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Kehuja satelee sieltä ja täältä. Jokainen haastateltu Amados Markkinoinnin asi-
akas aloittaa aina keskustelun siitä, kuinka Jari Ikoseen henkilöityvä yhtiö on 
tuonut juuri heidän työhönsä jotain uutta. 

Ei yksinomaan uutta konetta tai laitetta, vaan kokonaan uutta toimintakult-
tuuria. Sitä voisi kutsua vaikkapa myyntimiehen pelisilmäksi. 

Pelisilmä ei kehity ilman alan ammattitaitoa. Jari Ikosella on pitkä historia 
kiinteistönhuoltoalalla, mikä näkyy ja kuuluu miehen työtavoissa. On tärkeää, 
että puhutaan samaa kieltä asiakaskunnan kanssa, eikä myydä laitteita, vaan 
ratkaisuja. 

SEURAAVA SUKUPOLVI 

Jari Ikonen on saanut rinnalleen toisen sukupolven. Juho Ikonen on tuonut 
oman mausteensa jo ennestään maistuvaan keitokseen. Esimerkiksi Juhon ide-
oima SLH-kauha on kaikessa selkeydessään nerokas keksintö. 

– Aiemmin hiekoitukseen on tarvittu joko erikseen oma kone, tai isomman 
kiinteistönhuoltokoneen perään kytkettävä hiekoitin. Tämän konseptin ideana 
on tarjota myös näille edullisemmille koneille ratkaisu, jolla voidaan aurata ja 
hiekoittaa, Ikonen aloittaa. 

Kiinteitönhuollossa käytettävät pyöräkuormaajatyyppiset koneet ovat var-
sinkin ahtailla pihoilla korvaamattomia. Aiemmin ongelmana on kuitenkin ol-
lut se, että pyöräkoneella on aurattu, jollain muulla koneella myöhemmin hie-
koitettu. Tämä sitoo jokaiseen työkohteeseen paitsi kaksi konetta, myös kaksi 
työntekijää. 

Kauhan ja hiekoituslaitteen yhdistäminen ratkaisee nämä ongelmat. 
– Nyt käytännössä pärjätään yhdellä koneella. Lisäksi usein on se ongelma, 

että hiekka on jossain mualla, muutaman kilometrin päässä varastossa. Niinpä 
koneilla pitää ajella edestakaisin, Juho Ikonen kuvailee.

– Nyt kun SLH-kauhaan lastataan hiekka mukaan, voidaan ainakin auttava 

Modernin käsityksen mukaan 
myyntityö on ensisijaisesti asiakkaan 
ongelmien ratkaisemista. Yli kaksi 
vuosikymmentä konemyynnin 
alalla toiminut mikkeliläinen Amados 
Markkinointi Oy on jalostanut 
asiakaskeskeisen palvelun 
esimerkilliselle tasolle. 
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” SLH-KAUHASSA 
YHDISTYY KAUHA, 
SIIPILUMIKAUHA SEKÄ 
HIEKOITIN. NÄIDEN 
YHDISTÄMINEN 
ON KAIKESSA 
SELKEYDESSÄÄN 
NEROKAS KEKSINTÖ. ”

- Juho Ikonen
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 Kiinteistönhoitokoneisiin 
tarkoitettu laite poistaa erillisen 
hiekoittimen tarpeen koneen 
takapäähän. Kauhaa voi käyttää 
perinteiseen tapaan pelkkänä 
lumikauhana. Sivulle taittuvat 
siivet tekevät siitä siipilumikau-
han. Lisäksi siihen on integroitu 
epäkeskolla toimiva hiekoitin.

PATENTTIHAKEMUKSET 
VETÄMÄSSÄ

Juho Ikonen arvioi, ettei koko planeetalta löy-
dy vastaavaa laitetta. Eikä sellaisen kehittä-
minen enää muille ole mahdollistakaan, sillä 
Amados Markkinointi Oy on patentoimassa 
SLH-kauhaa. 

– Juttelin patenttiasioista vastaavan laki-
miehen kanssa ja hänkin sanoi, että tämä on 
nyt sitä parasta aikaa. Vaikka tieto keksinnös-
tä jo leviää, kukaan ei vielä tiedä, mitä osia ja 
ratkaisuja patenttihakemuksessa on tarkoitus 
suojata. Niinpä idean minkäänlainen kopioi-
minen olisi kilpailijoille iso riski, Ikonen hy-
myilee.    

– Tutkin maailmanlaajuisesti asiaa, enkä 
ole tähän mennessä mistään löytänyt mitään 
vastaavaa laitetta. Silloin, kun ensimmäinen 
prototyyppi valmistui, odotettiin täällä hallil-
la aina pimeän tuloa, ennen kuin se otettiin 
esiin. Koeajot piti tehdä mahdollisimman sa-
lassa, Ikonen nauraa. 

Uuden keksinnön toteutuksessa on aina 
oman mutkansa matkassa. Juho Ikonen sa-
noo, että alihankintaketjussa on ollut hienoi-
sia viiveitä. 

– Tuoteperhe saadaan hyvissä ajoin seu-
raavalle sesongille myyntiin. Olisi tietysti ollut 
mukavaa saada kauha jo täksi talveksi, mutta 
toisaalta nyt on saatu tehdä rauhassa testiä ja 
viimeistelytöitä, Ikonen iloitsee.   

hiekoitus hoitaa kohteessa jo samalla kun au-
rataan, Ikonen jatkaa.

– Muutenhan se menee niin, että ensin 
aurataan ja hiekoitus hoidetaan myöhem-
min. Se lisää tarvetta liikkua paikasta toiseen 
ja lisäähän se myös kaluston tarvetta, Ikonen 
vertaa. 

”ERITTÄIN KIINNOSTAVA 
TUOTE”

Useat kiinteistönhoitoyhtiöt ovat saaneet jo 
hieman esimakua SLH-kauhan ominaisuuk-
sista. Vielä useampi odottaa sitä kuin seuraa-
vaa joulua. 

– Tuote on erittäin kiinnostava. Odotamme 
sitä suurella mielenkiinnolla, Juhani Kimari 
Savon Talohoidosta luonnehtii.

Samoilla linjoilla on moni muu alan am-
mattilainen. Työn nopeutuminen ja tehostu-
minen ovat aina tervetulleita ankarasti kilpail-
lulla alalla.   

Ajansäästön ohella yksi kauhan ohitta-
mattomista eduista on se, että kone itse saa 
liukkaudeneston työskentelyn aikana. Jos 
hiekoitus tehdään samanaikaisesti aurauksen 
kanssa, saavat koneen pyörät paremmin pi-
toa ja työ sujuu turvallisesti.  

Lisäksi kauhan hiekoitusmekaniikka on 
suunniteltu niin, että sora leviää runsaan 
kahden metrin leveydelle. Näin mm. kevyen 
liikenteen väylä ja kapeammat ajoväylät on 
mahdollista hiekoittaa yhdellä ajokerralla. 

Ei ihme, että keksintö on jo messuosastoil-
lakin herättänyt valtavasti huomiota. 
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SLH
TULEVA KUMPPANISI TALVEN LUMIURAKOINTIIN

 Yhdellä ajokerralla onnistuu auraus sekä hiekoitus

 Ei turhia työlaitteen vaihtoja

 Tarvittaessa kone kulkee aina hiekoitetulla pinnalla

1.4 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 2.7 HD
Kokonaistilavuus 400 800 1100 1250 2570 2840 2840

Hiekkatilavuus 130 230 260 300 820 910 910

Leveys
1400-
2200

1700-
3070

1950-
3320

2150-
3520

2460-
4280

2690-
4480

2690

Korkeus 720 860 930 930 1280 1280 1280

Syvyys 860 1115 1220 1220 1530 1530 1530

Paino 350 610 820 880 1430 1570 1630

Suositeltu koneen 
paino

1,5 - 3t 3-5t 5-7t 6-8t 8-11t 10-13t Yli 13t

 SLH-kauhalla voidaan 
aurata, kuormata ja 
hiekoittaa.

 Kauhalla voidaan myös 
aurata ja hiekoittaa saman 
aikaisesti.

Hiekkatila täytetään kasasta 
hydraulisella väliseinällä-

Väliseinä alhaalla voidaan koko 
kauhan tilavuus hyödyntää hiekalle.

UUTUUS!

JARI IKONEN
0400 654 205
jari.ikonen@amados.fi

JUHO IKONEN
0400 762 245
juho.ikonen@amados.fi


