttaa 

pyörän kartiomaisuus ja sen muuttuminen kulumisen myötä. Pyörän profiili täytyy olla 

tietyn muotoinen, että junan kulku kiskoilla on tasaista ja pehmeää, ja että kalusto kulkee 

kiskojen välissä, jotta kiskopyörien laipat eivät osu kiskoihin.  

 

 Kalustosta riippuen sorvaukseenohjauksen ohjausarvoja ovat joko aika, kuljettu matka 

tai mitta-arvo. Esimerkiksi lähiliikennekalustossa osa kalustosta ohjataan huoltoon kerran 

vuodessa ja osa tiheämmin. Vetokalustossa (esimerkiksi veturit Sr1 ja Sr2) taas seurataan 

antureilla kiskopyörän kulumista ja ohjausarvona toimii tuloksena saatu mittaluku. 

Huoltoon ohjaamisesta vastaa kyseisen kalustolajin suunnittelijat. 

 

Kun kaluston suunnittelussa huomataan, että kalustolla on sorvaustarve, suunnittelija 

laittaa kyseisen yksikön sorvauksen viikkosuunnitelmaan. Sorvin henkilöstö analysoi 

kalenteriin laitetut sorvaukset ja tilaa kyseisen kaluston siirron sorville.  

 

Junakaluston siirrot ilmoitetaan järjestelymestarille (prosessikaaviossa JRM), joka 

organisoi varsinaiset siirtotapahtumat. Vaunujen siirrot hoidetaan vaihtotyöyksikön 

toimesta ratapihalta sorville ja sorvilta pois. Vetureiden ja sähkömoottorijunien 

siirtämiset hoitavat huoltokuljettajat. 

 

Sorvilla kalusto sorvataan joko tandem- tai singlesorvilla. Sorvaamisen hoitaa sorvin 

henkilökunta. Sorvauksesta tehdään sorvauspöytäkirjat.  

 

Koska nopeus- ja matkatieto mitataan pyörän akselista ja sorvauksessa pyörän halkaisija 

muuttuu, vanhoilla parametreilla mittaaminen antaisi vääriä arvoja. Uusien parametrien 

päivityksen (nk. eketys) hoitavat asentajat tai sorvin henkilökunta. Sorvin henkilökunnan 
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tehtävä on lisäksi päivittää sorvin viikkosuunnitelmaan mahdolliset viiveet sekä oliko 

kyseessä huoltosorvaus vaiko vikasorvaus. Sorvausprosessi päättyy siihen, että 

sorvattava kalusto on taas valmis liikennöintiin. (Kuva 12.) 

 

 

 

Kuva 12. Junakaluston sorvausprosessi 

 

5.2  Pyörien sorvaaminen 

 

Huoltosorvausprosessin varsinainen tuotanto-osuus on itse pyörän sorvaaminen. 

Sorvauksessa metallista junakaluston kiskopyörää sorvataan (kuva 13) siten, että 

saavutetaan halutunlainen kiskopyöräprofiili, jolla junan kulku raiteilla on tasaista ja 

jouheaa. 

 

Pääsääntöisesti nykyaikaisissa vetureissa on kaksi teliä, joissa kummassakin on kaksi 

pyöräkertaa. Yksi pyöräkerta koostuu kahdesta kiskopyörästä sekä akselista, jolloin 

yhdessä veturissa on yhteensä kahdeksan sorvattavaa pyörää.  

 

Sorvaustilanne etenee siten, että kun sorvin henkilöstön tilaama kalusto on siirretty 

sorvihallin viereen, se siirretään sorville radio-ohjattavalla dieselveturilla (kuva 14). Näin 
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tehdään, sillä sorvihallissa ei ole sähköistä ajojohdinta, josta sähköveturit saisivat sähköä 

liikkumiseensa. Siirroissa on kolme erillistä vaihetta: 

 

• Siirrot sorville 

• Siirrot sorvilla (pyöräkertojen ja telien välillä) 

• Siirrot sorvilta pois 

 

Ennen sorvauksen aloittamista on sorville syötettävä, mitä sorvausohjelmaa käytetään, eli 

mihin profiiliin kiskopyörä sorvataan. Asetusten tekeminen kestää keskimäärin 10 

minuuttia, jonka jälkeen alkaa varsinainen sorvaus. Yhden pyöräkerran sorvauksen kesto 

vaihtelee 20:stä minuutista 45:een minuuttiin.  

 

 

Kuva 13. Kiskopyörän sorvausta 
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Kuva 14. Sr2 sähköveturin siirtämistä sorvilla 

 

Sorvaus on joko suunniteltua huoltosorvausta tai suunnittelematonta vikasorvausta. 

Huoltosorvaus on varattu etukäteen ja se perustuu joko kaluston kulkemaan 

kilometrimäärään tai antureista saatuun mittadataan. Vikasorvauksen aiheuttavat yleensä 

kelistä johtuvat syyt: pyörän ympärilyönti kiihdytyksessä tai pyörän lukkiutuminen 

jarrutuksessa. Tällaiset tapahtumat painottuvat ajallisesti syksyyn ja talveen.  

 

Suunniteltu huoltosorvaus on ajallisesti nopeampi prosessi kuin vikasorvaus. 

Vikasorvauksesta tekee hitaampaa kiskopyörässä olevat lovet tai rosot, jotka ottavat 

sorvauksessa pidemmän ajan ja kuluttavat sorvilastua myös enemmän.  

 

5.3 Sorvausraportti 

 

Jokaisesta pyöräsorvauksesta tehdään sorvauksen jälkeen sorvausraportti (kuva 15). 

Raportista selviää avainluvut ennen sorvausta sekä sorvauksen jälkeen. Tunnistuslukuja 

ovat muun muassa sorvauksen yksilöivä tunnus ID, työstöpäivämäärä sekä työstössä 

käytetty profiilimalli.  
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Esimittaustietoja ovat muun muassa pyörien halkaisijaero, pyöräkerran raideleveys, 

vasemman ja oikean pyörän halkaisija, akselivälys sekä pyörien laipan korkeus ja leveys. 

Samoista luvuista raportissa on myös jälkimittaustiedot eli kaikki oleellinen tieto 

sorvauksen jälkeen.  

 

 

 

Kuva 15. Sorvausraportti 
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6. SORVAUSTOIMINNAN NYKYTILA-ANALYYSI 
 

 

Nykytila-analyysissä selvitetään millaista toiminnanohjausta sorvausprosessissa 

käytetään sekä sorvausprosessiin liittyviä avainlukuja, kuten millaisia sorvausmääriä 

sorvi työstää, mikä on sorvin käyttöaste, miten sorvaustarpeen kysyntä muodostuu, miten 

sorvattava kalusto jakautuu, mikä on vika- ja huoltosorvauksen suhde sekä millaista 

toiminnanohjausta prosessissa käytetään. 

 

6.1  Sorvausprosessin toiminnanohjaus 

 

Sorvausprosessin toiminnanohjaus tapahtuu Excel-taulukolla (kuva 16), ja siitä vastaavat 

niin kalustolajikohtaiset suunnittelijat kuin sorvin työntekijät. Toiminnanohjauksen 

kaluston ohjausparametrit ovat kalustolajikohtaisia. Kun tietyn kaluston ehto 

sorvauksenohjaukseen toteutuu, kyseisen kalustolajin suunnittelija asettaa kyseisen 

kaluston sorvauksen viikko-ohjelmaan. Varaus tapahtuu kirjoittamalla taulukkoon 

kyseisen kaluston numeron.  

 

 

Kuva 16. Sorvausprosessin toiminnanohjaustyökalu, Excel  
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Sama taulukko toimii niin suunnitelmana sorvauksen aikataulun suunnittelulle kuin 

kirjanpitona toteutuneille sorvauksille. Myös kaikki toteutuneet viivästykset ja sorvin 

huollot kirjataan kyseiseen taulukkoon. Kalustoille ei ole mitään virallista 

säännönmukaista priorisointia, eikä erilaisia aikaikkunatoiveita, vaan kukin suunnittelija 

laittaa kaluston ajankohtaan, joka sopii kaluston kierrolle suunnittelun kannalta parhaiten.  

 

Ohjausprosessin tuotannonohjauksessa on sekä työntö- että imuohjausta. Työntöohjausta 

on suunnittelijoiden viikkosuunnitelmaan ilmoittama kaluston sorvaustarve, jolloin 

kalusto ohjataan sorville tämän perusteella. Imuohjauksen osuudesta puhutaan silloin, 

kun sorvattavaa kalustoa ei sorvilla ole. Tällöin sorvilta aletaan kysellä suunnittelijoilta, 

että olisiko heillä sorville kalustoa sorvattavaksi.  

 

6.2  Sorvauskapasiteetti 
 

Sorvausyksikkö koostuu kahdesta sorvista. Toisella sorvilla voidaan sorvata kahta 

pyöräkertaa kerralla, toisen pystyessä vain yhteen pyöräkertaan kerralla. Pyöräkerta 

koostuu kahdesta pyörästä, jotka ovat kiinni samassa akselissa. 

 

Sorvia käytetään maanantaista perjantaihin kahdessa vuorossa. Päivävuorossa on arkisin 

neljä työntekijää ja iltavuorossa kaksi. Lauantaina ja sunnuntaina molemmissa 

työvuoroissa on vain 2 työntekijää. Käytännön ero miesvahvuudelle on se, että neljä 

henkilöä pystyy sorvaamaan tarvittaessa molemmilla sorveilla yhtä aikaa, jolloin 

teoreettinen kapasiteetti on sorvausyksiköllä korkeampi. 

 

Kapasiteetti kuvaa tuotantokykyä, joka ilmoitetaan enimmäiskykynä aikayksikössä 

(Haverila et al. 2009, s. 399). Sorvauksen tuotantoa voidaan mitata laskemalla 

maksimimäärä, kuinka monta pyöräkertaa sorvi pystyy sorvata tunnissa. Toinen 

vaihtoehto on ilmoittaa kapasiteetti suoraan kahdessa kahdeksan tunnin työvuorossa 

seitsemän päivän ajalta. Kapasiteetti on siis joko x pyöräkertaa tunnissa (prkt / h) tai x 

pyöräkertaa viikossa (prkt / vko). 
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Arkipäivän teoreettinen maksimikapasiteetti muodostuu maanantaista perjantaihin aamu- 

ja iltavuorosta. Iltavuorossa miehityksen ollessa pienempi, myös kapasiteetti on 

pienempi. Silloin voidaan ajaa vain toista sorvia kerralla. Laskennallinen 

maksimikapasiteetti saavutetaan silloin, kun sorvataan Allegro-junaa. Se koostuu 

seitsemästä vaunusta, jossa jokaisessa on 4 pyöräkertaa. Tähän 28 pyöräkerran 

sorvaamiseen menee tandemsorvilla 2 työvuoroa. Tämä tarkoittaa sitä, että laskennallinen 

maksimikapasiteetti kyseessä olevalla sorvilla on 28 prkt / 16 h = 1,75 prkt / h. 

 

Single-sorvin maksimikapasiteetti voidaan laskea siitä, että Pendolinon sorvaaminen tällä 

sorvilla kestää 3 työvuoroa, eli 24 h. Pendolino koostuu kuudesta vaunusta, joissa 

kussakin on neljä pyöräkertaa. Tällöin laskennallinen maksimikapasiteetti Single-sorvilla 

on 24 prkt / 24 h = 1 prkt / h.  

 

Tandem-sorvi on täten 1,75 x nopeampi kuin single-sorvi. 

 

Laskennallinen sorviyksikön maksimiviikkokapasiteetti (taulukko 3) saadaan laskettua 

Single- ja tandemsorvin kapasiteeteista. Aamupäivällä voidaan miesvahvuudesta johtuen 

ajaa molemmilla sorveilla, jolloin maksimikapasiteetti on tunnissa laskennallisesti 2,75 

prkt. Iltavuorossa miehityksen ollessa pienempi, maksikapasiteetti putoaa 1,75:een 

pyöräkertaan tunnissa, koska vain toista sorvia voidaan ajaa kerralla.  

 

Taulukko 3. Sorvien yksilölliset teoreettiset maksimikapasiteetit 

sorvi prkt vuoro viikko 

Tandem 1,75 14 196 

single 1 8 112 

 

Arkipäivän kapasiteetti on 2,75 prkt / h x 8 + 1,75 prkt / h x 8 = 36 prkt / vrk. 

Viikonlopun aikana miehitys on pienempi, jolloin kahden vuoron kapasiteetti on 28 prkt 

/ vrk. 

 

Laskennallinen viikon maksimikapasiteetti sorvausyksiköllä on 36 x 5 + 28 x 2 = 236 

prkt / vko (taulukko 4). 
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Taulukko 4.  Sorviyksikön päiväkohtaiset kapasiteetit ja kumulatiivinen kapasiteetti 

  ma ti ke to pe la su 

aamu 22 22 22 22 22 14 14 

ilta 14 14 14 14 14 14 14 

yht 36 36 36 36 36 28 28 

Kumulatiivinen 36 72 108 144 180 208 236 

 

Sorvin henkilökunnan mukaan sorvausnopeuden ja mitoituksen nyrkkisääntönä olisi 

tandemsorvilla järkevää käyttää 0,5 prkt / 1 h. Se on kahdeksan pyöräkertaa kahden 

työvuoron aikana. Tämä arvo poikkeaa selkeästi laskennallisesta maksimikapasiteetista 

ohjearvon ollessa alle kolmannes maksimiarvosta (Pendolinon sorvaus).  

 

6.3 Mitattuja sorvausnopeuksia ja asetusaikoja 

 

6.3.1 Asetusajan vaikutus kapasiteettiin  

 

Kellolla mitattiin kolmen yksittäisen veturin otos sorvausprosessin ajan jakautumisesta 

asetusajan ja sorvauksen välillä. Alla on esitetty keskiarvot sorvauksen eri vaiheiden 

ajoista. 

 

Sr2 -veturi 

 

1. Siirto ja asetus - 8 min 

2. Sorvaus - 21 min 

3. Siirto ja laakeripesän tukeminen - 10 min 

4. Sorvaus - 47 min 

5. Siirto pois - 18 min 

 

Kellotuksien keskiarvojen kokonaisaika oli kahdelle pyöräkerralle seuraava: 

 

2 prkt = 1h 24 min ja kaksi pyöräkertaa. (n. 1,15 prkt / 1 h) 

 

Sorvauksen osuus on tässä otoksessa 65 % ja asetusten osuus 35 %.  
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Kappaleessa 6.2 lasketut kapasiteetit sorvauksille kertovat laskennallisen 

maksimikapasiteetin tietyssä työvuorossa. Kuten kappaleessa edellä on esitetty, sorvin 

todelliseen sorvauskapasiteettiin vaikuttavat kuitenkin oleellisesti asetusajat, jotka ovat 

tässä tapauksessa sorvaustapahtumaan valmistavia vaiheita. Näitä ovat kaluston 

siirtäminen sorvilla oikeaan kohtaan, sorvin säätäminen kohdilleen, laakeripesän 

tukeminen sekä sorvauksen jälkeiset tehtävät. 

 

Kuvassa 17 on esitetty sorvauksen osuus yhden kaksi telisen ja neliakselisen veturin tai 

vaunun sorvausprosessista. Vaunun siirtäminen ja sorvin terien asettaminen haukkaa 

aikaa noin 60 % yksittäisen yksikön sorvausprosessista. Pitkien junarunkojen ja 

moottorijunien tapauksessa niiden saapumissiirron ja lopetussiirtojen osuus 

kokonaisuudesta laskee pieneen osaan. Kuvassa 18 on esitetty monivaunuisen 

moottorijunan asetusajan osuus suhteessa sorvaukseen. Yli viiden vaunun tapauksissa 

asetusajan osuus on noin 25 % sorvauksen kokonaisläpimenoajasta. 

 

 

Kuva 17. Asetusaika sorvauksessa 

 

 

Kuva 18. Asetusajan osuus moottorijunissa ja junarungoissa 
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Asetusaikojen takia kapasiteettilaskuissa kannattaa käyttää yksikkönä pyöräkertojen 

asemesta aikayksikköä. Päiväkapasiteetti on siis molemmilla sorveilla 16 tuntia, 

miehitysten tehden eroja viikkotasolla. Ero tandem- ja singlesorvilla huomioidaan 

kysynnässä siten, että tietty sorvi tarvitsee pidemmän (kaksinkertaisen) ajan singlellä kuin 

tandemilla.  

 

6.3.2 Kapasiteetti aikayksikkönä 

 

Yksinkertaisemmin ja selkeämmin kapasiteetin voi laskea sorvien tuntimääräisestä 

käytöstä. Helsingin Tandemsorvi on käytössä kahdessa vuorossa, yhteensä 16 h 

vuorokaudessa. Vuosimääräkertoimena käytetään 365. Annetut vuosihuoltomäärät 

vähennetään tulosta (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Sorvien tuntikapasiteetit 

Sorvin kapasiteetti Päivä Vuosi Sorvin huolto Teho 

Hki Tandem 16 5824 16 1 

Hki Single 8 2904 16 1/2 

Oulu Single 16 5592 248 1/2 

 

 

Ilmalan sorvausyksikön vuosikapasiteetti on tunteina 8728. Kalustolistauksessa 

sorvaustarve on ilmoitettuna yhden sorvauskerran mukaan tandemsorvilla (mikäli se 

voidaan sorvata siinä). Kun tuntikapasiteetissa huomioidaan se, että singlesorvin 

tehokkuus on vain puolet tandemsorvista, laskennallinen kapasiteetti on tandemsorvin 

tarpeena ilmaistuna 7276 h. 

 

6.4 Kalustomäärä ja sorvaustarpeen kysyntä 
 

Sorvauspalvelun kysynnän määrittämisessä ratkaisevassa roolissa on sorvattavan 

kaluston määrä. Sen huoltosorvaustarve määrittelee suhteellisen tarkasti sorvauspalvelun 

kysynnän, ja se on laskettavissa aikaisemmin toteutuneista sorvauksista ja 

kalustomäärästä. Poikkeuksen tähän laskentaan tekee ennalta suunnittelemattomat 

sorvaukset, eli niin kutsutut vikasorvaukset. 
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Suunniteltu sorvattava kalusto koostuu sähkömoottorijunista, vetureista sekä vaunuista. 

Tämän lisäksi ulkopuoliset toimijat, kuten rautatieurakointiyritykset ja muut 

junaliikenneoperaattorit, voivat tuoda omaa kiskoilla liikkuvaa kalustoaan sorvattavaksi.  

 

Helsingissä sorvattavia vetureita ovat toistaiseksi Sr1, Sr2 ja Dv12 -veturit, joista kaksi 

ensimmäistä on sähkövetureita ja viimeisin dieselveturi. Dv12-veturi on rakenteestaan 

johtuen sorvattava singlesorvilla, kun taas sähköveturit voidaan sorvata tandemsorvilla. 

Kysynnän määrittämistä Ilmalassa näiden vetureiden osalta hankaloittaa se, että 

sähkövetureilla, jotka liikennöivät pitkin Suomen rataverkkoa, ei ole kiinteää kotipaikkaa. 

Esimerkiksi Sr1 ja Sr2 -vetureita voidaan tarpeen mukaan sorvata niin Oulussa kuin 

Ilmalassa.  

 

Sähkömoottorijunia ovat lähiliikennejunat sekä Pendolinot ja Allegrot. Näissä junissa ei 

ole erillistä veturia, vaan junat koostuvat vaunuista, joissa moottorit ovat integroituna 

näihin vaunuihin. Lähiliikennejunien kalustotunnukset ovat Sm1, Sm2, Sm4 ja Sm5. 

Pendolinon kalustotunnus on Sm3 ja Allegron Sm6. 

 

 

 

Kuva 19.  Kalustolajikohtainen sorvaustarpeen kysynnän jakauma 

SRx

Sm245

Sm36

Ics

Kalustolajikohtainen sorvaustarve

SRx Sm245 Sm36 Ics
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Kuvassa 19 on kuvattuna sorvaustarve eri kalustolajeittain. Kuvaajassa esimerkiksi kaikki 

sähköveturit edustavat samaa tarvetta, ja näitä kalustoja ohjaa sorvaukseen sama 

suunnittelija. Ohjauksellisesti vetureita ei ole syytä eritellä.  

 

Toinen oma yksikkönsä on kaikki lähiliikennejunat eli Sm1, Sm2, Sm4 ja Sm5. Myös 

niiden sorvaukseen ohjauksesta vastaa oma lähiliikenteestä huolehtiva suunnittelija. 

 

Kolmantena omana kokonaisuutena ovat Pendolinot ja Allegrot, ja neljännen 

kokonaisuuden muodostavat IC-vaunut. Vaunut eroavat ohjauksellisesti 

sorvausprosessissa muusta kalustosta siinä, että ne eivät voi liikkua itsenäisesti, vaan 

tarvitsevat liikkumiseen aina veturin. Vaunujen siirrosta huolehtii siten oma 

vaihtotyöyksikkö, joka tekee Ilmalassa tarvittavat siirrot vaunuille, että ne pääsevät 

sorville sorvattavaksi. 

 

Sorvaustarve on laskettu kalustomääristä ja viimeisen vuoden aikana tapahtuneista 

keskimääräisistä sorvausmääristä. Sorvaushistoriasta on siten laskettu huoltokerroin, joka 

kertoo keskimääräisen kaluston sorvaustarpeen. Sorvaustarve on laskettu kertomalla 

kalustomäärä kalustokohtaisella sorvausaikatarpeella sekä huoltokertoimella. Tuloksena 

saadaan vuosittainen sorvaustarvemäärä tunteina tarvittavalla sorvilla. 

 

Taulukossa 6 on esitetty kalustomäärät ja niiden vuosittaiset sorvaustarpeet sekä 

suhteellinen kalustokohtainen kapasiteettitarve. 25 % ajasta tandemsorvilla tulisi sorvata 

Sr1-vetureita.  

 

Taulukosta voidaan laskea, että vuosittainen tandemsorvitarve on noin 4 300 h. Se on 

tandemsorvin kapasiteetista 74 % ja Helsingin molempien sorvien yhteiskapasiteetista 60 

%. Kun tähän lisätään huoltosorvauksiin kuulumattomat vikasorvaukset, näyttää siltä, 

että Ilmalan sorvin kapasiteetti ei riitä koko vetokaluston sorvausta hoitamaan, vaan osa 

kalustosta pitää sorvata Oulussa. Näin on myös aiemmin tehty.  
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Taulukko 6. Kalustomäärät ja sorvaustarvelaskenta 

  

sorvaustarve 
h / a kuormitus   

Kalusto määrä tandem single tandem single huoltokerroin 
sorvaus-
aikatarve 

Sr1 109 1133,6   0,2638488  2,6 4 

Sr2 46 772,8   0,1798715  4,2 4 

Sm1 20 100   0,0232753  1 5 

Sm2 50 250   0,0581883  1 5 

Sm4 30 150   0,034913  1 5 

Sm5 41 246   0,0572572  1 6 

Sm3 17 544   0,1266176  2 16 

Sm6 4 128   0,0297924  2 16 

Ics 243 972   0,2262359  1 4 

Dm12 16   6   0,000667 0,06 6 

Dv12 174   168   0,018669 0,120689655 8 

Dr14 24   104   0,011557 0,541666667 8 

Dr16 16   8   0,000889 0,0625 8 

Gd 15   120     1 8 

 

 

6.5 Sorvin käyttöaste 

 

6.5.1 Toteutuneet sorvausmäärät ja toteutunut sorvin käyttöaste 

 

Sorvausmääräotoksena käytettiin vuosineljännestä ennen lumisateita ja 

poikkeustilanteita. Teoreettisen maksimikapasiteetin ollessa 236 pyöräkertaa viikossa, 

otoksen keskiarvo 89 pyöräkertaa viikossa tarkoittaa 37,7 % käyttöastetta. Parhaana 

viikkona käyttöaste oli 47,5 % ja heikoimman viikon käyttöaste oli 27,1 %. (Kuva 20, 

taulukko 7) 
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Kuva 20. Kalustomäärät ja sorvaustarvelaskenta 

 

Taulukko 7. Kalustomäärät ja sorvaustarvelaskenta 

viikko 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

prkt 76 80 102 112 108 106 76 84 64 92 100 68 

käyttöaste 0,322 0,339 0,4322 0,475 0,4576 0,449 0,322 0,36 0,271 0,39 0,424 0,288 

 

 

Kun sorvin kapasiteetti on ilmoitettu teoreettisena maksimaalisena pyöräkertamääränä, 

taulukoidut tulokset antavat tulokseksi heikon käyttöasteen. Jos tilannetta tarkastellaan 

pelkästään pääasiallisen sorvin, eli tandemsorvin näkökulmasta, ja kapasiteettina 

käytetään työvuoron tunteja, tilanne näyttää aivan toiselta (kuva 21).  
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Kuva 21. Tandemsorvin käyttöaste viikoilla 36–47 

 

 

Tandemsorvi on ollut hyvällä käyttöasteella. Kiireisimpänä viikkona peräti 93 % ajasta 

tandemsorvilla sorvattiin junakalustoa, ja hiljaisimpana viikkona käyttöaste oli 54 %. 

Keskiarvo kyseisellä ajanjaksolla oli 71 %. Viikonpäiviä vertaillessa hajonta oli 

pienempää (kuva 22).   

 

 

 

Kuva 22. Käyttöasteen jakauma eri viikonpäivinä 
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6.5.2 Huolto- ja vikasorvauksen suhde 

 

Seurantajaksolla kaikista sorvauksista vikasorvausten osuus oli keskimäärin 15 %. 

Huomioitavaa oli se, että kyseisellä syksyyn menevällä ajanjaksolla on selkeästi 

havaittavissa vikasorvausten määrän kasvu kohti liukkaita ja junakalustolle hankalia 

kelejä (kuva 23). Sorvausmäärien kausisidonnaisuus on sorvauksen henkilöstöllä 

tiedossa, mutta näiden lukujen suhdetta ei ole koskaan selvitetty eikä sitä ole seurattu. 

 

 

Kuva 23. Vikasorvausten osuus sorvausmäärästä 

 

Lumen sataminen ja muu liukkaus aiheuttavat kalustolle sen, että pyörät lukkiutuvat 

helpommin aiheuttaen lovia pyöriin sekä vetokaluston osalta myös ympärilyöntejä ja sitä 

kautta rosoja. Molemmat viat heikentävät pyörän kulkuominaisuuksia, jotka ovat 

vikasorvattava kulkuominaisuuksien parantamiseksi.  

 

Kapasiteettia ja kysyntää laskettaessa voidaan selvittää niin kutsuttu vikasorvauskerroin. 

Se on luku, jolla normaali sorvilla ollut huoltosorvauskalusto on kerrottava, että saadaan 

koko sorvaustarve laskettua.  

 

Kyseisellä ajanjaksolla (viikot 36–47) vikasorvauskerroin oli 1,2. Myöhemmin talvella 

vikasorvauskerroin on varmasti isompi, kun taas kesällä vastaavasti pienempi.  
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6.5.3 Alhaisen käyttöasteen seuraukset sorvauspalvelussa 

 

Koska sorvauspalvelu on tällä hetkellä VR:n junaliikennöinnille tukipalvelu, eikä 

toiminnalla ole varsinaisia tuotantotavoitteita, ei alhaisesta käyttöasteesta ole 

ydinliiketoiminnalle haittaa. Sorvausyksikön suhteellisen tuore tandemsorvi on hankittu 

nimenomaan varmistamaan tarvittava sorvauskapasiteetti ja turvaamaan tukipalvelun 

toiminta siinä tilanteessa, jos kalusto ja sitä kautta sorvaustarve tulevaisuudessa kasvaa. 

Erittäin suuresta käyttöasteesta olisi sorvaustoiminnalle ja tukipalvelulle enemmän 

haittaa kuin hyötyä sorvauspalvelun ollessa tällöin vaikeammin saatavilla.  

 

6.5.4 Kysynnän merkitys sorvin käyttöasteeseen  

 

Sorvin käyttöasteen määrittävät käytännössä täysin kalustolajien suunnittelijat sen 

mukaan, miten he ohjaavat vastuukalustojaan sorvattavaksi. Toisin sanoen sorvaustarve 

muodostuu kalustomääristä sekä kaluston liikennemääristä. Sorvin käyttöaste on 

seurantajakson aikana ollut sen mukaista, että sorvin kapasiteetti ei ole muodostunut 

huolto- tai vikasorvauksen esteeksi.  

 

Sorvaustiedoista sen sijaan ei näy, että kalustoa on jäänyt sorvaamatta sen takia, että 

sorvauksen ohjausjärjestelmässä ei ole ollut vapaata ikkunaa silloin, kun sorvaustarvetta 

olisi tietylle kalustolle ollut ja kalusto olisi ollut käytettävissä sorville. Tällaisissa 

tapauksissa kaluston sorvaus viivästyy, ja pahimmassa tapauksessa se menee uudestaan 

kiertoon ilman huoltosorvausta.  

 

6.5.5 Sorvauksen viiveen ja sorvaamattomuuden haittavaikutukset 

 

Sorvaustarve voi aiheutua joko määräaikaistarpeesta tai viasta. Vikatarve on 

luonnollisesti akuutimpi, koska pahimmassa tapauksessa pyörän lovi voi aiheuttaa 

kulkurajoituksia, kuten nopeusrajoituksia tai jopa liikennöintikiellon. Korjaamaton 

kiskopyörän lovi voi aiheuttaa kalustoyksikön laakeripesän ylikuumenemisen, josta 

seuraa kiinnileikkaaminen, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa akselin katkeamiseen 

ja junaonnettomuuden. 
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Huoltosorvauksen viivästyminen ei ole kalustolle niin suuri riski, kuin esimerkiksi 

lovipyörän vikakorjauksen viivästyminen. Lovipyörä on korjattava mahdollisimman 

nopeasti.  

 

Osaa kalustoa tarkkaillaan antureilla, jotka ilmoittavat seurantajärjestelmään kaluston 

kiskopyörän kartiokkuuden mittaluvulla. Kyseisen mittaluvun raja-arvon ylittyessä 

järjestelmä hälyttää kalustosta vastaavaa suunnittelijaa sorvaustarpeesta. Jos mittaluku on 

tarpeeksi suuri (esim. johtuen kaluston liian pitkästä sorvaamattomuudesta), tulee 

kalustoyksikölle nopeusrajoitus, joka aiheuttaa liikennöintiin häiriöitä. Ne voivat 

kausaalisesti aiheuttaa paljon haittaa junaliikennöinnille.  

 

6.6 Odotusaika 

 

Odotuksia ilmenee sorvausprosessissa jonkin verran. Jonojen kertymispaikka on 

sorvausyksikön edusta. Jonoja syntyy, koska kalustolla ei ole selkeää ohjausaikataulua, 

ja vetureita ja vaunuja siirrellään ilman tarkempia aikatauluja sorville sorvin 

henkilökunnan tilaamina. Haastattelujen perusteella esimerkiksi vetokalustosta 

keskimäärin joka viides veturi jonottaa sorvausta, mutta itse odotusajasta ei 

tutkimuksessa saatu tarkempaa tietoa.  
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7. HAVAINNOT, TULOKSET JA TOIMENPIDE-

EHDOTUKSET 
 

 

7.1 Keskusteluiden tuotoksia 

 

Tietoa kerättiin keskusteluiden ja haastatteluiden avulla. Keskusteluihin osallistui 

henkilöstöä sorvilta, työnjohdosta sekä suunnittelusta. Keskustelujen teemana olivat 

sorvausprosessi sekä kalustolajikohtaiset sorvaustarpeet. Lähtökohtana keskusteluissa oli 

sorvausprosessin ongelmakohdat ja niiden mahdolliset parannusehdotukset. 

 

Keskusteluissa selvisi, että toisinaan kaluston suunnittelija ei voi ohjata kalustoa 

sorvaukseen. Tämä aiheutuu siitä, että ei ollut käytettävissä vapaata sorvausaikaa silloin, 

kun kalusto olisi ollut käytettävissä ja ohjattavissa sorville. Ohjausjärjestelmätaulukossa 

ei ole kiintiöitä millekään kalustolajeille, vaan taulukkoa täytetään vapaavalintaisesti sen 

mukaan, kuka ehtii ensin.  

 

Tämä aiheuttaa sen, että tietynlainen suunnitelmallisuus voi olla hankala toteuttaa 

kalustokohtaisten kiintiöiden puuttumisen takia. Sorvaukseen ohjauksen tulisi olla entistä 

kaukonäköisempää ja suunnitelmallisempaa, jolloin tietyn kaluston sorvaukseen 

pääseminen haluttuna ajankohtana olisi todennäköisempää. 

 

Keskusteluissa kävi myös ilmi, että ideaaliset sorvausajat kalustolle olisi nykytilanteessa 

viikonloppuna, jolloin liikenne on rauhallisinta, liikennesitouma pienienimmillään ja 

kalustoa vapaana sorvaukseen. Arkisin haluttuja sorvausikkunoita on huomattavasti 

niukemmin, ja ne menevät jonkin verran päällekkäin eri kalustojen välillä. Kaluston 

vapaanaolon ja liikennesitouman kannalta paras aika sorvata kalustoa olisi yöt. 

Keskusteluissa tuotiin esille toive, että selvitettäisiin millaisia kustannuksia yövuoroon 

siirtyminen aiheuttaisi ja mikä olisi kustannusten ero nykyiseen toimintamalliin erilaisilla 

työvuoron muunnelmilla.  
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7.2 Innovaatiopalaverin tuotoksia 

 

 Nykytila-analyysin jälkeen pidettiin innovaatiopalaveri, jossa keskusteltiin havainnoista 

ja pohdittiin mahdollisia ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia niihin. Palaveriin osallistui 

neljä henkilöä, jotka kaikki osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja innovointiin.  

 

Innovaatiomenetelmäksi valikoitui Brain Writing Poolia, joka osallistaa jokaista 

osallistujaa ja antaa paljon tuloksia lyhyessä ajassa. Menetelmässä myös ryhmän 

yksilöjen yksittäiset ideat jalostuvat paremmiksi. Menetelmä toimii siten, että jokainen 

osallistuja kirjoittaa paperilapuille ideoita ja asettaa niitä pöydälle (pooliin). Tämän 

jälkeen ideoinnissa on tarkoitus hyödyntää poolissa jo olevia ajatuksia ja ideoita sekä 

käyttää niitä inspiraation lähteenä uusiin ajatuksiin ja ideoihin tai jalostaa vanhoja 

eteenpäin paremmiksi. 

 

Ydinkysymys ja ongelma, johon tässä innovaatiopalaverissa lähdettiin hakemaan 

vastauksia, oli sama kuin tämän työn tutkimuskysymys: 

 

”Millä toimenpiteillä pyöräsorvauksen toiminnanohjausta ja tehokkuutta voidaan 

parantaa Ilmalan varikolla?” 

 

Nykytila-analyysissä löytyneitä huomioita käytettiin apuna tarkentamaan ja 

konkretisoimaan ongelmaa: 

 

1) Toiminnanohjaustaulukossa ei ole kiinteitä varausikkunoita, jolloin haluttua 

kalustolajikohtaista sorvausikkunaa ei ole välttämättä saatavilla ja kaluston 

sorvaaminen siirtyy. 

 

 Ongelma: Miten tai millä toimenpiteillä voidaan mahdollistaa, että yksittäinen 

kalusto saadaan huoltoon haluttuna ajanjaksona? 
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Ratkaisu: Kalustolajikohtaisella suunnittelijalla tulisi olla käytössä sorvaustarpeisiin 

perustuvat kiintiöpaikat, jolloin hän voisi lyhyelläkin varoitusajalla ohjata kalustoa 

sorvattavaksi.  

 

2) Tandemsorvin kapasiteetti on huoltoineen n. 7 200 h vuodessa. Kalustomäärän 

sorvaustarve on tandemsorvitarpeena ilmaistuna n. 4 300 h. Tämä määrä 

kerrottuna ylöspäin pyöristetyllä vikasorvauskertoimella (1,3) tekee 

sorvaustarpeeksi 5 600 h. Nämä määrät tarkoittavat karkeasti 80 % käyttösuhdetta 

ja sorvaustarvetta.  

 

 Ongelma: Millä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että kaikki tarvittava 

kalusto tulee sorvattua ja ettei sorvaamattomuudesta aiheudu liikennehaittoja? 

 

Ratkaisu: Kalustolla pitäisi olla kalustomäärään ja sorvausennusteeseen perustuva arvio 

huoltosorvaustarpeesta ja sen mukaan toteutettu kiintiömäärät sorvauksen ohjauksessa. 

Tätä ratkaisumallia tulisi suunnittelijoiden käyttää ja toteuttaa, jotta vuodessa tulisi 

sorvattua tarpeeksi kalustoa. Tällöin ei pääsisi syntymään yllättäviä sorvaustarvepiikkejä, 

jotka voivat aiheuttaa nopeusrajoituksia tai muunlaisia liikennehaittoja.  

 

3) Kalustositouma on päivisin kova, ja sorvaustarpeessa olevalle kalustolle on vaikea 

löytää sorvausrakoa lyhyillä varoajoilla.  

 

 Ongelma: Millä toimenpiteillä voidaan helpottaa kaluston liikennesitoumaa 

tai parantaa kaluston saamista sorvaukseen pienemmällä varoajalla? 

 

Ratkaisu: Ottamalla käyttöön yövuoro iltavuoron sijaan. Tällöin kalustoa olisi 

käytettävissä selkeästi helpommin ja liikennesitouman ollessa yöllä pieni, sorvausta olisi 

helpompi järjestää myös lyhyellä varoitusajalla. 
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7.3 Sorvaustarve-ennusteeseen perustuva malliviikko 

 

Tällä hetkellä sorvin toiminnanohjauksessa ei ole lainkaan varsinaista pidemmän 

aikavälin suunnitelmaa. Sorvaustoiminnan suunnittelussa tulisi pohtia toiminnan 

volyymiä sekä resurssien ja kapasiteetin kokonaistarvetta (Haverila et al. 2009). 

Kapasiteetin ja kaluston sorvaustarpeen pohjalta ennustettu ja toteutettu 

malliviikkoratkaisu näyttäisi innovaatiotyöryhmän mukaan parantavan 

toiminnanohjausta ja tehostavan sorvausprosessia. 

 

Malliviikko on suunnittelijoiden työkalu, josta he näkevät heille määrätyt aikaikkunat, 

joita he voivat käyttää kaluston huoltosorvaukseen ohjaamisessa. Malliviikossa 

kalustolajeille on annettu eri värikoodit siten, että sähkövetokalusto on sininen, IC-

vaunukalusto on punainen, lähiliikennekalusto on vihreää, Pendolinot ja Allegrot ovat 

keltaista ja muulle kalustolle varattu aika on violettia. (Kuva 24.) Malliviikon 

oikeanlaisen rakenteen takia on haastateltu eri kalustolajien suunnittelijoita, joiden 

tarpeiden ja toiveiden pohjalta on toteutettu alustava malliviikkoratkaisu.  

 

 

Kuva 24. Malliviikkoratkaisu toiminnanohjauksen työkaluna 
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Malliviikkoratkaisun etuna on se, että vaikka tietty kalustolajisuunnittelija ei laita ajoissa 

kalustoaan kiintiöpaikkoihin, ei niihin voi kukaan toinen suunnittelija laittaa kalustoaan 

ja oman äkillisen sorvaustarpeen kaluston voi ohjata korjattavaksi lyhyemmälläkin 

varoitusajalla. 

 

Malliviikkoratkaisulla hallitaan myös kysyntää oikean sorvaustarpeen mukaisesti. 

Sorvauksessa ilmenevää kausivaihtelua voi hallita Haverilan (et al. 2009, s. 414) mukaan 

menekkiin vaikuttamisella, ja malliviikolla voidaan vaikuttaa nimenomaan menekkiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kun malliviikko otetaan käyttöön ja sitä toteutetaan suunnitellun 

mukaisesti, pienentää se sorvaustarvetta joulukuusta helmikuuhun, jolloin sorvin 

kapasiteetista iso osa menee vikasorvaukseen. Malliviikon aikaikkunoita olisi tästäkin 

syystä tärkeä käyttää, jolloin kapasiteettitarve ei olisi pahimpina vikasorvausta 

aiheuttavina kuukausina niin kriittistä. 

 

Malliviikko täsmentää myös kaluston saapumisaikoja sorville, jolloin odotuksia ei pitäisi 

syntyä, ja näin tuotannon läpäisyaika pienenee. Tuotannon läpäisyajan pienentyminen on 

Haverilan (et al. 2009, s. 402) yksi keskeisistä toiminnanohjauksen tavoitteista. 

 

7.4 Siirtyminen iltavuorosta yövuoroon 
 

Haastatteluissa kävi ilmi, että junakalustolle paras sorvausaika on se aika vuorokaudesta, 

jolloin junat eivät liikennöi. Jos sitä haluttaisiin hyödyntää, se tarkoittaisi yövuorojen 

käyttöönottoa sorvausyksiköllä. Yövuoro auttaisi myös suunnittelijoita toteuttamaan 

suunniteltua malliviikkoa. He saisivat kalustojaan helpommin sorville, koska 

liikennesitouma on yöaikana pienempi ja kalustoa hyvin käytettävissä sorvaukseen.   

 

Yksi toteutusmalli olisi esimerkiksi sellainen, että arkisin sorvattaisiin yövuorossa ja 

aamuvuorossa. Tällöin liikennesitouman ollessa pieni, olisi sorvattavaa kalustoa helposti 

saatavilla, mutta myös aamuvuoro olisi normaaliin tapaan käytettävissä. Viikonloppuna 

sorvattaisiin vanhalla tyylillä aamu- ja iltavuorossa, kun kaluston liikennesitouma on 

tällöin pienempi. 
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Nykytilanteessa aamuvuorossa on neljä henkilöä ja iltavuorossa kaksi henkilöä. 

Lauantai ja sunnuntai ovat miehitetty kahdella henkilöllä sekä aamulla, että illalla. 

Yövuorolaskelmissa on käytetty seuraavia saatuja ohjeellisia lukuja: 

• tuntihinta 30 € 

• lauantailisä (kerroin) 1,25 

• sunnuntailisä (kerroin) 2 

• iltalisä (18-21, kerroin) 1,15 

• yölisä (21-06, kerroin) 1,3 

Henkilöstökulut muodostuvat taulukon 8 mukaan siten, että nykytilanteessa kulut ovat 

563 667 €. Jos iltavuoro lopetettaisiin ja tilalle tulisi yövuoro, kasvaisivat kulut 

vuositasolla ainoastaan 4 %. Jos taas siirryttäisiin kolmivuoromalliin siten, että jokainen 

työvuoro olisi miesvahvuudeltaan kaksi henkilöä, kustannukset olisivat jo selkeästi 

korkeammat. Tällaisen mallin toteuttaminen aiheuttaisi jo rekrytointitarpeen. 

 

Muita laskennallisia vaihtoehtoja olivat arkisin toteutettava kolmivuorotyö ja 

viikonloppuna aamu- ja iltavuorot sekä arkisin nykyiset aamu- ja iltavuorot ja 

viikonloppuna kolmivuorotyö. Näiden vaihtoehtojen tulokset näkyvät taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Henkilöstökulut 

 

 

Työn tilaajalle toteutettiin myös keskusteluissa syntyneen tarpeen pohjalta 

henkilöstökustannussimulaattori, jolla voidaan kokeilla erilaisia variaatioita 

henkilöstömäärissä ja niiden vaikutuksia vuosikustannuksiin. Excelillä toteutettava 

simulaattori toimii siten, että henkilöstömääriä voi muuttaa maanantaista perjantaihin 

yövuoron, aamuvuoron ja iltavuoron osalta. Myös viikonlopun henkilöstömääriä voi 

muuttaa riippumatta arjen henkilöstömäärästä. Välilehdillä voi muuttaa ohjearvoja ja 
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muuttujia. Tuloksena simulaattori näyttää kyseisen henkilömäärän kustannukset sekä 

viikkotasolla että vuositasolla, eron nykytilanteeseen sekä euromääräisesti että 

prosentuaalisesti sekä kapasiteetin sorvitunteina ja sen eron nykytilanteeseen. (Kuva 

25.) 

 

 

Kuva 20. Henkilöstökustannussimulaattorin käyttöliittymä 

 

Simuloimalla ja kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja päädyttiin ehdottomaan, että 

sorvausyksikössä lähdettäisiin kokeilemaan yövuoron käyttöönottamista. Mallissa 

sorvaus alkaisi yövuorosorvauksella, jota seuraisi aamuvuoro. Iltavuoroa käytettäisiin 

vain erikoistapauksissa. Viikonloppuna sorvattaisiin entiseen malliin aamu ja 

päivävuorossa, eikä yövuoro olisi tällöin käytössä. Malliin siirtyminen ei aiheuttaisi 

rekrytointitarvetta, mutta kaluston sorvaukseen ohjaaminen muuttuisi joustavammaksi, 

koska liikennesitouma olisi pienempi ja siten kalustoa helpommin saatavilla sorville.  
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8. YHTEENVETO 
 

Työn tarkoituksena oli kehittää sorvin toiminnanohjausta Ilmalan varikolla. Sen 

tavoitteena oli löytää uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää VR:n junakaluston 

pyörien sorvauksen toiminnanohjauksen parantamisessa.  Tutkimuskysymys oli:  

 

• Millä toimenpiteillä pyöräsorvauksen toiminnanohjausta ja tehokkuutta 

voitaisiin parantaa?  

 

Tutkimuskysymykseen löydettiin vastaus käyttämällä hyväksi kirjallisuutta, tutkimalla 

toteutuneita sorvauksia käytössä olevasta ohjausjärjestelmästä, keskustelemalla ja 

haastattelemalla sorvin henkilöstöä ja muita avainhenkilöitä, mittaamalla 

sorvausprosessia sekä toteuttamalla innovaatiopalaveri.  

 

Kerätyn tiedon perusteella tehtiin kaksi toimenpide-ehdotusta toiminnanohjauksen 

kehittämiseksi: sorvaustarve-ennusteeseen perustuva malliviikko ja siirtyminen 

iltavuorosta yövuoroon. Niitä toteuttamalla sorvin toiminnanohjauksesta voidaan saada 

järjestelmällisempää ja sorvaustoiminnasta tehokkaampaa. Uudet toimintamallit 

varmistavat, että kalustolajikohtaisella suunnittelijalla on oma kiintiöikkunansa 

sorvausohjelmassa ja että kalustoa on helpommin saatavilla sorvattavaksi. Sorvauksen 

tehokkuutta lisää myös se, että kalustoa sorvataan tarpeeksi laskennallisen tarve-

ennusteen ansioista.  

 

Tämän diplomityön tulosten valmistuttua Ilmalan varikolla tartuttiin toimenpide-

ehdotuksiin ja malliviikkoa alettiin pilotoimaan. Myös yövuoron toimintaa alettiin 

suunnittelemaan ja testaamaan. Mahdollisia vaikutuksia edellä mainituista toimenpiteistä 

ei tähän diplomityöhön kuitenkaan vielä saatu.  

 

 

 

**** 
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