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Arctia 2020

Vuosikertomus

Luotettavaa palvelua
haastavissa olosuhteissa

Arctia-konsernin vuosikertomus 2020 koostuu vuosikatsauksesta, hallinnointi- ja palkitsemisselvityksestä, yritysvastuuraportista ja tilinpäätöksestä. Raportit julkaistaan PDF-dokumentteina verkkosivuilla www.arctia.fi

Arctia mahdollistaa turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen vesiliikenteen. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa yhdistelemällä innovatiivisesti eri palveluja kokonaisvaltaisiksi palvelukonsepteiksi.
Konsernin liiketoiminta-alueet ovat jäänmurto, väylänhoito
ja merenmittaus. Liiketoiminta-alueidemme sisältä löytyy
mittava määrä kokemusta ja osaamista muun muassa
öljyntorjunnasta, vesirakentamisesta, putken- ja kaapelinlaskusta, hinaustehtävistä ja muoviputkiviittojen ja poijujen
valmistamisesta.

VUOSIKATSAUS

HALLINNOINTI- JA
PALKITSEMISSELVITYS

YRITYSVASTUURAPORTTI

TILINPÄÄTÖS

Arctia Oy on 100 % valtion omistama osakeyhtiö.
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Vuosi 2020 lukuina
HENKILÖSTÖ

AVAINLUVUT
Liikevaihto M€

Yhteensä

417

442
278

90
80

80,8

14

79,1

219

50

243

2020

2019

6

30

4

20

6,8

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2

10

0

2020

2019
2020

219
32

8

40

0

Maahenkilöstö

198

50,9

2019

2018

80,8

2020

2019
2020

2018

79,1
50,9

0,9

-2,0
1,4

9,5

10

60

223

12,7

12

70

Merihenkilöstö

Tilikauden tulos M€

Investoinnit M€

2019

2018
2018

6,8

9,5
12,7

2018

0,9

0,1
0,8

Liikevoitto M€

2,4

0,0
2,2

Vuoden 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosiin 2019 ja 2020 johtuen Meritaidon
liittämisestä osaksi konsernia 13.12.2018.
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LIIKETOIMINTA

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020
Koronapandemian leimaamana vuonna 2020 rakennettiin uudistuvan Arctian tulevaisuuden perustaa.
Taloudellisesti vuosi oli edellistä vuotta parempi ja
samalla liiketoimintojen osalta varsin polarisoitunut.
Onnistuimme koronaviruksen torjunnassa erinomaisesti, ja konsernin operatiivinen toiminta jatkuikin
lähes normaalisti poikkeusjärjestelyistä huolimatta
ilman yhtään työpaikkaperäistä koronatartuntaa.
Talouden osalta vuoteen lähdettiin haastavista lähtökohdista. Suhteessa odotuksiin vuosi oli numeroiden valossa onnistunut; ylitimme asetetut tavoitteet
ja konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa hieman
yli 80,0 miljoonan euron liikevaihdolla. Positiiviseen
tulokseen vaikuttivat erityisesti kaksi merkittävää öljyn jälkitorjuntaurakkaa ja poikkeuksellisen leudon
talven johdosta pienentyneet henkilöstökulut. Kehitystyö konsernin rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi eteni, mutta haaste on edelleen vahvasti
läsnä ja vaatii lisää ponnisteluita. Tämän osalta olemme tehneet mittavasti selvitys- ja analysointityötä ja
päivittäneet konsernin ja liiketoimintojen strategiat.
Kilpailuympäristömme kiristymisen tahti on kiihtynyt
väylänhoidon ja merenmittauksen osalta, ja meidän
on pysyttävä muutosvauhdissa mukana pärjätäksemme.
Liike- ja operatiivisen toiminnan osalta vuosi oli monelta osin poikkeuksellinen ja kaksijakoinen. Jäänmurrossa oli historiallisen leuto talvi, ja ainoastaan kolme
jäänmurtajaamme kahdeksasta avusti kauppalaivoja
Perämerellä. Väylänhoidossa liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat historian parhaimmiksi onnistuneiden

palvelusopimusten, projektien ja öljyn jälkitorjuntaurakoiden johdosta. Merenmittauksessa oli puolestaan erittäin haastava vuosi, ja historiallisen alhainen
liikevaihto painoi liiketoiminnan tuloksen tappiolle.
Kaikkien liiketoimintojen osalta kehitys jatkui sisäisen
toiminnan tehostamisella. Uutta liiketoimintaa haettiin muun muassa palvelukonseptien kehittämisellä
ja merenmittauksen laser-mittauksien laajentamisella
kansainvälisille markkinoille.
Vuoden aikana yksinkertaistettiin konsernin rakennetta ja tehtiin merkittävä määrä pohjatyötä poliitikoiden, linjausten, ohjeistuksen ja johtamisjärjestelmien
osalta. Tämä kertaluontoinen työ antaa hyvät edellytykset toiminnan jatkokehittämiseen ja -tehostamiseen. Vastuullisuuden ja yritysvastuun johtaminen
uudistettiin. Erityisesti fokukseen on nostettu työturvallisuus ja ympäristöasiat, joista molemmista on
aloitettu kattava kaksivuotinen hanke. Yritysvastuutyöhön voi tutustua tarkemmin uudistetun vuosikertomuksen yritysvastuuraportissa.
Henkilöstön osalta merkittävimpiä nostoja vuodelta 2020 ovat suorituksen johtamisen uudistettu malli,
sen implementointi sekä työtyytyväisyyden kartoitus
toimenpiteineen. Dialogia henkilöstön kanssa on tiivistetty, ja olemme muun muassa ennakkoluulottomasti aloittaneet kokeilun jäänmurron työvuorojen
osalta kaudelle 2020–2021. Tammikuussa 2020 tapahtui konsernissa erittäin valitettava ja vakava menehtymiseen johtanut työtapaturma, joka pysäytti
kaikki arctialaiset ja johti entistä suurempaan panostamiseen turvallisuuden parantamiseksi.

Vuoden 2020 aikana on tapahtunut paljon, ja paljon
olemme myös tehneet ja saaneet aikaiseksi. Loppuvuonna valmistuneen strategiapäivityksen mukaisesti
jatkamme konsernin kannattavuuden, liiketoimintojen laajentamisen, asiakkaan lisäarvon ja vastuullisuuden kehittämistä. Konsernin kannattavuushaasteen
taklaamiseksi tarvitaan myös uudenlaista ajattelua ja
halua kehittää toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa.
Kiitän lämpimästi kaikkia arctialaisia hienosta työstä ja venymisestä koronarajoitteiden täyttämässä
vuodessa 2020. Suuri kiitos myös kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme luottamuksesta ja hyvästä
yhteistyöstä.
Maunu Visuri
toimitusjohtaja
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Luotettavaa palvelua vesillä ympäri vuoden
Arctia takaa suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden toiminnan ympärivuotisesti
mahdollistamalla talviliikenteen, toimivat vesialueet ja väylät.
Arctian operatiivinen toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat jäänmurto, väylänhoito
ja merenmittaus. Yhtiö toteuttaa ja tarjoaa näiden
palveluiden lisäksi muun muassa tutkimus- ja suunnittelupalveluita, vesirakentamista, viittojen ja poijujen valmistamista, kanavien käyttöä ja kunnossapitoa,
putken- ja kaapelinlaskua, hinaustehtäviä, öljyntorjun-

Kuva: Arctia, Topia Lehtonen

tapalveluita ja vedenalaisten rakenteiden asennus- ja
huoltotöitä.
Arctia on kehittänyt kokonaisvaltaisen palvelukonseptin, jossa asiakas voi valita tarvitsemiaan palveluita
monipuolisesti puitesopimuksen sisällä. Asiakastarpeeseen räätälöitävien palveluratkaisujen avulla asiakkaat pystyvät kehittämään vesialueensa toimintaa.
Yhtiön suurimman asiakkaan, Väyläviraston, lisäksi
Arctia tuottaa palveluita muun muassa Traficomille,
satamille, yrityksille, kaupungeille, kunnille ja kansainvälisille asiakkaille.
Itämeren alueella jäänmurtoavustusten määrän
arvioidaan keskipitkällä aikavälillä kasvavan meriliikenteen lisääntymisen, kasvavan aluskoon ja erityisesti alusten jäissäkulkukyvyn heikentymisen myötä.
Riittävän jäänmurtokapasiteetin ylläpito varmistaa
elinkeinoelämän tarpeita palvelevan talvimerenkulun. Nykyisen kaluston ikääntyessä ja operatiivisen
tarpeen muuttuessa kohdistuu Arctian jäänmurtajakalustoon uudistuspaineita joko elinkaaripidennysten
tai uudisrakennusten muodossa.

Väylänhoidossa perinteisen turvalaitteiden kunnossapidon lisäksi digitalisaation hyödyntäminen lisääntyy.
Turvalaitteiden kaukovalvonnan ja -hallinnan laajentaminen uusille meriväylille jatkuu, ja älykkäiden turvalaitteiden ja järjestelmien jatkokehitystä tehdään
aktiivisesti. Uusilla palveluratkaisuilla varmistetaan
turvallinen ja sujuva vesillä kulkeminen. Toimintaympäristössä on nähtävissä muutoksia kilpailutusmallien
muuttuessa ja muokatessa operatiivista toimintaa.
Kansainvälisesti merenmittauksen markkinoiden
arvioidaan kasvavan, ja myös Suomen merialueilla riittää mitattavaa useiksi vuosiksi. Merenmittaus hakee
kasvua meritietoa hyödyntämällä ja merellistä digitalisaatiota kehittämällä. Lyhyellä aikavälillä koronakriisi
on siirtänyt kansainvälisiä kilpailutuksia eteenpäin.
Kotimaan markkinoiden osalta mitattavat volyymit
ovat olleet alhaisia, ja vuosittainen vaihtelu on aiheuttanut käyttöastehaasteita.
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Strategia

Kuva: Arctia, Sampo Tammiala
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Arctia mahdollistaa turvallisen, sujuvan ja
ympäristöystävällisen vesiliikenteen
Haluamme olla asiakkaillemme eniten lisäarvoa tuottava kumppani.
Vuoden 2020 aikana päivitettiin Arctia-konsernin ja
liiketoimintojen strategiaa kaudelle 2020–2022.
Arctian ydintehtävä on selkeä ja missio kirkas.
Arctian tehtävänä on varmistaa Suomen elinkeinoelämän kuljetustarpeita palveleva talvimerenkulku
sekä turvallinen ja sujuva vesiliikenne ympäri vuoden. Arctian tuottamat korkealaatuiset palvelut ja
älykkäät ratkaisut edistävät osaltaan vesialueiden
kestävää käyttöä. Tämän lisäksi Arctia tuottaa Merivoimien varautumiseen ja valmiuteen liittyvät merenmittauspalvelut.
Arctian visio on olla asiakkaille eniten lisäarvoa
tuottava kumppani. Yhtiö tarjoaa Itämeren alueen
kustannustehokkaimmat jäänmurtopalvelut, tuottaa markkinajohtajana merelliset palvelukonseptit ja
on meritiedon ja merellisen digitalisaation tuottaja
ja edelläkävijä. Uudistuneen strategian kulmakiviä
ovat kannattavuuden saattaminen kestävälle tasolle,
hallittu kasvu, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja
vastuullisesti yhdessä toimiminen.
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Kannattavuuden saattaminen kestävälle tasolle tarkoittaa, että kaikki liiketoiminnot on saatettava rakenteellisesti kannattaviksi. Työtä tukemaan on aloitettu
neljä kärkihanketta, jotka keskittyvät muun muassa
työn tehokkuuden nostamiseen, teknisten palveluiden kehittämiseen, hallinnon tehostamiseen ja
operatiivisen johdon parantamiseen reaaliaikaisen
tilannekuvan perusteella. Hallittu kasvu sisältää
orgaanisen kasvun lisäksi digitalisaation hyödyntämistä ja tiedonhallinnan kaupallistamisen mahdollisuuksia. Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle nojaa
osittain kumppanuusajatteluun, jossa syvennämme
nykyisiä asiakkuuksiamme Väyläviraston ja Traficomin kanssa, jonka lisäksi kehitämme muun muassa
palvelukonseptejamme. Vastuullisesti yhdessä lähtee meistä arctialaisista; toimimme arjessa joka päivä
vastuullisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
Strategiaa on pohjustettu vuoden 2020 aikana ”kotipesä kuntoon” -teemalla. Vuosien 2021–2022 ohjelma
koostuu 12 kärkihankkeesta, joiden avulla varmistamme strategian toteutumisen.

Kuva: Arctia
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Liiketoiminta

Kuva: Arctia, Patrik Barck
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Jäänmurto

Historiallisen leuto jäätalvi
Leuto talvi ja COVID-19-pandemia leimasivat sekä vuotta 2020
että jäänmurtokautta 2019–2020.
Kauden 2019–2020 talvi oli leuto. Ilmatieteenlaitoksen
mukaan kaudella mitattiin tähänastisen mittaushistorian pienin jääala, jonka maksimilaajuus oli ainoastaan 37 000 km². Mittaushistorian aiempi ennätyspieni
jääala oli 49 000 km² vuodelta 2008. Niin sanottuna
normaalina jäätalvena esiintyy jäätä keskimäärin noin
170 000 km²:n laajuisella alueella.
Kauden aikana Arctian kahdeksasta väyläjäänmurtajasta operoi kolme: Kontio, Otso ja Urho, joiden avustusalue oli Perämerellä. Selkämerellä ei jäänmurtoa
kuluneella kaudella tarvittu, ja myös Suomenlahti oli
käytännössä jäätön. Katajanokan kotisatamassa talvensa viettivät Voima, Sisu, Polaris ja Kotkan Pikku-Hietasessa Fennica ja Nordica. Kaudella ei ollut offhire- tai
tehonalennustapauksia. Muutamia konerikkoja kuitenkin esiintyi, mutta ne eivät vaikuttaneet merkittävästi
alusten operointikykyyn.
Koronavirus aiheutti haasteita muun muassa miehistönvaihtoihin ja vaihtomatkoihin sekä alihankkijoiden ja viranomaisten vierailuihin. Lentäen ja junalla
matkustamisesta luovuttiin, ja miehistön vaihdot tehtiin pääsääntöisesti yksityisin minibussein ja kimp-

Kuva: Arctia, Sanna Viitanen

pakyydein. Lisäksi jäänmurtovalmiudessa laiturissa
olleiden jäänmurtajien henkilöstö siirrettiin kotiin
odottamaan lähtöä jäänmurtoon. Näillä toimin saatiin pienennettyä tartuntariskiä niin jäänmurtotyössä
kuin laiturissakin olevien murtajien osalta.
Kesällä telakoitiin murtajat Otso ja Urho Tanskan
Fayard A/S -telakalla. Telakoinnit oli alun perin aikataulutettu kesäkuulle, mutta koronapandemiasta johtuen siirtyivät telakoinnit kummankin aluksen osalta
lopulta elokuulle.

Jäänmurron operointipäivät (kpl)

322

547
662

Avustuksia yhteensä (kpl)

696
2020

2019

1 709
2 027
2018
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SAATTOHINAUSTA JA SATAMAJÄÄNMURRON PALVELUJA ITÄMERELLÄ

Jäänmurto

Arctia Karhu Oy on Arctian (90 %) ja Kemin Satama
Oy:n (10 %) yhdessä omistama yritys. Yhtiön toimialoja ovat satamajäänmurto, alusten hinaus ja
avustus, lastinkuljetus sekä muut vesiliikennettä palvelevat toiminnot kotimaassa ja ulkomailla.
Yhtiö tarjoaa satamajäänmurtopalveluita laajasti
Perämerenkaarella ja koko Itämerellä. Arctia Karhun

STRATEGIA

satamajäänmurtaja Ahto avusti vuonna 2020 aluksia Kemin Ajoksessa ja satamajäänmurtaja Jääsalo
Tornion Röyttän satamassa. Satamajäänmurtaja Ulla
toimi vara-aluksena.
Kauden 2020 talvi oli Perämerellä erittäin leuto, jonka vuoksi satamajäänmurtoa ja avustuksia
satamissa suoritettiin edellisvuosia vähemmän.
Myös koronaviruksesta johtuva poikkeuksellinen
ajanjakso ja paperiteollisuuden lakko vähensivät

LIIKETOIMINTA

merkittävästi Perämeren alusliikennettä talven 2020
aikana. Avovesikaudella yhtiö onnistui myymään
palveluitaan hyvin; erityisesti vuoden neljäs kvartaali oli vilkas.
Vuoden aikana uuden sukupolven satamajäänmurtaja Ahto kävi tekemässä neljä saattohinausavustusta Luulajassa. Vastaavasti Luulajan uusi saattohinaaja Vilja kävi avustamassa Tornion Röyttässä
Arctia Karhun satamajäänmurtaja Jääsalon ollessa
telakassa. Miehistökuljetuksia Ajoksen tuulivoimaloille jatkettiin edellisvuosien tapaan RIB-veneellä.
Tornion LNG-terminaalilla kävi LNG-tankkeri säännöllisesti ympäri vuoden. Käyntien yhteydessä alus
saatetaan sisään kahdella hinaajalla ja ulos ASDhinaajalla. Lisäksi aluksen purkaessa hinaaja on
miehitetty siten, että se voi tarvittaessa avustaa
alusta muutamissa minuuteissa.
Yhtiön Jääsalo-satamajäänmurtajalle suoritettiin
5-vuotistelakointi suunnitellusti elokuussa 2020.
Telakoinnin toteutti Suomenlahden Telakka Oy
Loviisassa.
Vuonna 2020 yhtiö järjesti öljyntorjuntaharjoituksen Kemin pelastuslaitoksen kanssa Tornion
edustalla.

Kuva: Arctia
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Väylänhoito

Väylänhoidon digitalisaatio muuttaa markkinoita
ja toimintamalleja
Digitalisaation kehittyminen ja laajentuminen mahdollistaa perinteisen
toimintamallin uudistamisen.
Perinteinen väylänhoitotyö on murroksessa niin digitalisaation kuin uusien toimintamallien myötä. Vastatakseen paremmin markkinoiden vaateisiin on Arctia
kehittänyt palvelukokonaisuuden, jossa vesialueiden
palvelut saatiin konseptoinnilla asiakassegmentteihin
paremmin soveltuviksi ratkaisuiksi. Arctian palvelukonsepti on modulaarinen ja räätälöityy asiakastarpeeseen. Palvelusopimuksia solmittiin kuluneen vuoden aikana eri satamien kanssa, ja näistä esimerkkeinä
muun muassa Helsingin, Turun, Rauman, Porin, Naantalin ja Hangon satamat. Monivuotisia palvelusopimusia solmittiin vuonna 2020 yhteensä 14 kappaletta.
Merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonnan ja -hallinnan laajeneminen on merkittävä parannus väylän
käyttäjien, asiakkaan ja yhtiön kannalta. Reaaliaikainen tiedonsaanti merenkulun turvalaitteiden tilasta
lisää väylän turvallisuutta ja parantaa väyläinfran
ylläpidon ennakoitavuutta. Huoltokäyntien ennakoitavuus vähentää väylänhoidon alusmailien määrää,
mikä puolestaan pienentää ympäristökuormitusta ja

vastaa näin omalta osaltaan yhtiön ja Suomen asettamien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tulevaisuudessa.
Merenkulunturvalaitteiden kaukovalvonnan ja -hallinnan piiriin kuuluu jo yli 1 800 turvalaitetta, joista
1 421 on valaistua ja 389 valaisematonta turvalaitetta. Määrä lisääntyi vuoden 2020 aikana tavoitteen mukaisesti noin 300 uudella turvalaitteella. EU:n
InSea-projektin myötä Arctia sai palvelun piiriin viisi
turvalaitetta Tukholman sataman alueelle. Kaukohallinta laajeni myös sisävesien alueella, kun sen piiriin
lisättiin Haukivesi–Joensuu-väylälle 39 turvalaitetta.
Digitalisaation kehittyminen ja laajentuminen koskemaan kotimaan vesistöjen väyläverkostoa mahdollistaa perinteisen toimintamallin uudistamisen.
Operatiivinen toiminta kaikissa väylänhoidon palveluissa jatkui keskeytyksittä koronavuodesta huolimatta. Väylänhoidon liiketoiminnan vuoden 2020 liikevaihto oli historian suurin ollen 29,2 miljoonaa euroa.
Tähän vaikutti positiivisesti vuoden aikana toteutetut

Kuva: Jaakko Jaskari

14

VUOSI 2020

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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öljyvahinkojen jälkitorjuntaprojektit sekä projektitoiminnan tehostuminen.
Arctian hoidossa oli vuonna 2020 kaikki Väyläviraston kilpailuttamat väylänhoidon urakka-alueet Suomen rannikolla sekä sisävesillä Lappeenrannan, Kuopion ja Keiteleen väylänhoitoalueet. Merkittävimmät
urakkavoitot olivat Väyläviraston kilpailuttama Saaristomeri–Selkämeri–Ahvenenmaan väylänhoito vuosille 2020–2025 ja Ahvenenmaan maakuntahallituksen väylänhoito.
Tammikuussa 2020 väyläaluksella tapahtui vakava
kuolemaan johtanut työtapaturma, joka kosketti
jokaista arctialaista. Työturvallisuuden eteen tehdyistä
panostuksista huolimatta sattunut erittäin ikävä ja
valitettava tapaturma toi näkyväksi työturvallisuuden
merkityksen jokaisessa työkohteessamme. Työturvallisuuteen panostettiin entistä vahvemmin, ja työturvallisuudessa työtapaturmataajuus laski väylänhoidossa merkittävät 30 % ollen 25,22 (36,83 vuonna
2019).

STRATEGIA

Saimaan kanavan lisäksi Arctia hoiti sisävesillä matalaväyläkanavat Heinävesi–Tahko ja Rautalampi–
Iisalmi, joiden lisäksi Varistaipale–Taivallahti-reitin
kanavaa ja toistaiseksi myös Kokemäen joen kanavia.

VESIRAKENTAMISEN PALVELUISSA TOTEUTETTIIN HAASTAVIA PROJEKTEJA

Arctia toteutti jälleen merenkulun turvalaitteiden korjaustöitä hyvällä menestyksellä, joista

LIIKETOIMINTA

merkittävimpinä töinä mainittakoon Porvoon majakan ja Kölhällenin loiston kunnostustyöt. Molemmat
kohteet sijaitsevat haastavissa meriolosuhteissa
Suomenlahdella Porvoosta etelään. Vuoden aikana
tehtiin myös lossipaikkojen kuntotutkimuksia ja rakennettiin kaksi varalossipaikkaa.
Haapasaaren laiturikentän pilaantuneiden maiden puhdistusprojekti venyi kasvaneiden massamäärien vuoksi useita kuukausia suunniteltua pidemmäksi. Projekti valmistui onnistuneesti syksyllä

Kuva: Arctia, Pavel Sarantsin

ARCTIA YLLÄPITÄÄ MERKITTÄVÄÄ VESIREITTIÄ SAIMAALTA MERELLE
Arctia operoi Saimaan kanavaa ja sen avattavia siltoja sekä huolehtii kanavan sähkö-, rakennus- ja koneteknisestä kunnossapidosta. Kanavan kahdeksasta sulusta seitsemää operoidaan Lappeenrannan
Mälkiällä sijaitsevasta kaukokäyttökeskuksesta.
Mälkiän kaukokäyttökeskuksen lisäksi Saimaan
kanavan vuokra-alueella sijaitseva Brusnitchnoen
sulku on miehitetty. Väyläviraston kilpailuttama palvelusopimus Saimaan kanavan käytöstä ja kunnossapidosta on voimassa tammikuun 2024 loppuun.
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Väylänhoito

2020 ja se toteutettiin yhteistyössä merenmittauksen liiketoiminnon kanssa.
Vesirakentamisen toiminta säästyi pahimmilta
koronan vaikutuksilta, vaikka Kökarin merivartioaseman korjaustyöt siirtyivätkin epidemiasta johtuen useilla kuukausilla eteenpäin ruuhkauttaen
alkusyksyn. Vuonna 2020 vesirakentamisen palveluissa otettiin käyttöön työmaaohjelmisto helpottamaan rakennustyömaihin liittyvää raportointia ja
seurantaa.

STRATEGIA

Tehtaan perinteisimmissä mittareissa tavoitteet ylitettiin kirkkaasti:
• tuottavuus: +8 %
• toimitusvarmuus: 97 %
• varastoarvo: -7 %

LIIKETOIMINTA

Yksi suurimmista ponnistuksista oli toiminnanohjausjärjestelmän (Sonet) kehittäminen tukemaan
tilaus-toimitusprosessia ja etenkin ostojen hallintaa. Tällä kehitystyöllä tulee olemaan suuri vaikutus
varastojen kierron nopeuttamisessa.

VIITTATEHTAALLA VILKAS VUOSI
TUOTEKEHITYKSESSÄ

Viittatehtaalla
Joensuussa
valmistetaan
HDpolyeteenistä viittoja ja poijuja. Vuonna 2020 niitä
myytiin Suomen lisäksi Ruotsiin, Latviaan, Viroon ja
Venäjälle. Sabik Marine Oy:n kautta tuotteita vietiin
myös Norjaan.
Tuotekehityksen osalta vuosi 2020 oli erityisen
vilkas; Viittatehtaalla suunniteltiin ja toteutettiin
muun muassa Intelligent Sea -projektiin kuuluva
Sniffer-poiju ja virtausmittarilla ja vedenkorkeusanturilla varustettu navigointipoiju. Lisäksi toteutettiin
poijuputkeen integroitu polttokennokotelointi, ja
projektin tiimoilta suunniteltiin myös poijurunkoon
integroitava aurinkopaneelikehikko, jonka valmistamiseen tarvittavat rotaatiovalumuotit ovat tällä hetkellä yhteistyökumppanillamme viimeisteltävänä.
Kaikkiaan erilaisia tuotekehitysprojekteja toteutettiin 14 kappaletta.
Viittatehtaalla asetettiin keväällä monia uusia
strategian toteuttamiseen tähtääviä tavoitteita, joista lähes kaikissa saavutettiin haluttu lopputulos.

Kuva: Arctia, Sanna-Mari Mäkinen
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LIIKETOIMINTA

Merenmittaus

Merenmittauksessa haasteellinen vuosi
Merenmittauksen liiketoiminnan strateginen tehtävä on tuottaa Merivoimien varautumiseen ja valmiuteen liittyvät
merenmittauspalvelut kaikissa oloissa. Arctialla on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista merenmittauslaivastoista.
Arctia mittaa vuosittain tuhansia neliökilometrejä merenpohjaa korkeimpien kansainvälisten laatunormien mukaisesti Suomen ohella myös muilla Euroopan vesialueilla.
Vuosi 2020 oli merenmittauksessa haasteellinen.
Liikenne- ja viestintäviraston uudet kilpailutukset
(0,8 miljoonaa euroa) jäivät reilusti alimmalle tasolleen sitten yhtiömuotoisen toiminnan alkamisen
vuonna 2010. COVID-19-pandemia lykkäsi suuria
ulkomaisia merenmittauskilpailutuksia vuodelle
2021. Merenmittauksen liikevaihto jäi 5,4 miljoonalla

Kuva: Arctia

eurolla huomattavasti edellisvuotta pienemmäksi.

MERENMITTAUKSIA SUOMEN
MERIKARTOITUSVIRANOMAISELLE

Vuonna 2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille
viimeisteltiin Helsinki–Porkkala-alueen korkean turvaluokan mittaushanketta (HEPO2018) ja jatkettiin

Saaristomeren ja Suomenlahden lasermittauksia
(LiDAR2019). Lisäksi toteutettiin Vaasan alueen pienempi merenmittaushanke (BSVA2020).
Pääosa vuonna 2020 Liikenne- ja viestintävirastolle tehdyistä töistä oli aiempien vuosien mittaushankkeiden loppuunsaattamista, joten työ
painottui aineistojen käsittelyyn. Koska uusia isoja
mittaushankkeita ei kilpailutettu aiempaan tapaan,
ei Liikenne- ja viestintävirastolle toteutettu enää
syyskaudella kenttämittauksia. Töiden vähennyttyä kenttähenkilökuntaa jouduttiin loppuvuonna
lomauttamaan.
COVID-19-pandemian rajoitustoimenpiteet haittasivat ja viivästyttivät turvaluokiteltujen aineistojen
käsittelyä. Turvaluokitelluissa tiloissa otettiin käyttöön Arctian koronaohjausryhmän linjaamat suojaustoimenpiteet, kuten suojamaskien käyttö, hygieniatason parantaminen ja fyysiset etäisyydet.
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Merenmittaus

MITTAUKSIA ISON-BRITANNIAN MERIKARTOITUSVIRANOMAISELLE JA SAKSAN
YMPÄRISTÖVIRANOMAISELLE

Arctia toteutti keväällä 2020 The Civil Hydrography
Programme
-merenmittauksia
Ison-Britannian
merikartoitusviranomaiselle. Mittausalueet sijaitsivat Englannin, Skotlannin ja Walesin rannikoilla.
Mittauksia tehtiin Pohjanmeri- ja Kaiku-aluksilla.
Lisäksi alihankintana tuotettiin mittauksia useammalla kauko-ohjattavalla, miehittämättömällä mittausveneellä (USV).
Lentokoneesta
tehtäviä
lasermittauksia
(Bathymetric LiDAR) tuotettiin Saksan ympäristöviranomaiselle. Mittausalue sijaitsi Syltin saaren
tuntumassa, Pohjanmeren rannikolla. Hankkeessa
käytettiin Leican Chiroptera 4X -järjestelmää, mikä
on tällä hetkellä ainoa kaupallinen, kansainväliset merenmittauksen laatukriteeristöt täyttävä
laitteisto Euroopassa. Saavutetut mittaustulokset

Kuva: Arctia

STRATEGIA

olivat erinomaisia, ja asiakas niihin erityisen tyytyväinen. Lasermittauksia esiteltiin myös Tanskan
viranomaisille.

VESIRAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA,
SUUNNITTELUA JA KONSULTOINTIA
Vuonna 2020 toteutettiin lukuisia vesirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia. Tutkimuksilla tuettiin muun muassa väylien ja satamien rakentamista
sekä kaupunkirakentamista. Vesirakenteita, laitureita, kanavia ja patoja mallinnettiin viranomaisille,
kunnille ja satamille.
Vesiväyläsuunnittelua sekä asiantuntija- ja
konsulttipalvelua tuotettiin yhteensä noin neljässäkymmenessä projektissa. Lisäksi kolme henkilöä oli vuokrattu merikartoitusviranomaiselle
asiantuntijatehtäviin.

LIIKETOIMINTA

TIETOMALLIT JA TIETOJEN
HYÖDYNTÄMINEN

Mitatut tiedot ja suunnitelmat esitetään erilaisina
3D-pistepilvinä, tietomalleina ja tietomallipohjaisina
suunnitelmina sekä kartta-aineistoina. Tietomallit
mahdollistavat tietojen sähköisen käsittelyn ja päivittämisen esimerkiksi rakentamisen eri vaiheissa.
Vuonna 2020 pilotoitiin 4D-satamakartan tuottamista
EU-rahoitteisessa
InSea-hankkeessa.
Naantalin satama toimii hankkeessa pilottikohteena.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteistyössä viranomaisen kanssa tarkkamittakaavainen elektroninen satamakartta (bENC), jossa on alukselle sataman käyttöä helpottavia tietoja sataman vesialueen
lisäksi myös laiturirakenteista. Arctian rooli on tuottaa mittaus- ja kartta-aineistot. Viranomainen hyväksyy ja julkaisee aineistot viralliseen ENC-jakeluun.

KATAKRI-AUDITOINTI

Aluevalvontalain
mukaisesti
merenmittaukset
Suomen aluevesillä edellyttävät merenmittausluvan.
Nämä merenmittausluvat myöntää Pääesikunta.
Arctian tytäryhtiön Meritaidon ja Puolustusvoimien
välillä on allekirjoitettu turvallisuussopimus, jonka
mukaisesti sitoudutaan korkean turvatason prosesseihin ja toimintamalleihin. Vuonna 2020 toteutettiin
hyväksytysti uuden Katakri-kriteeristön mukainen
turvallisuusauditointi. Prosessit ja tilat auditoitiin
korkeimpaan siviilitason turvallisuusluokkaan (TLII).
Lisäksi vuonna 2020 valmistauduttiin tietojärjestelmäosion (I-osio) auditointiin, mikä toteutetaan vuoden 2021 keväällä. Auditoidut menetelmät ja turvallisuussopimus mahdollistavat sujuvat lupaprosessit
korkean turvatason merenmittauksille.
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Vahva ja monipuolinen erikoisalusten kalusto
Arctian aluksia ovat konventionaaliset jäänmurtajat
Voima (otettu käyttöön 1954, peruskorjattu 1979 ja
2016), Urho (1975) ja Sisu (1976, peruskorjattu 2019),

Otso (1986) ja Kontio (1987), monitoimimurtajat Fennica (1993) ja Nordica (1994), satamajäänmurtaja Ahto
(2014) ja Polaris (2016).

POLARIS

JM POLARIS 110 / 24 / 8,0 / 22 000

JM SISU 106,6 / 23,8 / 8,3 / 16 200

MTM FENNICA 116,0 / 26,0 / 8,4 / 15 000

JM KONTIO 98,6 / 24,2 / 8,0 / 15 000

JM OTSO 98,6 / 24,2 / 8,0 / 15 000

JM URHO 106,6 / 23,8 / 8,3 / 16 200

JM VOIMA 83,5 / 19,4 / 7,0 / 10 200

MTM NORDICA 116,0 / 26,0 / 8,4 / 15 000

SJM AHTO 40,0 / 12,8 / 5,5 / 3 600
Pituus m / Leveys m / Syväys m / Teho kW
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Arctialla on laaja merenmittaus-, väylänhoito- ja vesirakennuskalusto. Arctian omistuksessa ja käytössä
on seitsemän merenmittausalusta, jotka soveltuvat
mittauskohtaisiin avomerellä, rannikolla ja sisävesillä.
Yhtiön kalustoon kuuluu neljä raskaisiin merellisiin
työtehtäviin soveltuvaa väyläalusta sekä neljä Oili-luokan keskiraskaisiin tehtäviin soveltuvaa alusta. Väyläalukset on varustettu öljyntorjuntaan.
Lisäksi Arctialla on useita Meri1000-, Meri2000- ja
Meri4000-luokan väylänhoitovenettä sekä monipuolinen vesirakennuskalusto. Lisätietoa Arctian kalustosta
on yhtiön verkkosivuilla.

Mittausvene Keila 13,0 / 3,9 / 0,9

Merenmittausalus Pohjanmeri 78,3 / 11,6 / 3,2

Väyläalus Seili 50,5 / 12,2 / 3,8

Väyläalus Oili 25,0 / 6,6 / 2,1

Väylänhoitoalus ORV1 17,7 / 5,0 / 1,3

Väylävene Meri2000 15,0 / 5,0 / 0,8
Pituus m / Leveys m / Syväys m
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