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1 Johdanto 

Insinöörityöni tavoitteena on selvittää, miten perävaunuille saataisiin tehtyä oma Volvo-

huoltosuunnitelma, joka sisältää selkeät huolto-ohjeet. Asiakkaat toivovat yhä enem-

män kokonaisuuksia, ja tarkoituksena on mahdollistaa sekä auton että perävaunun 

huolto ja korjaus samalla korjaamokäynnillä, ns. yhden pysähdyksen taktiikalla. Kun 

perävaunulla on oma huoltosuunnitelma, joka on tehty ottaen huomioon auton huolto-

suunnitelma, varmistutaan siitä, että auto ja sen perävaunu(t) on oikein huollettuja. 

Näin mahdolliset korjaukset saadaan tehtyä ennakoidusti, eikä asiakkaalle/kuljetuksiin 

aiheudu ylimääräisiä seisokkeja. 

Kuorma-autoille on jo mahdollista tehdä huoltosuunnitelma VOSP (Volvo Service Plan-

ning) -järjestelmällä. Tarkoituksena on saada perävaunut lisättyä tähän järjestelmään. 

VOSPissa voisi valita akselityypin ja -määrän, kuljetustavan ja päällirakennemallin. 

Huoltovälit ja -toimenpiteet määräytyisivät edellä mainittujen mukaan. Mitä enemmän 

mallivaihtoehtoja järjestelmään saadaan mukaan, sitä tarkempi huoltosuunnitelma voi-

daan tehdä. On tärkeää, että perävaunuille tulee oma huoltosuunnitelma, joka ei auto-

maattisesti perustu auton huoltosuunnitelmaan, sillä auton perävaunut saattavat vaih-

tua ja huoltoja voi tämän takia jäädä tekemättä. 

Jatkossa tarkoituksena on tehdä huoltosopimuksia myös perävaunuille. Huoltosopi-

muksen tekeminen vaatii aina huoltosuunnitelman, joka on mahdollista tehdä VOSP-

järjestelmää hyödyntäen vasta, kun myös perävaunut on saatu sisällytettyä järjestel-

mään. Huoltosuunnitelmassa valittujen mallivaihtoehtojen perusteella voidaan myö-

hemmin tehdä kustannusseurantaa. Esimerkiksi 4-akselinen perävaunu, SAF-

akseleilla, puutavara-ajossa. Näin saadaan selville toteutuneet kustannukset ja niitä 

voidaan seurata ja verrata arvioituihin ja suunniteltuihin kustannuksiin. Tämä auttaa 

huoltosopimusten hinnoittelussa. 
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2 Volvo Group 

Volvo Group on yksi maailman johtavista kuorma-autojen, linja-autojen, maanraken-

nuskoneiden, meri- ja teollisuusmoottoreiden ja teollisuuden palvelujen tuottajista. Vol-

vo Group työllistää noin 100 000 henkilöä. Tuotantolaitoksia yhtiöllä on 19 maassa ja 

yhtiön tuotteita myydään 190 eri markkina-alueella. 

Volvo Groupin tavoitteena on tulla maailman johtavaksi kestävien kuljetusratkaisujen 

tarjoajaksi 

• luomalla arvoa asiakkailleen valituilla toimialoilla 

• tuomalla uraauurtavia tuotteita ja palveluita kuljetuksen ja infrastruktuurin aloille 

• edistämällä turvallisuutta, laatua ja ympäristön huomioon ottamista 

• työskentelemällä energisesti, intohimoisesti ja yksilöä kunnioittaen. 

Group Trucks käsittää Volvo yhtymän yhdistetyt kuorma-autotoiminnot, joka sisältää 

tuotekehityksen, ostot, valmistuksen, myynnin ja jälkimarkkinat. Myynti ja markkinointi 

kaikille kuorma-autotoiminnoille on järjestäytynyt kolmeen maantieteelliseen aluee-

seen: EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Americas ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren 

alue). Yhtymän yhteiset liiketoiminnot kuorma-autosektorilla on myös organisoitu Group 

Trucksin alueelle. [1] 

3 Volvo Trucks Myynti- ja huoltoverkosto 

Volvo Trucks on maahantuonut kuorma-autoja Suomeen jo vuodesta 1928 lähtien. 

Myynti- ja huoltoverkostoon kuuluu 13 Volvo Truck Centerkorjaamoa. Yksityisiä jäl-

leenmyyjiä ovat Wetteri (7 toimipistettä), Käyttöauto (3 toimipistettä) ja Autokilta (2 toi-

mipistettä). Yksityiset korjaamot Raskaspari Oy, HF Autohuolto Oy ja Åland Motorcom-

pany Ab. 
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4 Työn suunnittelu 

Ennen kuin huoltosuunnitelmaa ruvetaan laatimaan, tulee selvittää, minkälaisia tietoja 

ja taitoja organisaatiolta löytyy perävaunuista. Lisäksi on varmistettava organisaation 

kyky huoltaa ja korjata perävaunuja. Tarkoituksena on tehdä suunnitelma siitä, miten 

perävaunujen huolto- ohjeet saadaan koko organisaation käytettäväksi.  

Suunnitteluvaiheessa on myös selvitettävä, minkälaiset mahdollisuudet perävaunun 

huoltosuunnitelman tekemiseen on tällä hetkellä. Pitää selvittää, onko VOSP-

järjestelmään mahdollista syöttää perävaunun tietoja ja tehdä huoltosuunnitelma. Pe-

rustietojen ollessa kunnossa tulee tutustua järjestelmiin, jotka toimivat VOSPin rinnalla 

tai linkitettynä siihen. Rinnakkaisten ja jo VOSPiin kytkettyjen järjestelmien tuntemus on 

tärkeää, sillä jatkossa, tehtäessä huoltosopimuksia perävaunuihin sopimuslaskelman 

perustiedot tulevat VOSPista. 

Perustietojen ollessa selvillä kuvaan, minkälainen huoltosuunnitelma tällä hetkellä on 

mahdollista tehdä. Tehtiin ohjeet siitä miten huoltosuunnitelmasta saadaan tämän het-

ken mahdollisuuksilla toimiva. Huolto-ohjelman pitää olla selkeä ja toimia kaikissa jär-

jestelmissä oikein. 

Seuraavaksi työssä kuvataan mallityypit ja työvaiheet, jotka tulee lisätä VOSPiin toimi-

van huoltosuunnitelman aikaansaamiseksi. Kuvataan mallityyppien tarkoituksen ja vai-

kutuksen huoltosopimukset hinnoitteluun. Esimerkein näytetään miten työvaiheita lisä-

tään VOSPiin ja selvennän vaatimukset työvaiheen lisäämistä varten. Lisäksi selvite-

tään myös mallityyppien lisäämiseen tarvittavat tiedot ja kanavan siitä, mistä ja miten 

ne saadaan lisättyä. 
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5 Huolto-ohjeet 

5.1 Volvon huoltolomake perävaunuihin 

Sekä perävaunujen että perävaunuakseleiden valmistajilta on kerätty tietoja siitä, miten 

heidän tuotteitaan tulee huoltaa ja korjata. Saaduista ohjeista tehtiin tiivistetty Volvon 

perävaunuhuoltolomake (ks. kuva 1). 

Volvon perävaunuhuoltolomake täytetään, kun perävaunua huolletaan. Lomake sisäl-

tää luettelon vaadittavista tarkastuksista. Lomakkeessa on yleiset tarkastukset, jotka 

koskevat jokaista perävaunua. Lisäksi on eriteltynä valmistajien vaatimat erityishuolto-

toimenpiteet, kuten perävaunun akselivalmistajien vaatima jousen u-pulttien kiristys tai 

kylmäkoneen käyttöhihnan uusinta.  

Volvon perävaunuhuoltolomake kattaa kaikki perävaunumallit päällirakenteesta tai ak-

selityypeistä riippumatta. Jatkossa ei enää tarvita perävaunun akseleista tai päällira-

kenteesta riippuvaista omaa erillistä lomaketta. Näin varmistutaan huoltotoimenpiteiden 

tekemisestä Volvon standardien mukaisesti eikä perävaunuja huolleta väärää lomaket-

ta käyttäen. Näin varmistutaan myös siitä, että perävaunun huolto suoritetaan samalla 

tavalla huoltavasta toimipisteestä riippumatta. Tämä selkeyttää jälkimarkkinoiden toi-

mintaa. Volvon perävaunun huolto-ohjelmaan kuuluvat perus- ja vuosihuolto, kuorma-

korin tarkastukset ja mahdolliset lisätyöt. Perushuolto tehdään aina, kun perävaunu 

huolletaan. Vuosihuolto tehdään kerran vuodessa ja samassa yhteydessä tehdään 

perushuollon tarkastukset. Vuosihuolto ja perushuolto tehdään kaikkiin perävaunuihin 

mallista ja käyttötavasta riippumatta. Lisätyöt ovat tapauskohtaisia riippuen perävaunun 

käyttötarkoituksesta ja rakenteesta. Myös lisätöiden ohjearvot tulee tarkastaa valmista-

jan ohjeista vastaamaan perävaunun käyttötarkoitusta. Kuormakorin tarkastukset riip-

puvat perävaunun käyttötarkoituksesta.  
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Kuva 1. Perävaunun huoltolomake 

  

Volvo, perävaunun huolto-ohjelma
Perävaunun rekisterinumero ja järjestysnumero
Huollon suorittaja ja päiväys

TUNTIVELOITUS
PERUSHUOLTO Aika Hinta

1 Aisan kiinntys tarkastus ja silmukan helan mittaus 0,05
2 Valojen tarkastus 0,10 0,00 €
3 Tarkasta ABS/EBS-järjestelmän toiminta 0,10 0,00 €
4 Aisan letkujen ja lemmareiden tarkastus 0,05 0,00 €
5 Tarkasta ilmavuodot 0,05 0,00 €
6 Ilmajousituksen toimintatarkastus (nosto/lasku) 0,10 0,00 €
7 Tarkasta jouset / ilmapalkeet 0,05 0,00 €
8 Tarkasta jousituksen taso, tasonsäätövent. toiminta ja kiinnitys/Alb -vent. Mek jousitus 0,10 0,00 €
9 Tarkasta iskunvaimentimen vuodot ja kiinnitys 0,05 0,00 €

10 Tyhjennä mahdollinen laudevesi ilmasäiliöistä 0,05 0,00 €
11 Jarrukellojen kumiletkujen ja lemmareiden tarkastus 0,05 0,00 €
12 Tarkasta jarrusäätimet /  jarrusatuloiden toimivuus (ei sis. Irroituksia) 0,20 0,00 €
13 Tarkasta jarruhihnojen / jarrupalojen kuluneisuus ja peitelevyjen kunto 0,20 0,00 €
14 Tarkasta alustan runkorakenteet silmämääräisesti 0,10 0,00 €
15 Voitelukohteiden rasvaus (rasva sisältyy hintaan) 0,20 0,00 €
16 Laakerivälysten tarkastus, napaa purkamatta, akseli ylösnostettuna, vipuaminen, pyöritys ja kuuntelu 0,50 0,00 €
17 Renkaan kulutuspinta mittaus ja rengaspaineet tarkastus 0,30 0,00 €
18 Puhdista ja voitele pistokkeet 0,05 0,00 €

2,30 0,00 €
VUOSIHUOLTO. Samat toimenpiteet kuin 3 kuukauden välein tehtävässä huollossa Aika Hinta
19 Kuulakehän välys tarkastus 0,40 0,00 €
20 Välyksien tarkastus ravistinlevyillä 0,40 0,00 €
21 Kilometrilukeman kirjaus, napamittari ja ABS-/EBS-Modulaattorista, vikakoodien luku ja nollaus 0,30 0,00 €

3,40 0,00 €
LISÄTYÖT Aika Hinta
22 Pyöränpulttien kiristys 0,60 0,00 €
23 Jarrutesti dynamometrillä, lisätyö 0,80 0,00 €
24 Vetopöydän lukitusmekanismien säätö (Dolly) 0,50 0,00 €
25 Levyjarrut, pyörien irroitus ja jarrujen mekaanisen toiminnan tarkastus 2,40 0,00 €
26 Akselien linjaus mittaus. 2,00 0,00 €
27 Katsastuksen vaatimat toimenpiteet (katsastuspaketti). 2,50 0,00 €
28 Naparasvojen vaihto, 3 vuoden välein/akseli 2,00 0,00 €
29 Kasettilaakerit navan välyksen mittaus/akseli 0,60 0,00 €
30 Kasettilaakerit napojenvaihto (500 000 - 1 000 000 km)/akseli 2,00 0,00 €
31 Puuperävaunut, suositus jarrupalojen vaihtoväli 12 kk/akseli 1,00 0,00 €

KUORMAKORI Aika Hinta
1 Korin kuntotarkastus ulkopuoli, reijät, viillot, listojen saumat 0,10 0,00 €
2 Tarkasta törmäyskumien kunto 0,05 0,00 €
3 Oventiivisteiden kunto tarkastus 0,10 0,00 €
4 Oven saranoiden kiinnitys tarkastus 0,05 0,00 €
5 Tarkasta potkupellit, kuormansidontakiskot, mahdolliset viillot/reiät. 0,10 0,00 €
6 Lattian kunto tarkastus 0,05 0,00 €
7  Herkistä sidontalenkit 0,10 0,00 €
8 Tarkasta kaikkien ovien lukitukset, tuulihaat, stopparit 0,10 0,00 €
9 Tarkasta sivuovien ja takaovien moitteeton toiminta 0,10 0,00 €

10 Voitele sivuovien kannatinrullat sekä muut voilelukohteet 0,10 0,00 €
11 Kuormatilalämmittimen tai kylmäkoneen toimintatarkastus 0,30 0,00 €

1,15 0,00 €
LISÄTYÖT Aika Hinta
12 Perälaudan vuositarkastus 1,20 0,00 €
13 Kylmäkoneen vuositarkastus 1,20 0,00 €
14 Kylmäkoneen huolto 1,20 0,00 €
15 Lämmittimen huolto 1,20 0,00 €
16 Kori luokitukset ATP tarkastukset
17 Nosturi tarkastus
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5.2 Perävaunun huolto- ja korjausohjeet 

Perävaunua huollettaessa ja korjatessa käytettävissä on oltava hyvät ja helposti löydet-

tävät ohjeet, jotta työ saadaan tehtyä korkealaatuisesti ja työturvallisuusmääräyksiä 

noudattaen. Tietoja ja ohjeita on riittävästi, mutta haasteena on saada ne tallennettua 

järjestelmiin, mistä ne ovat tarvittaessa helposti löydettävissä (ks. kuva 2). Henkilöillä, 

jotka työskentelevät perävaunujen kanssa, tulee olla pääsy järjestelmiin, joihin tiedot 

ovat tallennettuna. Huolto- ja korjausohjeita tulee myös päivittää säännöllisesti, jotta 

uusimmat tuoteuutuudet tulevat huomioon otetuksi ja korjausohjeet ovat ajan tasalla. 

Tätä varten on kehitetty toimintamalli, jossa tietyille henkilöille on määritelty omat vas-

tuualueet Dealer Portaalissa tietojen päivittämistä varten. 

Perävaunun huolto-ohjeet tullaan sijoittamaan samaan paikkaan päällirakenteiden 

huolto- ja korjausohjeiden kanssa.  

 

Kuva 2. Kohta, josta ohjeet löytyvät Dealer Webissä 

Kun samaan paikkaan kerätään riittävästi ohjeita, se helpottaa niiden löytymistä tarvit-

taessa. Jos ohjeita on monessa eri paikassa, niiden löytäminen vie paljon aikaa ja 

työskentely vaikeutuu, jolloin riski siitä, ettei ohjeita käytetä, kasvaa. Tämän takia on 



7 

  

tärkeää, että ohjeet ovat helposti löydettävissä ja kaikki niitä käyttävät tietävät, mistä 

niitä etsiä. Ohjeet tulee sijoitella aihealueittain, jotta tiedon etsiminen on loogista.    

6 Volvo Service Planning (VOSP) 

6.1 VOSP-Järjestelmä 

VOSP on järjestelmä, jonka avulla voidaan laatia huoltosuunnitelma. Huoltosuunnitel-

ma ilmoittaa huoltovälit sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet. VOSPiin syötetään ajoneu-

von vuosisuorite ja muita indikaattoreita, joiden avulla järjestelmä laskee tarvittavat 

huoltotoimenpiteet. Valmis huoltosuunnitelma voidaan tulostaa asiakkaalle. Huolto-

suunnitelma ladataan myös sähköisesti korjaamon GDS-järjestelmään, josta se on 

korjaamohenkilökunnan nähtävillä.  

6.2 Mallityypit VOSP-Järjestelmässä 

Mallityypit määrittävät miten perävaunuja tulee huoltaa. Esimerkiksi rumpujarrullisen 

perävaunun osalta on tarkistettava jarruhihnojen kuluneisuus ja vastaavasti levyjarrulli-

sessa perävaunussa on tarkistettava jarrupalojen kuluneisuus. Mallityyppejä on oltava 

tarpeeksi. Näin varmistutaan siitä, että huoltosuunnitelmasta tulee juuri kyseiselle pe-

rävaunulle oikeanlainen. Esimerkkejä tarvittavista mallityypeistä: 

• akselikokoonpano 

• valmistaja 

• malli 

• vuosimalli. 

Mallityypit ovat järjestelmässä valintaikkunoina (kuva 3). Valintaikkunoista voi valita 

vain mallityyppejä, jotka järjestelmään on sisällytetty. Mallityyppi voi olla mikä tahansa 

valintaikkuna, joka kuvaa perävaunun teknistä rakennetta. 

Comment [A1]: Tässä  näkyy olevan 
turhan paljon tilaa otsikon yläpuolella. 
Yhdenmukaista välit. 
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Kuva 3. Mallityyppien valinta VOSPissa 

 

Jatkossa mallityypit tulevat määrittelemään huoltosopimuksen perushinnan. Jokainen 

mallityyppi hinnoitellaan erikseen ja mallityyppi antaa tietyn kertoimen huoltosopimuk-

sen hinnalle.  

6.3 Mallityyppien lisääminen VOSP-järjestelmään 

Mallityyppien lisääminen VOSPiin tapahtuu Volvon ENS-organisaation toimesta, koska 

markkinoilla ei ole valtuuksia lisätä mallityyppejä itse. Mallityypit ovat samat riippumatta 

markkina-alueesta, joten niitä hallinnoi VOSP ryhmä. VOSP ryhmän vastuuhenkilöt 

ovat Fia Sterner ja Magnus Ryman.  

Mikäli VOSPiin halutaan lisätä mallityyppi, on otettava yhteyttä VOSP ryhmään. Malli-

tyypistä riippuen tiedossa on oltava seuraavat asiat: 

• mikä on mallityypin vaikutus huoltoväliin 

• vaikuttaako mallityyppi sopimuksen hintakertoimeen  

• aiheuttaako mallityyppi huoltotoimenpiteitä.  

Esimerkiksi lisätään mallityypiksi perävaunun akselivalmistaja. Voidaan kuvitella että 

akselivalmistaja vaatii pyöränlaakereiden vaihdon 400 000 km:n välein. Näin ollen mal-

lityyppi määrittää huoltosuunnitelmaan pyöränlaakereiden vaihdon 400 000 km:n vä-

lein. Akselivalmistajalla ei ole vaikutusta hintakertoimeen, kun taas kuljetustyypillä on. 

Ennen mallityypin lisäämistä tulee varmistaa, että pyöränlaakereiden uusinnan työvai-

he löytyy perävaunuille VOSP-järjestelmästä, mikäli halutaan mallityypin lisäävän työ-

vaiheen automaattisesti.  

Comment [A2]: Päivitä sisällysluettelo. 
Tässä oli iso P, jonka korjasin. 
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6.4 Työvaiheiden lisääminen VOSP-järjestelmään 

Työvaiheita VOSP-järjestelmään lisättäessä tulee ottaa huomioon, että työvaihe linkit-

tyy myös muihin järjestelmiin (ks. kuva 4). On tärkeää, että työvaiheet luodaan alusta 

asti oikein, koska VOSPista työvaiheet siirtyvät suoraan CQ-järjestelmään ja sitä kautta 

TSA Oneen. Jokaisen työvaiheen tulee perustua Impact työvaiheeseen. Tämä tarkoit-

ta, että työvaihe tulee löytyä Impact-järjestelmästä.  

 

 

Kuva 4. Järjestelmien linkittyminen toisiinsa 

Impact VOSP 

CQ TSA One 
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Seuraavaksi kuvaan esimerkin avulla, miten lisätään työvaihe ”jarrurullakoe (yksi akse-

li), mukaan lukien ilmanpainekoe”.  

• Ensinmäiseksi varmistetaan työvaiheen löytyminen Impactista (kuva 5) 

 

Kuva 5. Jarrurullakoe työvaihe Impactissa 

• Seuraavaksi etsitään työvaiheelle koodi EMEA-listalta (ks. Kuva 6) 

 

Kuva 6. Perävaunun katsastustarkastuskoodi EMEA-listalla 

 

• Lopuksi työvaihe lisätään VOSP-järjestelmään. Valitaan merkki (Volvo, Renault 

tai Other). Valitaan edun tyyppi. Syötetään koodi ja selite. (Kuva 7.) 
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Kuva 7. Työvaiheen lisäys VOSP-järjestelmään 

 

Nyt työvaihe on lisätty järjestelmään ja se on valittavissa huoltosuunnitelmaan. EMEA- 

listalta valittavan koodin tulee olla oikea, sillä samoja koodeja käytetään ympäri maail-

maa. Tarkoituksena on, että sama koodi sisältää aina saman työvaiheen.  

 

Esimerkissä lisättyä työvaihetta ei ole vielä hinnoiteltu järjestelmään. Tämä ei haittaa, 

jos tehdään vain huoltosuunnitelma. Ongelma tulee esiin siinä vaiheessa, kun käyttäjä 

tekee huoltosopimusta CQ-järjestelmällä eikä työvaihe anna lisähintaa sopimukselle. 

Käyttäjä ei suoraan näe mistään, ettei työvaihetta ole hinnoiteltu. Tästä syystä työvai-

heet on hinnoiteltava aina, kun ne lisätään järjestelmään.  

 

Hinnoittelu tapahtuu samassa paikassa, mihin työvaihe lisätään. Hinnoittelussa valitaan 

ensin kustannustyyppi. Vaihtoehtoja on hinta/kilometri, hinta/vuosi ja kiinteä summa. 

Tässä tapauksessa oikea valinta on hinta/vuosi, koska katsastus suoritetaan vuosittain. 

Näin ollen hinta/vuosi antaa esimerkiksi viiden vuoden sopimukselle viisi kertaa katsas-

tusmittaukset, jolloin hinta määräytyy oikein. Lisäksi määritetään kustannuksen mää-

rä/vuosi (ks. Kuva 8). 
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Kuva 8. Esimerkki hinnoitteluikkunasta 

6.5 Huoltosopimuslomakkeet 

Huoltosopimuksiin liittyy viisi lomaketta. Jokaiselle mallille on oma lomakkeensa. Malli 

tarkoittaa tässä tapauksessa Volvo, Renault tai Other. Other sisältää sekä perävaunu- 

että päällirakennesopimukset ja muunmerkkiset ajoneuvot. Lomakkeita ovat  

• huoltosuunnitelma 

• tarjous 

• sopimus 

•  yleiset ehdot 

• sopimuksen erittelyt.  
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Valmis mallipohja ladataan järjestelmään VOSP/CQ hallintaosiosta (kuva 9). 

Kaikki markkina-alueet ovat vastuussa omista mallipohjistaan, joten perävaunuille tulee 

tehdä omat mallipohjat, mikäli sopimus tai huoltosuunnitelma halutaan tulostaa. Malli-

pohjaan täytetään koodirivi, joka täyttää haluttavat tiedot tulosteeseen. Mallipohjien 

tekemiseen löytyy ohjeita VCM teamplacesta.  

 

Kuva 9. Mallipohjan lataaminen järjestelmään 

 

 

 

  

Comment [A3]: Tässä on kaiketi väärä 
kuvan numero. Tarkista kaikki. 
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Mallipohjan ulkoasua tulee muokata niin, että tulosteesta tulee selkeä ja johdonmukai-

nen (ks. Kuva 10). Tiedot ovat lokeroitu aihealueittain. Lokeroissa on tarvittava tieto 

esitetty tekstimuodossa, minkä jälkeen tulee koodirivi, joka lataa haluttavan tiedon jär-

jestelmästä tulosteeseen. VCM teamplacesta löytyy valmiita mallipohjia, joista voi tar-

kistaa koodirivin tarvittavan tiedon lisäämiseen.  

 

Kuva 10. Esimerkki sopimuserittelyn mallipohjasta 
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7 Huoltosuunnitelma 

7.1 Huoltosuunnitelman tekeminen  

Huoltosuunnitelma kertoo auton huoltovälit ja korjaamokäynnit, joten suunnitelma on 

tehtävä mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Huoltovälit tulee suunnitella niin, ettei tule 

tarpeettoman paljoa korjaamokäyntejä, jottei asiakkaan liiketoiminta vaikeudu tarpeet-

tomasti huoltojen takia.  

Tehtäessä autolle huoltosuunnitelmaa perusidea on, että auto huolletaan kaksi kertaa 

vuodessa. Autoon tehdään vuosihuolto ja perushuolto. Yleensä vuosihuolto rytmitetään 

syksylle tai talvelle, jotta varmistetaan auton kestävän mahdolliset talvipakkaset. Näin 

ollen myös perävaunun huoltosuunnitelmaa tehdessä on syytä rytmittää huollot kah-

teen kertaan vuodessa. Kun auto/nuppi on vuosihuollossa, voitaisiin perävaunulle teh-

dä samalla niin sanottu isompi huolto, koska vuosihuoltoon varataan yleensä enemmän 

aikaa kuin perushuoltoon.  

Huoltosuunnitelma tehdään kuitenkin aina asiakkaan tarpeiden ja ajosuoritteen mukai-

sesti. Mikäli autolla ajetaan todella suuria vuosisuoritteita, saatetaan joutua tekemään 

enemmän kuin kaksi huoltoa vuodessa. Tämän johdosta on vaikea määritellä selkeitä 

sääntöjä huoltosuunnitelman tekemiseen. Tavoitteena on kuitenkin se, että VOSP an-

taa maksimihuoltovälit, joita ei pystytä ylittämään. Näin varmistetaan, ettei autoa tai 

perävaunua huolleta liian harvoin. 

Tällä hetkellä perävaunun huoltosuunnitelman tekeminen on mahdollista, mutta suunni-

telma ei ole kovin kattava. Huoltosuunnitelma on tehtävä mahdollisuuksien mukaan 

vastaamaan auton/nupin huoltovälejä. Pienet erot auton ja perävaunun huoltosuunni-

telmissa eivät ole haitaksi, kunhan auto ja perävaunu voidaan huoltaa samalla kerralla.  
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Esimerkki huoltosuunnitelmat on tehty sopimaan keskenään (ks. Kuvat 11 ja 12). Perä-

vaunun huoltoväli on 13 viikkoa ja auton 26 viikkoa. Näin ollen joka toisella perävaunun 

huoltokerralla huolletaan myös auto. Usein autossa on myös takalaitanostin, joka voi-

daan myös voidella 13 viikon 

 

Kuva 11. Kuva 1 Esimerkki perävaunun huoltosuunnitelma, huoltoväli 13 viikkoa 

 välein. 

 

Kuva 12. Kuva 2 Esimerkki auton huoltosuunnitelmasta, huoltoväli 26 viikkoa 

 

Vaikka perävaunun huoltosuunnitelmaan ei vielä pystytä lisäämään kaikkia työvaiheita, 

voidaan puute korvata lisäämällä huoltosopimukseen CQ-järjestelmässä lisähuolto- 

työvaihe.  

 

  

Comment [A4]: Vaihda tästä eteenpäin 
caption-tyyli kuvan selite -tyyliksi. Olen 
tehnyt sen edellä. Tarkista samalla 
kuvien numerointi, sillä yksi kuva 
näyttää jääneen välistä, koska 
numerointi ei täsmää. 
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Kun sopimukseen valitaan lisähuoltotyövaihe (ks. kuva 13), se näkyy myös asiakkaalle 

ja korjaamon henkilökunnalle GDS-järjestelmässä 

. 

 

Kuva 13. Kuva 3 Lisähuoltotyövaiheet CQ-järjestelmässä 

 

Tarvittaessa GDS-järjestelmään voidaan lisätä myös huoltoväli teksti. GDS-

järjestelmässä tekstikenttä tulee näkyviin aina kun työmääräys avataan, joten korjaa-

mohenkilökunta saa tiedon tarvittavasta huollosta ja huoltovälistä (ks. kuva 14). Näin 

toimittaessa työvaihe ei tule itse huoltosuunnitelmaan, mutta näin voidaan varmistua 

siitä, että suunniteltu huolto tulee tehtyä. 

 

 

Kuva 14. Kuva 4 Näkymä GDS-järjestelmässä 
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7.2 Volvo Trucks rengashuolto lisäpalveluna huoltosuunnitelmaan 

Volvo Trucks on lanseeraamassa uutta rengashuoltopalvelua. Rengashuolto tullaan 

liittämään mahdolliseksi lisäpalveluksi huoltosuunnitelmaan. Rengashuollon työvaihei-

siin kuuluu  

• alustan kuluneisuuden tarkastus ravistuslevyillä 

• akseliston suuntauksen tarkastus/säätö 

• rengaspaineiden ja urasyvyyden mittaus. 

Volvo Trucks rengashuollon myötä asiakas saa entistä enemmän palveluita samasta 

paikasta. Kun rengashuolto on liitettynä huoltosuunnitelmaan saa asiakas kustannus-

säästöjä ja sitä kautta lisää tuottavuutta. Autoa tilattaessa määritellään auton kuljetus-

tyyppiä vastaavat renkaat ja asiakkaalle räätälöidään autolle sopiva rengashuolto-

ohjelma. 

Oikein suunnatut akselit ja pyörien kulmat pienentävät polttoaineenkulutusta sekä vä-

hentävät renkaiden kulumista. Jotta renkaalle saadaan maksimaalinen kilometrisuorite, 

tulee renkaan kuljetustehtävään nähden olla oikein valittu. Kun renkaat ovat kuluneet, 

ne voidaan myös urittaa. Näin renkaille saadaan noin 30 000 - 45 000 km lisää käyt-

töikää. Rengaspaineiden valvonta vähentää rengasrikkoja, mikä johtaa parempaan 

käyttöasteeseen. Kuljetusyritys saa reaaliaikaista informaatiota renkaiden kunnosta ja 

pystyy näin ennakoimaan tulevia rengaskustannuksiaan. 

Volvo Truck Center Turussa on käytössä rengashuollon analysointipalvelu. Analysoin-

tipalvelu sisältää jarrurullat, tärinälevyt ja JOSAM-merkkisen pyöriensuuntauslaitteis-

ton. Jarrurullat poikkeavat normaaleista siten, että niihin on lisätty anturit, jotka mittaa-

vat renkaiden urasyvyyden ja pyöreyden. Myös ajopiirturin tarkastus ja katsastusmitta-

ukset tehdään samalla jarrukäytävällä käyttäen osittain samoja laitteita (ks. kuva 15). 

Samanlainen laitteisto on tulossa myös vuonna 2016 avattavaan uuteen Vantaan Truck 

Center korjaamoon. 
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Kuva 15. Kuva 15 Turun Volvo Truck Centerin rengashuoltoanalysointipalvelu. 

 

Laitteiston avulla voidaan suorittaa kaikki rengashuollon mittaustoimenpiteet yhdellä 

käyntikerralla. Tämän lisäksi voidaan suorittaa myös katsastusmittaukset. Huoltosuun-

nitelma pyritään rakentamaan niin, että mittaukset saadaan tehtyä samalla kertaa sekä 

autoon että perävaunuun.  

 

Mittausten päätteeksi JOSAM-järjestelmä antaa raportin renkaiden kunnosta ja akse-

leiden suuntauksesta. Raportti siirtyy pilvipalveluun, josta se voidaan lähettää asiak-

kaalle. Tulevaisuudessa olisi tärkeä saada tieto tallennettua myös VOSPiin tai auton 

huoltohistoriaan. Kun tähän päästään voidaan jatkossa analysoida renkaiden kulumista 

tietyissä ajotehtävissä. VOSPiin tulisi saada myös tieto siitä, mitkä renkaat autoon on 

tilattu tehtaalta. Tämä tieto helpottaa korjaamon toimintaa siinä vaiheessa, kun tulee 

aika tilata autoon uudet renkaat. Tällöin VOSPista, autojen tiedoista saadaan selville, 

mitkä renkaat autossa on. Näin renkaat voidaan tilata ennakkoon. [2] 
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8 Johtopäätökset 

Tässä insinöörityössä selvitettiin, miten saadaan perävaunuille lanseerattua huolto-

suunnitelma ja jatkossa siihen perustuva huoltosopimus. Lisäksi kartoitettiin prosessia 

huoltosuunnitelman täydentämiseksi ja parantamiseksi. Työssä selvitettiin VOSP-

järjestelmän toimintaa ja sitä, miten järjestelmä linkittyy muihin käytössä oleviin järjes-

telmiin.  

Osiossa huolto-ohjeet esitettiin perävaunun huoltolomake ja käytiin läpi, kuinka jäl-

leenmyyjiä informoidaan huolto-ohjeista. Eri laitevalmistajille on saatavilla paljon huol-

to-ohjeita. Nyt huolto-ohjeille on yksi paikka, mihin voidaan lisätä laitevalmistajan huol-

to- ja korjausohjeet. saadaan ohjeita lisää, kunhan ensin saadaan laitevalmistajien 

kanssa käynnissä olevat yhteistyöneuvottelut päätökseen. 

Volvo Service Planning-luvussa esitettiin VOSP-järjestelmän perustarkoitusta. Luvussa 

käytiin läpi myös mallityyppien ja työvaiheiden lisäämisen järjestelmään. Jotta huolto-

suunnitelma saadaan toimivammaksi ja selkeämmäksi, perävaunuja varten tarvitaan 

vielä lisää mallityyppejä ja työvaiheita. Työvaiheita varten puolestaan tarvitaan vielä 

lisää impact-ohje-aikoja, jotta työvaiheet saadaan lisättyä kerralla oikein VOSP-

järjestelmään. Työvaiheet on mahdollista lisätä myös ilman impact-aikoja. Tulevaisuu-

dessa on tarkoitus tehdä myös perävaunuja koskevia huoltosopimuksia ja mikäli lisät-

tävät työvaiheet eivät perustu impact-aikoihin, ei näitä voida käyttää sopimuslasken-

nassa. 

 

  

Volvolla projekti tulee jatkumaan vielä tämän jälkeenkin. Projektin tulevia vaiheita ovat 

(ks. Kuva 16) 

• Työvaiheiden lisääminen VOSPiin 

• Mallityyppien lisääminen VOSPiin 

• Sekä sopimuslomakkeiden lisääminen 
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Kuva 16. Kuva 5 Huoltosuunnitelman kehitysprosessin eteneminen 

Luvun lopussa puhuttiin huoltosopimuslomakkeista. Huoltosuunnitelmalomake toimii 

sellaisenaan, mutta huoltosopimuslomake pitää päivittää ennen huoltosopimusten te-

kemistä, kunhan sopimusehdot saadaan määriteltyä.  

Huoltosuunnitelma-osiossa kerrotaan huoltosuunnitelman tekemisen perusperiaatteis-

ta. Luvussa todettiin, että huoltosuunnitelmat räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Tämä korostuu etenkin erikoisemmissa kuljetustyypeissä, kuten pumppuau-

toissa. Luvussa esitettiin uusi Volvo Rengashuoltokonsepti, joka tullaan myös liittä-

mään huoltosuunnitelmaan. Rengashuoltoa varten VOSPiin pitää vielä saada lisää 

infolaatikoita joihin voi kirjata auton tai perävaunun rengastyypin. Tämä helpottaa jat-

kossa korjaamon toimintaa, kun järjestelmästä pystytään näkemään mitkä renkaat au-

tossa on. Järjestelmään voidaan myös lisätä tieto renkaista, jotka asiakas on toivonut 

vaihdettavaksi vanhojen tilalle, kun vanhat renkaat ovat kuluneet loppuun. Lomake, 

jossa lukisi asiakkaan toivomus tulevaisuudessa vaihdettavista renkaista, voitaisiin 

täyttää jo ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. 

Mitä paremmat tiedot sekä asiakkaasta että ajoneuvosta VOSPiin saadaan kerättyä, 

sitä enemmän järjestelmästä on hyötyä. VOSPista voitaisiin esimerkiksi ladata lista 

autoista, joihin on tulossa katsastus ja käyttää listaa hyödyksi markkinoinnissa. Ren-

gastoivomuksista voidaan analysoida yleisimmät rengasmallit. Tätä tietoa voidaan sit-

ten hyödyntää rengasvaraston hankintatarpeiden suunnittelussa.  

Uusiin Gold-sopimuksiin sisältyy aina etäyhteyspalvelu, jonka avulla nähdään auton 

kilometrit ja eri komponenttien kuluneisuus. Tulevaisuudessa nämä järjestelmät voisi-

vat keskustella keskenään ja lähettää asiakkaalle automaattisen huoltokutsun, kun 
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huolto on ajankohtainen. Saatuaan etäyhteyden kautta tiedon yli- tai alikilometreistä 

VOSP voisi myös laskea automaattisesti uuden huoltovälin.  

 

 

 



23 

  

Lähteet 

1. Yritysesittely. 2015. Verkkodokumentti. Volvo Finland Ab 
http://grouptrucksportal.volvo.com/ebusiness/ContentTemplate1.aspx?To
p=9F8A86BC-9BAE-43A2-8270-2AA8A2E60902. Päivitetty 23.4.2014. 
Luettu 15.12.2015. 

2. Lindholm, Tommy. 2015. Jälkimarkkinajohtaja, Volvo Finland Ab, Vantaa. 
Keskustelu 18.12.2015. 

 

 

http://grouptrucksportal.volvo.com/ebusiness/ContentTemplate1.aspx?Top=9F8A86BC-9BAE-43A2-8270-2AA8A2E60902
http://grouptrucksportal.volvo.com/ebusiness/ContentTemplate1.aspx?Top=9F8A86BC-9BAE-43A2-8270-2AA8A2E60902


Liite 2 

  1 (1) 

 

  

 


	1 Johdanto
	2 Volvo Group
	3 Volvo Trucks Myynti- ja huoltoverkosto
	4 Työn suunnittelu
	5 Huolto-ohjeet
	5.1 Volvon huoltolomake perävaunuihin
	5.2 Perävaunun huolto- ja korjausohjeet

	6 Volvo Service Planning (VOSP)
	6.1 VOSP-Järjestelmä
	6.2 Mallityypit VOSP-Järjestelmässä
	6.3 Mallityyppien lisääminen VOSP-järjestelmään
	6.4 Työvaiheiden lisääminen VOSP-järjestelmään
	6.5 Huoltosopimuslomakkeet

	7 Huoltosuunnitelma
	7.1 Huoltosuunnitelman tekeminen
	7.2 Volvo Trucks rengashuolto lisäpalveluna huoltosuunnitelmaan

	8 Johtopäätökset
	Lähteet

