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Rami Saario, Controller:
“HostPLM:n käyttöönoton myötä nukun yöni 
paremmin, koska meillä on nyt tehokkaampi, 
turvallisempi, joustavampi, vakaampi ja 
kustannustehokkaampi tuotesuunnitteluratkaisu 
käytössämme.”

“Ympärilläni on iloisia kasvoja, koska 
suunnittelijoidemme ei enää tarvitse odottaa 
minuutteja tai jopa tunteja ennen kuin järjestelmä 
vastaa heidän pyyntöihinsä. Säästämme viikottain 
noin 40 tuntia työaikaa, jonka voimme sitten 
käyttää todellisiin suunnittelutehtäviin. Nyt IT-
järjestelmä toimii juuri siten, kuten sen kuuluukin.”

“Keskustellessamme asiakkaiden kanssa, 
voimme puhua juuri siitä, mitä sillä hetkellä 
tietokoneruudulta näytämme. Tämä tekee 
tuotekehitysprosessista paljon tehokkaampaa. 
Asiakkaamme saavat paremman kuvan 
tuotteistamme jo suunnittelun varhaisessa 
vaiheessa, jolloin heidän mahdolliset 
muutostoiveensa ja lisäyksensä on helppo toteuttaa. 
Näin vältämme paljon kalliimmat muutokset 
tuotantovaiheessa.”

Lahden Autokori Oy on vuonna 1945 pe-
rustett u perheyritys, joka toimii Lahdes-
sa. Yritys tekee yhteistyötä ruotsalaisen 
Scanian kanssa ja valmistaa vuositt ain 
noin 300 linja-autonkoria eri liikenne-

tyyppien tarpeisiin sekä koti maahan ett ä vienti in. 
Asiakkaat voivat valita 300-400 eri suunnitt elu-
vaihtoehdon väliltä uutt a linja-autoa ti latt aessa. 
Toiminnassa yhdistyvät perinteinen ja vuosikym-
meniä kestänyt korinrakentamisen osaaminen 
sekä nykyaikainen ja moderni tuotantotekniikka.

HAASTEET:

• Vanhentunut PDM-asennus

• Ongelmat olemassaolevan 

PDM-järjestelmän vasteajoissa

• Tuotesuunnitt elun opti mointi 

RATKAISU:

• Private Cloud –pohjainen PDM-ratkaisu 

• HostPLM

HYÖDYT:

• Suunnitt elu tehostui 10-15 %

• Kommunikoinnista asiakkaiden kanssa 

tuli tehokkaampaa

• Ei tarvinnut investoida uusia palvelimia

• Joustavampi, turvallisempi, vakaampi ja 

kustannustehokkaampi PDM-ratkaisu

• Mahdollisuus käytt ää PDM-järjestelmää 

missä vain

Lahden Autokori Oy



Lahden Autokori kehitt ää, valmistaa ja 
huoltaa linja-autonkoreja. Yritys on 
päätt änyt korvata olemassaolevan 
SolidWorks Enterprise PDM –järjes-
telmän PLM Groupin HostPLM-ratkaisul-

la yhtenäistääkseen uusien, ti lauspohjaisten linja-
autojensa tuotannon suunnitt elun avainprosessit. 

Aiemmin Lahden Autokorin suunnitt elijat kohtasi-
vat suuria päivitt äisiä ongelmia PDM-järjestelmän 
vasteaikojen kanssa. Syy tähän oli se, ett ä yrityksen 
palvelimilla ei ollut tarpeeksi fyysistä muisti ti laa ja 
ne olivat muutenkin vanhoja. Yritys oli jo päätt änyt 
ulkoistaa SolidWorks Enterprise PDM:n toiminnan 
kun sille esitelti in HostPLM:

”Olimme hyvin vaikutt uneita ratkaisusta ja pääti mme 
hankkia sen heti . HostPLM ja HostPLM Box –järjes-
telmä, joka on sijaitsee fyysisesti  meillä, tarjoaa sekä 
nopeutt a ett ä turvallisen ja salatun kommunikaati o-
mahdollisuuden. Latenssiongelmat ovat kadonneet 
kokonaan,” sanoo Rami Saario ja lisää: ”Ympärilläni 

on iloisia kasvoja, koska suunnitt elijoidemme ei 
enää tarvitse odott aa minuutt eja tai jopa tunteja 
ennen kuin järjestelmä vastaa heidän pyyntöihinsä. 
Säästämme viikott ain noin 40 tunti a työaikaa, jonka 
voimme sitt en käytt ää todellisiin suunnitt elutehtä-
viin. Nyt IT-järjestelmä toimii juuri siten, kuten sen 
kuuluukin.
 
Rami Saario painott aa myös, ett ä HostPLM on 
maanti eteellisestä sijannista riippumaton ja toimii 
erilaisilla laitt eilla, kuten mobiililaitt eilla. Tämä on 
helpott anut kommunikaati ota asiakkaiden kanssa: 
”Keskustellessamme asiakkaiden kanssa, voimme 
puhua juuri siitä, mitä sillä hetkellä ti etokone-
ruudulta näytämme. Tämä tekee tuotekehityspro-
sessista paljon tehokkaampaa. Asiakkaamme saavat 
paremman kuvan tuott eistamme jo suunnitt elun 
varhaisessa vaiheessa, jolloin heidän mahdolliset 
muutostoiveensa ja lisäyksensä on helppo toteutt aa. 
Näin vältämme paljon kalliimmat muutokset tuotan-
tovaiheessa.”

Mahdollisuus käytt ää järjestelmää eri laitt eilla pai-
kasta riippumatt a, tarkoitt aa Lahden Autokorin työn-
tekijöille myös parempia mahdollisuuksia käytt ää sitä 
työpaikalla sekä kotona. Paljon matkustavalla myynti -
henkilöstöllä on aina pääsy ajantasaiseen informaa-
ti oon oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Rami Saario 
kertoo. HostPLM-järjestelmää käytetään aft er sales –
toimintojen tukemisessa, kuten varaosien hallinnassa 
sekä huolto- ja korjaustoiminnassa. Lahden Autokori 
suunnitt elee myös toimitt avansa yhteistyökumppa-
neille, kuten ulkoistetuille suunnitt elijoille, pääsyn 
ti etyn tyyppiseen informaati oon järjestelmässä. 
PDM-järjestelmässä on muisti ti laa 800 GB ja se on 
suurin IT-järjestelmä Lahden Autokorilla. Järjes-

telmää käytt ää 10-12 henkilöä kokopäiväisesti  ja 8-10 
osa-aikaisesti . Aiemmin IT-henkilö on työskennellyt 
kokopäiväisesti  ratkaistakseen järjestelmähaasteita. 
Nyt hän sen sijaan tekee tuotekehitystyötä yrityksen 
ERP-järjestelmän parissa.

“Nukun yöni paremmin, 
koska meillä on nyt te-
hokkaampi, turvallisempi, 
joustavampi, vakaampi ja 
kustannustehokkaampi 
tuotesuunnitteluratkaisu 
käytössämme,” sanoo Rami 
Saario, Lahden Autokorin 
controller.  
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Uusien linja-autojen suunnitt elu siirtyi 
ohituskaistalle HostPLM:n avulla
Lahden Autokori on säästänyt merkitt ävästi  aikaa ja rahaa HostPLM:n avulla. Suunnitt eluaika on 
lyhentynyt 10-15 prosentti  a ja vuoropuhelusta asiakkaiden kanssa on tullut paljon tehokkaampaa.


