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Lajupek Oy on hyvinkääläinen hienomekaniikan kokonaispalve-
lujen tuottaja, taitaja ja innovoija. Suunnittelu, laadunvarmis-
tus, koneistus, kokoonpano, testaus sekä jälkikäsittely ovat 
Lajupek Oy:n ydintoimintoja. Raaka-aineina ovat kaikki muovit 
ja metallit alumiinista titaaniin. Lajupek Oy on luotettava sopi-
musvalmistaja ja kykenee erikoistapauksissakin palvelemaan 
asiakkaitaan korkealuokkaisen yhteistyöverkostonsa avulla.

HAASTE
Osien valmistus tehdään tehtaalla ensimmäisen kerroksen teh-
dashallissa ja kokoonpano toisen kerroksen tiloissa. Kokoon-
panon haasteena on saada juuri oikeat osat oikeaan aikaan 
kokoonpanoon ja hallita puolivalmisteiden varastoa katkeamat-
toman tuotannon varmistamiseksi. Lisähaasteena on osien 
siirtäminen toiseen kerrokseen kokoonpanoa varten. 

RATKAISU
Puolivalmisteiden varastonhallintaan hankittiin Agilon®-järjestel-
mä, ja sen myötä saatiin varmistettua, että kokoonpanolla on 
aina käytettävissään tarvittavat osat tuotteiden loppukokoon- 
panoa varten. Kahden kerroksen ongelma ratkaistiin jatkamalla 
Agilon-järjestelmää siten, että toisen kerroksen kokoonpanosta 
voidaan suoraan noutaa osat Agilonista.

TULOKSET 
Osien fyysinen siirtäminen trukilla toiseen kerrokseen voitiin 
lopettaa, sillä osat kulkevat Agilonin kautta hallitusti ja tarpeen 
mukaan. Tämä on lisännyt työturvallisuutta trukkiliikenteen vä-
hennyttyä ja nostojen jäätyä historiaan. Samalla myös puolival-
mistevaraston hallinta on parantunut, ja osia osataan valmistaa 
suunnitelmallisesti tarvetta vastaavasti. 

”Agilon ratkaisi meillä olleen osien kuljetusongelman. Puolival-
misteet syötetään alakerrasta Agiloniin, ja yläkerran kokoon-
pano noutaa ne tarpeen mukaan suoraan Agilonista. Samalla 
myös varastonhallinta saatiin uudelle tasolle, ja saldotietoihin 
voidaan nyt luottaa. Tämä on meille tärkeää, koska toimitamme 
asiakkaille koottuja tuotteita kahden kolmen päivän toimitus-
ajalla”, kertoo toimitusjohtaja Juha Jalkanen.

Agilonin käyttöönotto puolivalmisteiden varastointiin todettiin 
hyväksi ratkaisuksi, ja sitä jatkettiin jo parin kuukauden käytön 
jälkeen kapasiteetin lisäämiseksi. Agilonista on myös mahdol-
lista siirtää kaikki tiedot työnohjaukseen, ja sitä kautta voidaan 
paremmin hallita tuotantoa.
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