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Työmaakoppi on oiva ja kätevä ratkaisu jokaiselle 
rakennustyömaalle, niin yksityisille rakentajille kuin 
rakennusalalla toimivien yritystenkin tarpeisiin. 
Arctic Container Oy räätälöi työmaakopit täysin 
asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti ja toimittaa 
modifioidun kontin asiakkaalle – helppoa, nopeaa ja 
vaivatonta. Kerrot meille vain omista tarpeistasi, niin 
me huolehdimme lopusta. Lopputuloksena syntyy 
juuri omiin tarpeisiisi vastaava työmaakoppi, jonka 
suojista rakennusurakkaa kelpaa lähteä tekemään.

Laadukas työmaakoppi 
kontista

Kontit olivat valmiit sovitun aikataulun 
mukaisesti ja ne toimitettiin suoraan 
työmaillemme. Työnjohtajilta saadun 
palautteen mukaan kontit toimivat 
täydellisesti heidän tarkoituksiinsa, 
ja tämän vuoksi tilasimme heti lisää 
kontteja.

“
Jani Grahn
 
Toimitusjohtaja
Rakennusliike Grahn Oy
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Meiltä hankittavaan työmaakoppiin on saatavilla monia hyödyllisiä ominaisuuksia omien toiveidesi 
mukaan. Luonnollisesti sähköistys sekä ovet, ikkunat ynnä muut läpiviennit muodostavat yksilöidyn 
työmaakopin perustan. Myös WC-tilat lisätään usein työmaakoppiin. Mikäli rakennustyömaalla 
ollaan talvisaikaan, kunnollisen eristyksen ansiosta koppi pysyy lämpimänä myös pakkaskeleillä. 
Lisäksi kaapit, hyllyt ja muu säilytystila asennetaan toimestamme etukäteen. Pohjalle asennettavat 
vaihtolavakiskot tekevät kuljettamisesta helppoa ja vaivatonta. Lopuksi koppia on mahdollista 
yksilöidä myös maalauksilla, teippauksilla ynnä muilla ratkaisuilla – yritysten käyttöön menevissä 
kopeissa on yleensä esillä esimerkiksi logo sekä muita tietoja.

Käytännössä mikä tahansa on siis mahdollista työmaakoppeja yksilöidessä, ja toteutamme 
mielellämme kaikki pienimmätkin erityistoiveet parhaamme mukaan. Valmiit työmaakopit on 
myös mahdollista yhdistää yhdeksi isommaksi kompleksiksi esimerkiksi rakennusalalla toimivien 
yritysten tarpeisiin – tällöin työtekijöitä kun on yleensä suurempi joukko ja siten tarpeet tiloillekin 
luonnollisesti isommat.

Työmaakoppiin on saatavilla 
monia ominaisuuksia

Maalaus

Käyntiovet

Käyntiovet

Työskentelytila

Sähköistys

WC-tilat
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Esimerkkejä työmaakontteihin
toteuttamistamme muokkauksista

Konttityyppi 20’ DC 40’ DC 40’ HC 40’ HCPW

Pituus 6050 mm 12200 mm 12200 mm 12200 mm

Leveys 2440 mm 2440 mm 2440 mm 2500 mm

Korkeus 2590 mm 2590 mm 2896 mm 2896 mm

Sisäpituus 5890 mm 12010 mm 12010 mm 12010 mm

Sisäleveys 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Sisäkorkeus 2370 mm 2370 mm 2680 mm 2680 mm

Oviaukko k. 2280 mm 2280 mm 2580 mm 2580 mm

Oviaukko I. 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Kantavuus 28000 kg 26000 kg 26000 kg 25110 kg

Paino 2250 kg 4000 kg 4200 kg 4370 kg

Pinta-ala 13,7 m² 28,1 m² 28,1 m² 29,3 m²

Tilavuus 31,8 m³ 66,4 m³ 76 m³ 79 m³

Eurolavat 11 kpl 23 kpl 23 kpl 30 kpl

Eristys Sähköistys Työtila
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Konttimyynti
Anna-Maija Majander
+358 50 5757 895
anna-maija.majander(at) arcticcontainer.fi

Varustelupäällikkö
Pete Leinonen
+358 50 5757 893
pete.leinonen(at) arcticcontainer.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä konteista 
ja konttien varustelusta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Konttityyppi 20’ DC 40’ DC 40’ HC 40’ HCPW

Pituus 6050 mm 12200 mm 12200 mm 12200 mm

Leveys 2440 mm 2440 mm 2440 mm 2500 mm

Korkeus 2590 mm 2590 mm 2896 mm 2896 mm

Sisäpituus 5890 mm 12010 mm 12010 mm 12010 mm

Sisäleveys 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Sisäkorkeus 2370 mm 2370 mm 2680 mm 2680 mm

Oviaukko k. 2280 mm 2280 mm 2580 mm 2580 mm

Oviaukko I. 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Kantavuus 28000 kg 26000 kg 26000 kg 25110 kg

Paino 2250 kg 4000 kg 4200 kg 4370 kg

Pinta-ala 13,7 m² 28,1 m² 28,1 m² 29,3 m²

Tilavuus 31,8 m³ 66,4 m³ 76 m³ 79 m³

Eurolavat 11 kpl 23 kpl 23 kpl 30 kpl

Työmaakoppiin on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät 
työmaakonttien räätälöinnit ovat maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet, varastohyllyt, 
työskentelytila, laitetila sekä vaihtolavakiskot. Meiltä saat myös varastokontit sekä erilaiset 
vaarallisten aineiden säilytykseen soveltuvat kontit.

Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?

Standardikokomme, joita on valmiina varastossa ovat 20’ (6m) ja 40’ (12m) sekä 30 cm korkeampi 
40’HC. Tilaustuotteena ovat saatavilla myös minikontit koossa 8’ (2,5m), 10’ (3m) sekä 12’ (3m). 
Tilaustuotteena myös korkeampi ja leveämpi 40’ HCPW. Työmaakontin koko vaikuttaa osaltaan 
sen muokattavuuteen, etenkin siihen minkälaisia sisusteita konttiin mahtuu ja kannattaa asentaa. 
Konttiasiantuntijamme auttavat sinua löytämään tarpeisiisi sopivan kokoisen kontin.

Minkä kokoisia työmaakontteja on saatavilla?

Suomeen jäävät kontit pitää tullata Suomessa, koska ne ovat olleet kansainvälisessä rahtikäytössä 
tullivapaasti. Me Arctic Containerilla tullaamme kaikki myymämme kontit, joten sinun ei 
asiakkaana tarvitse huolehtia tullausprosessista.

Pitääkö kontit tullata?

Voimme tarjota kuljetusta yhteistyökumppaneidemme kautta. Jos haluat rahtitarjouksen 
kauttamme, lisää tästä tieto tarjouspyyntöösi sekä määränpään osoite.

Saanko kontille kuljetuksen Arctic Containerilta?
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