
TAHTI TEOLLISUUDESSA: CASE PONSSE
LCI-Päivät 2022



■ Leanware Oy
■ Miksi teollisuudessa tahtituotanto ja eriytetty materiaalilogistiikka?
■ Case Ponsse

Sisältö

Seppo Pyykkö
Consultant
https://linkedin.com/in/spyykko/
seppo.pyykko@leanware.fi



Leanware Oy

Konsultoinnin tyytyväisyys

4,7 
asteikolla 1-5

Käytössäsi 

100+
asiantuntijaa

Asiakkaita 

200kpl

Järjestelmätoimituksia 

300kpl

Yhteistyö (ka)

8,6 
asteikolla 1-10

Järjestelmätyytyväisyys

8,6 
asteikolla 1-10

Konsultointeja 

400kpl



Miksi teollisuudessa 
tahtituotanto ja eriytetty 

materiaalilogistiikka?



Mikä kasvavat vaatimukset aiheuttaa?

MASSARÄÄTÄLÖINTI

DIGITALISAATIO

GLOBAALI KILPAILU

TYÖVOIMAPULA

MATERIAALILOGISTIIKKA



Hälytysmerkit tuotannossa!

■ Suuri keskeneräisen tuotannon (KET) määrä
• Erityisesti keskeytetty tuotanto

■ Asentaja ei ole työpisteellä
■ Heikko läpimenoaika
■ Osapuutteet
■ Jatkuvat tuotantosuunnitelman muutokset



Konepajateollisuuden ratkaisu: 
Tahituotanto ja eriytetty logistiikka

■ Ammattilainen tekee ammattilaisen työtä
• Asentaja asentaa, logistiikkatyöntekijä tekee logistiikkaa

■ Läpimenoaika paranee
• Asentaja asentaa

■ Häiriöt vähenevät
• Mahdolliset osapuutteet ja -viat jäävät kiinni jo ennen kokoonpanopistettä, kokoonpano ei keskeydy



Tee testi: Avustava / Tuottava työaika

Kiinnikkeet Materiaali-
setti

Asentaja
noutaa

materiaalia

Tuottava
työaika

Avustava
työaika
70% 30%

Asentaja
etsii

työkalua



Millä sisälogistiikan tasolla olet? 
Tuotanto ja logistiikka omina toimintoinaan. Pelataan 
samaan maaliin. 

Varastot ja tuotanto ovat erotettu toisistaan. Tuotanto hoitaa 
osin logistiikkaa. Varasto ja tuotanto optimoivat omia 
kustannuksiaan. 

Koko tehdas on yksi varastoalue. Logistiikka on 
sattumanvaraisesti hoidettua ja inventaario on epätarkka. 
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30 %

50 %

80 %



Case Ponsse



“Mutta kun meillä on isoja koneita!”



Tavara saapuu oikein pakattuna ja merkattuna





80% osista settikärryllä



Työvaiheen settipuskurin imuohjaus

Setti2

Setti1

VAIHEEN 
ALOITUSKUITTAUS
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Setti2

Vaiheen aloituskuittaus vapauttaa yhden paikan työvaiheen settipuskurista  jakelulupa seuraavalle ko. vaiheen setille 
varaston jakelupuskurista



“Helppo se on, kun tehdään tuotteita”

■ Ponssen tuoteet ovat konfiguroitavia. Variaatioiden määrä on “tuhansia”
■ Samalla linjalle tehdään kaikki koneet mm harvesterit sekä keruukoneet.
■ Tuotantolinjalla pyritään tietyn tyyppiseen “valmistusmixiin”. Useinkaan samanlaiset koneet

eivät voi olla peräjälkeen

■ Tahdin pituus: mitä lyhyempi tahti, sitä parempi tehdas, koska ongelmat ovat nousseet
pintaan.  Tähdätkää alle vuoron tahtiaikaan. 



Vinkit rakentamiseen
Muista megatrendit

• Tuotteet, variantit, nimikemäärät  Vaativuus kasvaa
• Ammattitaitoisen henkilöstön saannissa haasteita

Tarkkaile hälytysmerkkejä
• Suuri KET, Heikko läpimenoaika, Osapuutteet

Tunnista ja määritä prosessit
• BOMmit kuntoon
• Aikataulutus kuntoon

Käytä ulkoista tukea tarvittaessa

Materiaalivirtaa kehitetään, jotta yrityksen tuottavuus kehittyy!



IMPROVE
IT`S OUR BUSINESS TO

YOUR BUSINESS
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