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■ Leanware Oy

■ Mikä aiheuttaa sisälogistiikan kasvavat vaatimukset

■ Materiaalilogistiikka ennen ja nyt

■ Kuinka ottaa ensimmäiset askeleet

■ Yhteenveto
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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



Mikä kasvavat vaatimukset aiheuttaa?

MASSARÄÄTÄLÖINTI

DIGITALISAATIO

GLOBAALI KILPAILU

KILPAJUOKSU MARKKINOILLE

MATERIAALILOGISTIIKKA



Hälytysmerkit tuotannossa!

■ Suuri keskeneräisen tuotannon (KET) määrä

• Erityisesti keskeytetty tuotanto

■ Heikko läpimenoaika

■ Osapuutteet

■ Jatkuvat tuotantosuunnitelman muutokset

■ Hidas varastokierto ja huono saatavuus (<95%)



Industry 4.0Massatuotanto

Linjavarasto

Keräily keskusvarastosta

Supermarket-keräily

Materiaalilogistiikan evoluutio

Musta T-Ford Mikä tahansa 
kokoonpano 

Tuotannon joustavuus

Logistinen ratkaisu



Keskusvarastosta keräilyn etuja

■ Ammattilainen tekee ammattilaisen työtä

• Asentaja asentaa, logistiikkatyöntekijä tekee logistiikkaa

• Jokaisen ei tarvitse tietää miten logistiikka toimii

■ Läpimenoaika paranee

• Yksi keräilee samalla kun toinen kokoonpanee

■ Hyvää siisteyttä on helpompi ylläpitää

• Ylimääräiset pakkausmateriaalit voidaan poistaa jo ennen tuotantotiloja, roskaa ei tarvitse siirrellä edes takaisin

■ Työturvallisuus paranee

• Trukkiliikennettä kokoonpanotilassa voidaan vähentää

■ Laatu paranee

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



Materiaalivirtaa kehitetään, jotta 
tuottavuus paranee

■ 30-55 % tuotantohäiriöistä on materiaalihäiriöitä

• Osapuutteet, saldovirheet, etsintä, ”ei tiedetä onko edes saapunut”

• Osapuuteprosessit, materiaalin lainaaminen

■ 87% tuotantoajasta kuluu materiaalin siirtoihin

• Tuottava työaika-neliö -testi

• Laatikoiden pöyhiminen

■ 55% tuotantopinta-alasta varastoa

• Erillisellä varastolla tai automaatiolla saadaan kuutiot käyttöön ja neliöt minimoitua

• Työpisteistä saadaan yleiskäyttöiset



Kehityspolku:
Yksinkertainen, mutta vaativa



Tee testi: Avustava / Tuottava työaika

Kiinnikkeet
Materiaali-

setti

Asentaja
noutaa

materiaalia

Tuottava
työaika

Avustava
työaika

70
%

30
%

Asentaja
etsii

työkalua



Tunnista ja määritä prosessit

1. Miltä tuotanto näyttää 4v kuluttua?

• Volyymi, tuotteet, variantit

• Vaikutukset tuotannon layouttiin

• Imu- vai työntöohjaus?

• Talousosaston vaatimukset

2. Määritä itsellesi rajattu joukko materiaalinkäsittelytapoja 

3. Sido jokainen nimike tiettyyn toimintatapaan



Materiaalinkäsittelytavat

Käsittely, esim:

1. Pientavara (muovilaatikko)

2. Lavatavara

3. Erilliskäsiteltävät (isot, ulkovarastoidut tms)

4. Kiinnitysosat

Siirto, esim:

1. Tilauskeräys

2. Jono –tai ryhmäkeräys

3. Kanban tai muu täyttö



Mutta kun meillä on isoja koneita!





Esimerkki: Ottokertajakauma



80% osista settikärryllä



Yhteenveto

Megatrendit
• Tuotteet, variantit, nimikemäärät → Vaativuus kasvaa

• Ammattitaitoisen henkilöstön saannissa haasteita

Hälytysmerkit
• Suuri KET, Heikko läpimenoaika, Osapuutteet

Tunnista ja määritä prosessit
• Keskity nimikkeistön terävään kärkeen

• Vähennä varianssia

Käytä ulkoista tukea tarvittaessa

Materiaalivirtaa kehitetään, jotta yrityksen tuottavuus kehittyy!



IMPROVE
IT`S OUR BUSINESS TO

YOUR BUSINESS


