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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa 
monille eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja 
huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingin 
Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). Yrityksellä on noin 12 000 työntekijää 
600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden resurssien, teknologian ja 
määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting 
Businesses™.
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Nordic Tank Oy on Skandinavian suurin säiliöperävaunujen 
ja säiliöpäällirakenteiden valmistaja. Konsernilla on 200 
työntekijää ja sen liikevaihto on 25 miljoonaa euroa 
(v. 2014). Konsernin tehtaat sijaitsevat Kuortaneella, 
Oulussa ja Ruotsin Falkenbergissa. Yhtiöllä on myös kuusi 
raskaankaluston huoltopistettä Skandinaviassa. Yhtiön 
pääkonttori sijaitsee Oulun Oritkarin tehtaan yhteydessä.

Nordic Tank Oy:n Oulun tehtaalla valmistetaan ADR 
luokiteltuja ajoneuvosäiliöitä, säiliöperävaunuja ja 
puoliperävaunuja. 

HAASTe
Nordic Tank Oy:n Oulun tehtaalla nosturitarkastukset, 
nosturihuollot ja hitsauskonehuollot tulivat eri toimittajilta. 
Tämä aiheutti haasteita laatujärjestelmään raportoinnissa, 
koska kunnossapitotiedot piti kerätä useasta eri paikasta 
manuaalisesti Excel-taulukkoon. Huoltopalveluja on ollut 
saatavilla aikaisemminkin, mutta laatustandardin vaatimaa 
dokumentaatiota ei ole ollut helposti saatavilla yhdestä 
paikasta. 

RATKAiSu
Konecranes kunnossapito tarjosi palvelupakettia, 
johon sisältyivät koko laitekannan tarkastukset ja 
ennakkohuollot. Oulun tehtaan koko laitekannan tiedot 
vietiin yourKonecranes-asiakasportaaliin, josta on nyt 
suora pääsy suunniteltuihin huolto- ja tarkastuskäynteihin, 
sekä huolto- ja tarkastusraportteihin. Asiakasportaaliin on 
helppo päästä, sillä responsiivinen käyttöliittymä mukautuu 
laitteen verkkoselaimeen.

TuLOKSeT
yourKONECRANES asiakasportaalin avulla Oulun 
tehtaalla on pystytty luopumaan manuaalisesta laitteiden 
kunnossapitotietojen Excel-kirjanpidosta laatustandardin 
seurantavaatimuksia varten. Asiakasportaalista on nyt 
saatavilla kaikkien laitteiden huolto- ja tarkastusraportit 
läpinäkyvästi. 
”Laatujärjestelmämme vaatii seurannan laitteiden 
huollosta ja kunnossapidosta. Palvelunne selkeytti ja 
helpotti toimintaamme huomattavasti. Nyt seuranta 
saadaan yhdestä paikasta. Yhdeltä toimijalta tulee myös 
nostureiden tarkastukset, huollot, sekä työstökone- ja 
hitsauskonehuollot. Palvelun helppous on säästänyt 
työaikaamme oleellisempaan, eli ydintoimintaan.” 
Nordic Tank Oy:n Oulun tehtaan tuotantopäällikkö Kari 
Asumaniemi toteaa. 

NORDic TANK OuLu OY
yourKONECRANES-ASIAKASPORTAALI 
TARJOSI KATTAVAN 
KUNNOSSAPITORAPORTOINNIN 
LAATUJÄRJESTELMÄÄ VARTEN

TEOLLISUUS-
NOSTURIT

SATAMA-
NOSTURIT

RASKAAT 
HAARUKKA- 
TRUKIT

KUNNOSSA-
PITO

TYÖSTÖ-
KONE-
HUOLTO

YDIN-
VOIMALA-
NOSTURIT


