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Lankapaja Oy, Nummela 

JÄRJESTELMÄLLINEN 
MATERIAALINHALLINTA 
TOI KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ 
 
Lankapaja Oy on vuonna 1935 perustettu yritys, joka myy 
valmistuskapasiteettia metallituotteille one-stop-shop – ajatuksella.  
Lankapajan tuotteisiin kuuluu mm. myymäläkalusteiden komponentit, 
erikoisrullakot ja muut logistiset yksiköt sekä laitevalmistajille tarkoitetut 
valmiit komponentit ohutlevystä, teräslangasta ja kalusteputkesta. 

   
HAASTE 
Lankapajan palveluksessa on 120 henkilöä, joista tuotannossa työskentelee yli 100. 
Tehokas organisaatio on yksi yrityksen kilpailuvalteista. Lankapaja tunnisti 
mahdollisuuden tehostaa toimintaansa entuudestaan parantamalla tuotantomateriaalinsa 
ja erikoistyökalunsa hallintaa näin vähentäen etsimiseen, noutamiseen, tarkastamiseen 
ja tietojen syöttämiseen menevää aikaa. Jauhemaalit olivat yksi haastava tuoteryhmä; 
värien ja laatujen suuri määrä vei paljon varastotilaa, oikean pakkauksen löytäminen oli 
aikaa vievää ja aiheutti keräysvirheitä. Väärän maalin käytöstä seuraa suuret kulut 
udelleen maalauksesta, osien uudelleen tekemisestä, toimitusten myöhästymisistä jne. 

 
RATKAISU 

Lankapajan tuotannossa otettiin käyttöön 
14m pitkä ja 5,6m korkea Agilon®-
materiaalinhallintajärjestelmä. Järjestelmällä 
hallitaan maalien lisäksi muuta materiaalia, 
osia sekä erikoistyökaluja. Kaikki tarvittava 
löytyy nopeasti, kun osa tulee suoraan 
käyttäjälle tai parilla napin painalluksella 
selviää kenen käytössä työkalu on. 

 
TULOKSET 
 
Tavaroiden noutoon kuluva kokonaisaika on vähentynyt ja työturvallisuus on 
parantunut merkittävästi. Uusi varastonhallintaratkaisu on tuonut yritykseen 

ineiden hävikit ovat pienentyneet. 

ja tavaroiden käsittely tapahtuu aina 
ergonomisesti oikealta nostokorkeud
aikaa jää oikeiden asioiden tekemiseen; 
jalostavaan työhön, oikeiden varastomäär
määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun, 
jossa nykyään käytetään myös Agilonin 
keräämää informaatiota”, kertoo Lankap
Oy:n toimitusjohtaja Kari Timgren. 
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TEOLLISUUSNOSTURIT: Teollisuus- ja prosessinosturien valikoima kattaa 
kapasiteetiltaan jopa yli 1 000 tonnin siltanosturit sekä räjähdysvaarallisiin 
tiloihin soveltuvat nosturit ja komponentit. Työpistenosturit tarjoavat ergonomista 
kuormankäsittelyä 7 500 kg:n taakkoihin saakka. Manipulaattorit tehostavat 
materiaalinkäsittelyä, ja niitä käytetään usein vaikeissa 

anoprosesseissa esimerkiksi ilmailualalla ja autoteollisuudessa. 

 

 
YDINVOIMALANOSTURIT: Konecranes on alansa kokenein toimija lähes puolen 
vuosisadan ydinvoimalanosturikokemuksellaan. Laaja tuotevalikoimamme on 
suunniteltu erityisesti ydinvoimalasovelluksia varten. 
Laadunvalvontaohjelmamme varmistaa, että jokainen ydinvoimalanosturi ja 
komponentti on suunniteltu, valmistettu ja asennettu ydinvoima-alan vaativien 
standardien mukaan. 

 

SATAMANOSTURIT: Konecranes suunnittelee, valmistaa ja toimittaa suuria 
nostureita satamille, konttiterminaaleille, intermodaaliterminaaleille, telakoille ja 
kappaletavarasovelluksiin. Tarjoamme myös asiantuntevaa kunnossapitoa ja 
jälkimarkkinointitukea sekä maailmanlaajuisia, kattavia nosturipalveluja 
kaikentyyppisille ja -merkkisille satama- ja telakkanostureille. Konecranes- 
satamanostureiden nostokapasiteetti on enimmillään 65 tonnia ja ulottuvuus 61 
metriä; telakkanosturiemme suurin kapasiteetti on jopa 2 000 tonnia. 

 

RASKAAT TRUKIT: Konecranes on maailman johtava 10–80 tonnin 
nostokapasiteetin trukkien valmistaja. Yli 50 vuoden ajan Konecranes on 
suunnitellut ja räätälöinyt trukkeja kaikkein vaativimpiin sovelluksiin ja tarjoaa 
edelleen laajan trukkivalikoiman monien eri toimialojen asiakkaille. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat haarukkatrukit, konttikurottajat, tyhjien konttien 
käsittelylaitteet sekä pukkinostruritrukit/toploaderit. 

 

NOSTURIPALVELUT: Konecranes tarjoaa laajan kunnossapitopalveluiden 
valikoiman ja kattavat huoltovalmiudet, joiden tarkoituksena on parantaa 
turvallisuutta ja auttaa yritystäsi pienentämään seisokeista johtuvia 
kustannuksia ja kasvattamaan käytönaikaista tuottavuutta. Huollamme 
kaikenmerkkisiä nostureita ja nostimia. Maailmanlaajuisen, yli 600 
huoltopisteestä toimivan huoltoammattilaisten verkostomme avulla 
kunnostamme, tarkastamme, modernisoimme ja huollamme enemmän 
nostureita ympäri maailman kuin mikään muu yritys. 

 

TYÖSTÖKONEHUOLTO: Työstökonehuolto tarjoaa huolto-, kunnossapito- ja 
modernisointipalveluita kaikenmerkkisille konepajateollisuuden työstökoneille. 
Palvelumme kattaa sekä yksittäisten koneiden kunnossapidon että laajat 
kumppanuussopimukset, joissa huollamme kaikki asiakkaan koneet. 
 

 
 
VARAOSAT: Konecranes on monien tunnetuimpien nostin- ja nosturimerkkien 
alkuperäinen laitevalmistaja sekä kaikkien laitemerkkien varaosien suurin 
yksittäinen toimittaja. Tarjoamme alan kattavimman varaosaluettelon lisäksi 
osien valmistus- ja takaisinmallinnuspalvelut – näin voimme turvata myös 
myynnistä poistuneiden tai hankalasti saatavien osien saatavuuden. 
Asiantuntevat asentajamme ovat aina käytettävissänne osien asennuksessa ja 
asiakastuessa. 

kokoonp


