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Arctic Machine

Prosessitehokkuutta 
tienhoitoon

Tienhoitokoneiden valmistukseen erikoistuneen Arctic Machinen tuotan-
toon kuuluvat tie-, katu- ja kenttäalueiden lumenpoistoon, liukkaudentor-
juntaan ja puhdistukseen tarkoitetut koneet ja laitteet. Yrityksen teollisuus-
hallit sijaitsevat Suonenjoen Iisvedellä ja Salossa sekä Livakka -lietevaunuja 
valmistavan tytäryhtiö AM Agro Oy:n Karttulassa.

   Matti Värri

Arctic Machine Oy on 1981 perus-
tettu perheyhtiö, jonka toiminta 
rakentuu sotavuosien jälkeen pe-
rustetun Karvosen Konepajan har-
joittaman lumiaurojen valmistuk-
sen pohjalle. Yhtiössä on tapahtu-
nut orgaanista kasvua, mutta toi-

minnan laajentamista on haettu 
myös tuotehankkeiden, patentti-
en ja yritysostojen kautta. Suurin 
yksittäinen yritysosto on vuodelta 
2005, jolloin Arctic Machine osti 
Salon Terästyön ja fuusioi sen it-
seensä vuoden 2007 alusta. Toinen 

suuri yritysosto oli Livakka -maa-
talouslaitteiden liiketoiminnan lu-
nastus syksyllä 2008.

”Yhtiön toiminta on kansainvä-
listä liiketoimintaa. Ulkomaan toi-
mintojen osuus on jo yli 40 % ja 
vientikauppa on edelleen vahvas-

sa kasvussa. Kotimaassaan yhtiön 
on markkinajohtaja päätieverkos-
ton hoitokoneissa ja sillä on vah-
va asema myös taajamakatujen ja 
kenttäalueiden kunnostus- ja hoi-
tokoneissa”, toimitusjohtaja Juha 
Jääskelä kertoo.

Yrityksellä on omat myyntiyh-
tiöt Norjassa, Tanskassa ja Venä-
jällä sekä jälleenmyyjät pohjois-
maissa, Baltiassa ja Valkovenäjällä. 
Vientitunnusteluja käydään par-
haillaan myös monissa entisestä 
Neuvostoliitosta itsenäistyneissä 
maissa. Myynnin Suomessa hoitaa 
yhtiö itse jälleenmyyntiverkoston-
sa kautta. Osa kulutus- ja tarvike-
osamyynnistä sekä pienkonekau-
pasta hoituu kuitenkin koneliik-
keissä, lähinnä Agrimarketeissa.

”Arctic Machine panostaa voi-
makkaasti tuotekehitykseen. Em-
me yksistään halua kilpailla hin-
noilla, vaan nimenomaan tuottei-
den korkealla laadulla ja niiden hy-
villä käyttöominaisuuksilla. Mei-
dän ratkaisuillamme asiakkaan 
tulee pystyä parantamaan omaa 
yritystoimintaansa”, Juha Jääske-
lä täsmentää. ”Yhtiömme kolmes-
sa toimipisteessä on yhteensä 6–7 
päätoimista tuotesuunnittelijaa ja 
suunnittelutyöhön tuovat oman 
osuutensa myös tuotanto, mark-
kinointi ja asiakkaat.”

Yhtiö työllistää kotimaan toi-
minnoissa noin 100 henkilöä ja 
vientikaupassa ulkomailla 15. 
Arctic Machinen liikevaihto vuon-
na 2008 ylsi 15 milj. euroon. Kas-
vuvauhtia on viimevuosina kir-
jattu kaksinumeroisella luvulla ja 
niinpä se nytkin oli reilut 10 %.

Alkava vuosi ei ole helppo
”Lähikuukaudet tulevat näyttä-
mään kuinka syväksi taloudelli-
nen taantuma tulee muodostu-

maan. Sen syövereissä valtio, kun-
nat ja koko yritystoiminta sortuu 
helposti ylilyönteihin”, Juha Jääs-
kelä puntaroi. ”Taantumasta sel-
viytyminen edellyttäisi myös ra-
hoittajilta myönteistä suhtautu-
mista niin koneurakoitsijoita kuin 
konevalmistajiakin kohtaan.”

”Tuotannossaan Arctic Machine 
tulee edelleen panostamaan am-
mattimaisiin ja laadukkaisiin ko-
neisiin, jotka säilyttävät myös hy-
vän käyttöarvon pitkään. Tuottei-
den eduksi on luettava myös nii-
den kotimaisuus”, lupaa Juha Jääs-
kelä. Kotimaisuusaste on tuottees-
ta riippuen 70–80 %. Raaka-aine 
ja työ ovat pitkälti kotimaista al-
kuperää. 

Sopimukset toimittajien kans-
sa ovat yleensä pitkäaikaisia, mut-
ta niistäkin on saatava neuvotella 
kesken sopimuskauden. Esimer-
kiksi alkuvuoden 2008:n raaka-
aineiden raju hinnan nousu hei-
kensi kannattavuutta, kun raaka-
aineiden hinnannousua ei voitu 
viedä suoraan asiakashintoihin.

Asennus tehtaalla
Valmistuksen kolme päätuoteryh-
mää ovat lumenpoistoon, liuk-
kaudentorjuntaan sekä ajoväylien 
ja yleisten alueiden puhdistukseen 
tarkoitetut koneet ja laitteet. 

Tienhoitoautojen ja -traktorei-
den varustelu ja asennustyöt teh-
dään tehtaalla. Asiakas toimittaa 
tehtaalle joko kuorma-auton alus-
tan tai traktorin, johon kaupassa 
sovitut koneet ja laitteet valmiste-
taan ja asennetaan. Monet asen-
nustyöt vaativat erityisosaamista ja 
myös erityistyövälineitä, joita huol-
tokorjaamoilla ei yleensä ole. Siksi 
tehdasennus on ainoa vaihtoehto.

Arctic Machine valmistaa ja 
varustelee tienhoitokoneita. 
Kesäaikaan aurauskalustoa voi-
daan käyttää esimerkiksi pesu-
autoina. Pesulaitteistossa on 
sekä viuhka- että pistesuihku-
suuttimet, suuri säiliö mahdol-
listaa tehokkaan työskentelyn.

ã

”Tästä Jontikasta rakentuu 
urakoitsijan ihannekone, kun 
siihen asennetaan vinoetuaura, 
alusterä ja taakse sivuaura”, 
Arctic Machinen toimitusjohtaja 
Juha Jääskelä esittelee.

Traktori + lautassirotin AM 
4500 SS on toimiva koneyksikkö 
liukkauden poistoon teillä ja 
suurilla kenttäalueilla. Säiliön ti-
lavuus on 4500 litraa ja koneen 
työleveys 6 metriä.

Harjalaite kerää hiekan ja 
muun irtotavaran omaan säiliöön. 
Säiliön tilavuudet ovat  200, 500, 
700 tai 950 litraa.
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Näitä Arctic Machinella valmistetaan
AM SCV ja AM SST pesujärjestelmä perustuu ruostumattoman 
säiliön, pesulaitteiston ja painepesuyksikön käyttöön. Viuhka- 
ja pistesuihkusuuttimia hallitaan toisistaan riippumatta, mikä 
mahdollistaa katujen, torialueiden, siltojen, bussikatosten ym. 
kohteiden painepesun samalla koneyksiköllä. Järjestelmä on 
kuorma-autoon asennettava.
Pesujärjestelmään asennettava riittävän suuri säiliö (8, 10, 12 
tai 15 m3) mahdollistaa pesuliuoksen riittävyyden pitkälle tie-
osuudelle. Valmistusmateriaalinsa perusteella säiliö sopii myös 
katastrofitilanteissa talousveden kuljetukseen.

Kuorma-autoon kiinnitettävillä AM 1200 ja S 09 H -telasirottimilla 
hoidetaan liukkauden torjunta pitkilläkin tieosuuksilla. Tuotantoon 
kuuluvat myös pienikokoiset hinattavat telasirottimet AM 1600 RS 
ja AM 2500 RS. Nämä mallit soveltuvat vain traktorin vetämiksi. 
Niissä säiliön tilavuus on 1 600/2 500 l ja työleveys 150/200 cm.

AM 4500 SS lautassirotin on lähinnä traktorin vetämäksi sopiva 
suurikokoinen työkone, jossa on 4 500 litran säiliö ja 6 metrin työ-
leveys. Kone soveltuu hyvin suurten kenttäalueiden ja leveiden 
teiden liukkauden torjuntaan.

Combi sirotteluautomaatit edustavat sirottelun hienointa tekniik-
kaa. Malliston AM 5000/6000 Combi ja 8000 tarkka automatiikka 
vapauttaa kuljettajan laitteiston valvontaan. Sirotteluautomaatin 
toimintaa ohjataan elektronisesti ohjaamosta käsin. Ohjaimella 
määritellään ajon aikana sekä levitysmäärä että työleveys.
Kuljetinruuvi siirtää levitettävän materiaalin levityslautaselle liuok- 
sena, kuivana tai kostutettuna. Kuiva-ainetilavuus on mallista 
riippuen 5,0, 6,0 ja 8,0 m3 sekä liuostilavuus 5,5, 6,5 ja 2,8 m3. 
Siroteautomaatin työleveys on säädettävä, 2–8 metriä.

AM 2500 lumenkuormaajan käytön tehokkuus perustuu lumen 
samanaikaiseen siirtoon ja kuormaukseen lumen poisviennissä. 
Kuormaus on arviolta puolta nopeampaa verrattuna kauhalla kuor-
maamiseen. Lavalle saadaan myös mahtumaan kaksinkertainen 
lumimäärä. Kuormaajan käyttö vähentää myös lumen varastointia.
Lumenkuormaajalla voidaan lumi siirtää sateen jälkeen välittö-
mästi rakennuksien vierestä ja lumisuihkulla ohjata se esimerkiksi 
herkkien viheralueiden tai kasvien ohi. Peruskoneen kaatokuorma 
on 7 000 kg/min, työleveys 2 650 mm ja koneen paino 3 100 kg.

Kääntyvät lumiaurat: AM S 4000 T2 ja AM S 4600 T2 ovat suunniteltu 
kuorma-autolla tapahtuvaan auraukseen. Auroissa on rasitusta hyvin 
kestävä runkorakenne, hydraulisesti hallittava, viisiosainen kaksois-
terä, joka viimeistelee työnjäljen. Puhtaaksi aurattu tienpinta vähen-
tää liukkauden torjunta-ainetta ja samalla ympäristön kuormitusta.

Hiljaiset lumiaurat: Mallit AM HMC ja HMK ovat varustettavissa 
ympäristömelua ja tärinää vähentävällä polyuretaanijoustoterällä ja 
työnjälkeä parantavalla kaksoisterällä. Polyuretaanijousto estää 
äänen johtumista siipeen ja suojaa tienpinnan merkintöjä. Erittäin 
hiljainen lumiura vähentää ympäristömelua, jolloin aurausta voidaan 
tehdä taajama-alueilla myös öiseen aikaan.
Näitä auramalleja on kahdeksan erilaista versiota ja niiden työlevey-
det vaihtelevat 320–460 cm.

Sivuaura AM SHJ lisää aurauksen työleveyttä, mikä puolestaan 
vähentää kaluston tarvetta ja sitä kautta parantaa tienhoidon kan-
nattavuutta. Kuorma-autoon kiinnitettävää sivuauraa on helppo 
käyttää. Sivuauran käyttö samanaikaisesti etuauran ja alusterän 
kanssa lisää tienhoidon tehokkuutta ja vähentää ajokertoja oleel-
lisesti. Sivuauroja on kuusi eri kokoluokkaa ja aurojen työleveydet 
vaihtelevat rajoissa 362–530 cm sekä painot 540–1 020 kg.

Vinoetuaura AM D malliston aurauskulman säätö mahdollistaa katu-
jen ja yleisten alueiden lumenpoiston eri työleveyksillä. Auramalleja 
on viisi ja niiden säädettävissä olevat työleveydet 310–458 cm.

Aurat traktoreihin: AM 207 sivuaura lisää aurauksen työleveyttä 
1 510 mm. Kun traktori on varustettu samanaikaisesti kääntyvällä 
etuauralla, saadaankin koneyksiköstä todellinen tehokone suurten 
piha-alueiden tai kenttien auraukseen. Tieosuuksilla aurausleveyden 
hallitsemien sivuauralla vähentää lumivallien muodostumista ajo- 
radalle ja tien oikea leveys säilyy liikenteelle turvallisena. Risteys-
alueille muodostuvan lumivallin madaltaminen sivuauralla parantaa 
tietenkin myös näkyvyyttä. Alusterä on asennettavissa kuorma- 
auton, traktorin tai perävaunun alle.

Avoharjat soveltuvat traktoreiden, pyörökuormaajien, taajamako-
neiden tai kuorma-autojen standardikiinnityksiin. Harjojen kellunta-
mekanismissa on tärinän esto- ja heiluntaliikettä tasoittava iskun-
vaimennus. Harjauskulman säätö lisää työleveyttä ja käytön mah-
dollisuutta vaihtelevassa työympäristössä. Lisävarusteena harjaan 
on saatavissa kastelusuuttimet, jotka sitovat harjauksessa syntyvän 
pölyn. Avoharjoja valmistetaan kolmea kokoa, joiden työleveydet 
ovat 210, 250 ja 300 cm.

Keräävät harjalaitteet 
poistavat ja keräävät 
hiekan ja muun irtota-
varan laitteen omaan 
säiliöön. Harjalaitteet 
soveltuvat käytettä-
viksi taajamakoneissa, 
traktoreissa ja pyörä-
kuormaajissa voi-
makoneen koosta 
ja harjamallista 
riippuen. Laitteen 
kastelujärjestelmä 
sitoo harjattavan 
materiaalin pölyn 
ja estää sen leviä-
misen ympäris-
töön.
Harjahamstereita 
valmistetaan nel-
jää kokoluokkaa. 
Niiden työleveydet 
ovat 165, 170, 210 
ja 300 cm ja roska-
säiliöiden tilavuu-
det 200, 500, 700 
ja 950 litraa.

Vinoetuaura 
poistaa tehok-
kaasti lunta tieltä.

Traktorin alusterä sopii hyvin esimerkiksi polanteen poistoon.

Asennustyö vaatii aina ammattiosaamista ja erikoistyövälineitä.
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