
REFERENSSI

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja 
yhdysvaltalainen teräsyhtiö, johon kuuluva SSAB Europe on 
johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- 
ja putkituotteiden valmistaja. Raahen korjaamo tuottaa ja 
kehittää erilaisia kunnossapito- ja asiantuntijapalveluita 
tehdaspalvelun ja tehtaan tuotantoprosessien tarpeisiin.

HAASTE
SSAB:n Raahen terästehtaan korjaamon tärkeimpänä 
tavoitteena oli löytää järjestelmä, jolla pientarvikkeiden jakelu 
saataisiin joustavaksi ja kulutuksen seuranta tehokkaaksi. 
Myös yhteistyötä pientarviketoimittajien kanssa haluttiin 
tiivistää, jotta tavarat eivät pääsisi loppumaan ja haittaamaan 
töiden tekoa. Lähtötilanteessa korjaamotyössä tarvittavia 
pientarvikkeita ja henkilösuojaimia säilytettiin ”paterissa”, 
joka oli tullut elinkaarensa päähän. Hitaaksi koettu laite vaati 
jo suurempia korjauksia tai uusintainvestointia.

RATKAISU
Konecranes toimitti SSAB:n Raahen-tehtaan korjaamolle 
älykkään Agilon-materiaalinhallintapalvelun, johon kuuluu 
hyllytysjärjestelmä, materiaalirobotti ja tukipalveluita. 
Korjaamon tiloihin mitoitettu hyllytysjärjestelmä on 6 metriä 
pitkä ja 4,6 metriä korkea ja siinä on yksi käyttöpiste. 
Järjestelmä käsittelee laatikoita tulitikkuaskin kokoisista 
jopa 25 kilon painoisiin, muuttolaatikon kokoisiin 
laatikoihin. Palvelun kiinteä kuukausimaksu sisältää käytön 
lisäksi huollot, korjaukset, etävalvonnan ja -tuen sekä 
ohjelmistopäivitykset.

Agilon-palvelun nykyaikaiset varastonseurantaominaisuudet 
mahdollistavat korjaamolla kaivatun pientarvikkeiden 
reaaliaikaisen varastotilanteen seurannan ja ylläpidon.
Laatikoiden saldoissa tapahtuvat muutokset päivittyvät 
nimikkeiden varastosaldoihin jokaisen käyttötapahtuman 
yhteydessä. Agilon-pääkäyttäjä määrittelee ja ylläpitää 
varastoitavien nimikkeiden saldorajat Agilon-palvelun 
hallintaohjelmassa ja seuraa tuotteiden käyttäjä- ja 
kulutusraportteja. Nimikkeelle asetetun saldohälytysrajan 
alitus johtaa saldohälytykseen määritellyille vastaanottajille 
tai automatisoituun tavaran kotiinkutsuun suoraan 
tavarantoimittajalle, jolloin tavarantoimittaja tuo tuotteet 
korjaamolle ja varastoi ne omilla tunnuksillaan järjestelmään. 

SSAB EUROPE OY, RAAHEN TEHDAS

AGILON VARMISTAA 
PIENTARVIKKEIDEN 
SEURANNAN JA 
SAATAVUUDEN 

Korjaamopäällikkö Mika Kotilan mukaan pientavaran 
kulutus on Agilon-järjestelmän avulla saatu hyvin 
seurantaan, eivätkä tuotteet pääse loppumaan.

Hydrauliikka-asentaja Tommi Kemppinen käyttää 
sujuvasti Agilon-järjestelmän käyttöpistettä.



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 
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TULOKSET
SSAB:n Raahen-tehtaan korjaamolla on nyt käytössä 
Agilon-järjestelmä, jolla pientavaran jakelu on joustavaa 
ja kulutus seurattavissa. Palvelua käyttää yli 400 
korjaamo- ja kenttäkorjauspalvelun työntekijää sekä kaksi 
pientavarantoimittajaa. Käyttäjät osallistuivat Konecranesin 
järjestämään käyttökoulutukseen ja oppivat nopeasti 
käyttämään järjestelmää.
 
Agilon on auttanut tiivistämään yhteistyötä pientarvike-
toimittajien kanssa. Agilon-järjestelmän avulla ylläpidetyn 
tilausprosessin myötä pääkäyttäjän tehtäväksi on jäänyt enää 
saldorajojen ylläpito, tavarantoimittajien laskujen tarkastaminen 
sekä tarvikkeiden käyttäjä- ja kulutusraporttien seuranta. Myös 
inventointi on jäänyt pois.

Työn läpimenoajat ovat lyhentyneet, kun työntekijöiden ei tarvitse 
odotella osia vaan he ottavat ne suoraan järjestelmästä. Työt 
pystytään tekemään nopeammin. Käyttäjät ovat tyytyväisiä, 
kun tarvikkeita on aina riittävästi, eikä työhön tule turhia 
keskeytyksiä. Käytön ja kulujen tarkan kohdistumisen ja 
näkyville tulon myötä joidenkin tavaroiden kulutus on jo 
selkeästi vähentynyt. Tarvikkeiden riittävyys palvelee myös 
korjaamon 'ykkösasiaa' eli työturvallisuutta: asianmukaiset 
henkilösuojaimet ovat aina saatavilla.

SSAB:n korjaamolla Raahessa jo yli 400 Agilon-käyttäjää. Taustalla järjestelmän pääkäyttäjä Esko Sipola.

AGILON-MATERIAALINHALLINTAPALVELU
• tehostaa pientavaroiden joustavaa jakelua
• varmistaa pientavaroiden saatavuuden
• tehostaa kulutuksen seurantaa
• hoitaa lisätilaukset kotiinkutsujen avulla


