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Taustaa verkostoyhteistyöhön

• Yritys SKS Toijala Works Oy. Alihankinta 2017 –messuilla 

• SKS Group osastoilla C822 ja C919.

• Puhujan (Heikki Korpimaa) rooli ja taustat.

• Miksi lähdimme tähän tuotekehitysprojektiin ja mikä oli peruste verkostoitumiselle? Mitä 

kehitettiin?

• Millä edellytyksillä tuotekehitys yhtiön ulkopuolisilla resursseilla on mahdollista ja 

järkevää?

• Miten yhteistyökumppanit valittiin ja miten varmistettiin projektin johtaminen ja se, että 

kehityskustannukset eivät karanneet käsistä?



SKS Toijala Works Oy

• Kuluu SKS Group:iin, jonka  liikevaihdosta noin neljännes.

• SKS Toijala Works Oy on sopimusvalmistaja – ’avaimet käteen toimittaja’ useille 

tunnetuille brändeille:

• SKS Toijala Works Oy valmisti puukurottajia (log stacker) sopimusvalmistuksena 

Cargotecille                 brändillä 10 vuotta, vuosina 2003 – 2013.

• Maaliskuussa 2013 SKS Toijala Works osti kurottajaliiketoiminnan Cargotecilta, jonka 

jälkeen puukurottajien uudeksi brändiksi tuli     



Product brand has changed...

... but one thing has remained...

RTD RTD1523, 

RTD1623, RTD2626, RTD3026, RTD1723, 
RTD3126,       RTD ...
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Brand of Log Stacker products 

through the years...

1971 1994 1997 2013

as sales and service 

partner globally

In 2002 SKS Toijala Works started to 

produce log stackers for KALMAR



• Vastaa kurottajaliiketoiminnasta SKS Toijala Works Oyssä.

• n. 30 vuoden kokemus materiaalinkäsittelykoneiden kehittämisestä ja 

kansainvälisistä tuoteliiketoiminnoista Cagotecin / KALMARin palveluksessa.

• Vetänyt lukuisia uusien tuotteiden kehitysprojekteja 1980-luvulta lähtien:

• Trukit

• Terminaalitraktorit

• Kurottajat

• RTG nosturit.

• Useita patentteja siirtokoneisiin liittyen.

Heikki Korpimaa



• Nykyaikainen työkone sisältää monenlaista teknologiaa ja on mitä suurimmassa 

määrin myös ohjelmistoprojekti

• Tarvitsimme projektiin osaamista osa-alueilta:

• Pääkomponenttien valinta ja hankinnat (itsellä)

• Teräsrakennesuunnittelu (itsellä)

• Sähköjärjestelmän suunnittelu (itsellä)

• Ohjaamosuunnittelu

• Hydrauliikan järjestelmäsuunnittelu ja komponenttivalinta

• Koneenohjausjärjestelmän suunnittelu ja ohjelmiston kehittäminen

• IOT (Internet of Things) = Etäraportointijärjestelmä

• Tuotteistaminen, osavalmistus, kokoonpano ja testaus (osittain itsellä).

Miksi emme kehittäneet kaikkea itse?



Mitä kehitettiin?
Kokonaan uusi 
liikkuva työkone 
puhtaalta pöydältä!



Miksi päätimme käyttää kumppaniverkostoa tuotteen kehittämiseen.

• Halusimme toteuttaa projektin nopeasti ”rajattomilla resursseilla”.

• Uuden sukupolven puukurottaja kehitettiin ”puhtaalta pöydältä”, joten projekti oli niin laaja, että omat 

resurssit  ja osaaminen eivät siihen riittäneet.

• Tarvittavan osaamisen rekrytointi ei ollut taloudellisesti järkevää ja toisaalta omien osaajien 

kouluttaminen olisi vienyt vuosia aikaa.

• Päätimme kehittää tuotteen, joka on mekaaniselta rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen, 

käyttövarma ja helppokäyttöinen, mutta joka on toteutettu uusimmalla tekniikalla, jonka kanssa tullaan 

toimeen seuraavat 10...15 vuotta.

• RATKAISU:

– Evaluointivaihe, jolla haettiin eri osa-alueiden parhaat järjestelmätoimittajat ja paras osaaminen.

– Suomalainen osaaminen laitettiin etusijalle.

– Syntyi 12 yrityksen verkosto  (ja myöhemmin pari lisää).
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Resurssit – kehityksen pullonkaula?

Menetetty liikevaihto

Menetetty liiketulos

Työpaikat

2014 2015 2016

-100.000€

-100.000€

2 x -100.000€

-100.000€

-100.000€

-100.000€



Time to market
= Time to profit

Lanseeraus LOGISTIIKKA-KULJETUS messuilla kesäkuussa 2015 Helsingissä.

LS 8-12 projektiaikataulu rev 29.11.2013.xlsx
LS 8-12 projektiaikataulu rev 29.11.2013.xlsx


Muotoilijan näkemys 

Marraskuussa 2013

Valmis kone

Maaliskuussa 2015



Projektia edeltävä 4kk konsepti-

suunnitteluvaihe ja muotoilututkielmat



Projektitiimi prototyypin kick-off seminaarissa 1.10.2014



Design & Documents

Control system

Power LineHydraulics

Project management

Hydraulic hybrid

Cabin

Telematics

Design language

Integration & Product 
engineering

Verkostoitunut konsepti tuotekehitykseen
Järjestelmätoimittajat & Integraattori

Production & Assembly



Käytännön haasteet

• Projektin laajuuden vuoksi päätettiin heti alusta alkaen satsata riittävästi projektipäällikön 

rooliin. Projektista vastasi kokopäivätoiminen projektipäällikkö - parhaimmillaan1½ 

henkilöä, projektin johto ja säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä.

• Koska projektin tekijät koostuivat 12 eri yrityksestä ja osan aikaan vielä muutamasta 

näiden alihankkijasta, havaittiin heti, että johtaminen on haaste, koska tekijät eivät 

tunteneet toisiaan eivätkä automaattisesti keskustelleet keskenään.

• Riskinä oli, että kehitystön johtaminen ei pysy ”hanskassa”, jos kehitystyötä ei 

koordinoida riittävästi, jolloin työtunnit karkaa ja tehdään päällekkäistä työtä. Johtamiseen 

kehitettiin kaksi seurantamallia.

• Projektia teki parhaimmillaan n. 30  eri henkilöä tuntilaskutuksella, joten 

aikatauluseuranta ja tekemisen fokuksen ylläpitäminen oli kehityskustannusten kannalta 

oleellisen tärkeää.



Järjestelmätoimittajien verkosto on kuin hämähäkin verkko...
...se romahtaa ilman poikittaisia yhteyksiä...

Others
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Aikataulunhallinta = partnerien 

suunnitteluprosessin

jatkuva seuranta.Projektiaikataulu

LS8-12 projektimateriaali/LS 8-12 projektiaikataulu rev 6.5.2014.xlsx
LS8-12 projektimateriaali/LS 8-12 projektiaikataulu rev 6.5.2014.xlsx
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Aikataulunhallinta = partnerien 

suunnitteluprosessin

jatkuva seuranta.Projektikalenteri



Verkostoyhteistyöllä kehittämisen edut

• Oikein valittujen yhteistyökumppaneiden avulla saadaan käyttöön paras tietämys ja 

uusin teknologia.

• Projektille on helpompi saada riittävät resurssit.

• Nopea toteutusaikataulu mahdollinen.

• ”Helpompi” johdettava kuin oma tuotekehitys, koska päämiehen ja partnerien välillä 

asiakassuhde – tekijöiltä voidaan vaatia enemmän kuin omalta henkilöstöltä.



Verkostoyhteistyöllä kehittämisen riskit ja haitat

• Jos projektin koordinointi ja johtaminen ei ole tehokasta, kustannukset karkaavat 

helposti käsistä, kun aikataulu pettää ja työtuntibudjetti ei pidä tai kun ei kehitetä oikeita 

asioita.

• Partneriyritysten kyky tehdä keskinäistä yhteistyötä - vaikutus tehokkuuteen. 

• Yrityksen oma osaaminen ei kehity.

• Oikeiden yhteistyökumppanien valinta – jos verkostossa jokin osapuoli ei suoriudu 

osuudestaan suunnitelmien mukaan, koko projekti kärsii.

• Jokin tuoteominaisuus jää keskeneräiseksi, kun projekti päätetään.

• Tuote on saatava 100% valmiiksi projektin aikana, muutoin sen markkinoille saaminen 

pitkittyy ja tulee kalliiksi. Erityisesti kaikkien tuotteen käytön kannalta oleellisten 

ominaisuuksien täytyy toimia. Erityisen haasteellista on ohjemiston toiminnallisuus.



Projektin jälkeinen aika, kun verkoston erikoisosaaminen ei enää ole 

käytettävissä.

• Projektin aikana on suunniteltava ja varmistettava, että omalla henkilöstöllä on riittävä 

osaaminen ja ymmärrys siitä mitä on kehitetty.

• Tuotteeseen kehitetyn teknologian ja ratkaisujen tulee olla hyvin dokumentoituja 

alusta lähtien. Oman yrityksen valmistavan henkilöstön koulutus tuotteen teknologiaan 

ja säätöohjeisiin äärimmäisen tärkeä.

• Mahdollisten ”lastentautien” nopeaan ratkaisemiseen on varauduttava etukäteen.

• Varmistettava etukäteen, etta tarvittaessa saadaan riittävästi 

ongelmanratkaisuresursseja käyttöön partnereiltä.

• Tuotteistamisvastuu on valmistavalla yrityksellä itsellään ja siihen on satsattava jo 

tuotekehitysprojektin aikana.



Yhteenveto ja mitä opittiin

• Verkostoon perustuva toimintamalli oli tässä tapauksessa ainoa oikea. Perinteisellä 

menetelmällä ja omin voimin ei oltaisi päästy samaan lopputulokseen.

• Tehokkaasti johdettuna projekti valmistui varsin hyvin suunnitellussa aikataulussa. 

Ensimmäinen prototyyppi oli mekaanisesti valmis ja liikkui 14kk projektin aloituksesta.

• Hienosäätöön tarvittava aika erityisesti ohjelmiston ominaisuuksien viimeistelyssä yllätti. 

• Yksityiskohtaiset tekniset määrittelyt ovat onnistuneen tuotekehitysprojektin 

perusedellytys. Varmistettava, että ne luetaan ja ymmärretään ja että niistä ei poiketa 

ilman perusteltua syytä.

• Nykyaikana liikkuvan työkoneen kehitys on mitä suurimmassa määrin myös 

ohjelmistoprojekti. Ohjelmiston osuus kehitystyössä on helppo aliarvioida.

• Tuote on valmis markkinoille vasta kun kaikki loppukäyttäjän kannalta tärkeät 

ominaisuudet toimivat.



TW LogStacker RTD12KURO


