HYVÄT YRITYKSET
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Arskametalli laajentaa Somerolla
Suomen vanhin kuivurivalmistaja, somerolainen Arskametalli Oy on valmistanut viljankäsittelylaitteita viljan kuivaukseen,
varastointiin ja siirtoon jo yli 60
vuoden ajan. Vuonna 1958 perustetussa perheyrityksessä ovat
johdossa kolmatta yrittäjäpolvea
edustavat toimitusjohtaja Janne
Käkönen yhdessä veljensä Jari
Käkösen kanssa.
Vuonna 2016 Arskametalli osti Yläneellä kuivureita valmistavan Mepu Oy:n, joka jatkaa
toimintaansa tytäryhtiönä.
- Yrityksillä on hieman erilaiset tuotteet. Arskametalli valmistaa solakennokuivureita ja
myy suoraan asiakaspintaan
Suomessa. Tuotannosta vientiin
menee noin 30 prosenttia. Mepu taas valmistaa harjakennokuivureita ja tuotannosta yli puolet menee vientiin. Suomessa
Mepun tuotteita markkinoi Lantmännen Agro, Janne Käkönen
selventää.
Päävientimaita ovat Norja,
Ruotsi, Baltian maat, Venäjä ja
Puola.
- Someron tuotantorakennusta on laajennettu useaan
kertaan ja tänä kesänä on tarkoitus aloittaa kokonaan uuden
1200 neliön lisärakennuksen rakennustyöt vanhan tehtaan viereen, Käkönen kertoo.
Noin 16 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävällä Arska-konsernilla on yhteensä 90
työntekijää. Somerolla Arskametallilla on tällä hetkellä 28
työntekijää, mutta laajennuksen
myötä työntekijöitä tullaan palkkaamaan lisää.

Arskametallilla on markkinoiden pisimmät, jopa kahdeksan
vuoden takuuajat: luotto omaan
tuotteeseen on kova, Jari ja Janne Käkönen hymyilevät.

Satokausi on
aina erilainen
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Kuivurien ja muiden viljankäsittelylaitteiden myynti on riippuvainen satotilanteesta sekä EU:n
tukipolitiikasta.
- Ilman tukea tilat lykkäävät
investointejaan. Sitten kun päätös tulee, meillä pitää olla tavaraa toimitettavana nopeastikin.
On pakko ennakoida ja tehdä
tuotteita myös varastoon, Janne
Käkönen toteaa.
Arskametalli kehittää koko ajan ratkaisuja erilaisiin olosuhteisiin, sillä viljankuivauksen
vaatimukset vaihtelevat vuosittain. Suomessa ei ole tullut normaalia satokautta muutamaan
vuoteen.
- Viime vuonna sato oli kuivuuden vuoksi pieni, mutta vilja
laadukasta. Edellisenä kesänä
vilja oli taas märkää, ja kuivausajat pitkiä, selittää Käkönen.
- Konsernin uusia tuotteitamme ovat muun muassa WiSDOM
SEED-rikkaseula, joka torjuu
taudinaiheuttajia sinisellä valolla sekä kesällä markkinoille tuleva alipainekuivureiden pölynhallintaan kehitetty syklofaani. Näiden lisäksi muutamia uusia tuotteita tulee testiin syksyllä, jotta
ne saadaan markkinoille kauteen 2020.

