
Kokenut sopimus- 
valmistaja löysi tavan 
tehostaa tuotantoaan

MSK Plast on pitkät perinteet omaava kotimainen perheyhtiö, joka valmistaa asiakkaidensa tarpeiden 
mukaisia räätälöityjä muoviosia sekä ruiskuvalu- että reaktiovalutekniikalla. MSK Plast toimittaa  
erikokoisia ja -mallisia muoviosia useille eri teollisuudenaloille, lähinnä sähkö-, energia-, auto- ja  
teknologiateollisuudelle.

MSK Plastilla on paljon asiakkaita ja se valmistaa 
niille tuhansia erilaisia muovituotteita. Pienet  
tuotantosarjat ja asiakkaiden vaatimukset lyhyistä 
toimitusajoista asettavat uusia haasteita MSK Plastin 
tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen.

”Muutokset ovat yhä nopeampia ja vaativat tuotannon 
suunnittelulta paljon. Ennen pystyimme taulukkolas-
kentaohjelmilla ja yksittäisten henkilöiden kokemuksen 
perusteella suunnittelemaan tehtaan hienokuormitusta 
edes jotenkuten. Koska halusimme ottaa tuotannosta 
enemmän tehoja irti, ymmärsimme, että vanhojen mene-
telmien tilalle tarvittiin jotain uutta”, sanoo MSK Plastin 
tuotantopäällikkö Reino Koski. 

Asiakkaiden muuttuvat tarpeet asettivat tuotannolle uusia haasteita



Nopeasti käyntiin osaavan kumppanin kanssa
Kun tuotannon tehostamisen tavoitteet ja toiminnan 
suuntaviivat oli asetettu, MSK Plast pyrki löytämään  
markkinoilta osaavan kumppanin ja parhaat työ- 
välineet kaiken tämän mahdollistamaan. Haussa  
oli ohjelmisto, joka olisi toisaalta helppokäyttöinen  
ja toisaalta mukautettavissa juuri MSK Plastin ympä- 
ristöön. Vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen valinta 
kohdistui Delfoi Planneriin.

”Päätökseen vaikuttivat Delfoin hyvät referenssit ja 
heidän näkemyksensä meidän kaltaisen toimijan haas-
teista. Yhteistyö Delfoin kanssa on sujunut alusta asti 
erinomaisesti. He ovat ammattitaitoisia ja pitkä kokemus 
vastaavista hankkeista näkyy heidän toiminnassaan. 
Asiat sujuvat mutkattomasti, kun puhumme samaa kieltä. 
Vastaanotto työntekijöidemme keskuudessa on ollut  
kiitettävää ja uuden oppimisesta ollaan jopa innostu- 
neita”, kertoo Reino Koski.

Tuottavuus parani ja suunnittelu tehostui
Vaikka MSK Plastilla on takanaan pitkä ja menes- 
tyksekäs historia muovituotteiden valmistajana,  
tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittämisellä 
on saatu lisää tehoja irti. Kun Delfoi Planner on ollut 
nyt käytössä muutaman kuukauden, tulokset ovat jo 
alkaneet konkretisoitua ja näkyä arjessa.

”Kone- ja henkilöresurssit pystytään nyt kohdistamaan 
paljon paremmin. Suunnittelun tarkkuuteen ja valmis-
tuksen oikea-aikaisuuteen on saatu konkreettisia  
parannuksia. Visuaalinen näkymä tuotantoon ja helppo- 
käyttöisyys ovat olleet selkeitä hyötyjä. Voisin sanoa, 
että työn kiinteys on parantunut 30–40 %”, kertoo MSK 
Plastin tuotantopäällikkö Reino Koski, ja summaa: 
”Aiomme tulevaisuudessa kehittää Delfoi Plannerin  
hyödyntämistä edelleen. Jatkossa tavoitteenamme  
on saada entistä reaaliaikaisempaa ja tarkempaa  
raportointia sekä jalostaa tietoa vielä yksityiskohtai- 
semmaksi.”
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