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Yrityksen perustaneet laitilalaiset 
veljekset, Jari ja Jarmo Paavola 
olivat molemmat metallialan am-
mattilaisia, joten konepajatoimin-
nan aloittaminen oli heille luon-
tevaa. He vastasivat lähes 30 vuot-
ta yrityksen toiminnasta. Jari oli 
keskittynyt hallintoon ja tuotan-
toon, Jarmo tuotekehitykseen ja 
markkinointiin. Vuonna 2004 yh-
tiö myytiin tamperelaiselle Terra 
Patris Oy:lle. Uusi omistaja jatkaa 
yhtiön toimintaa samoilla tuot-
teilla ja lähes samalla henkilös-
töllä. Omistajavaihdoksen yhtey-
dessä yrityksen toimitusjohtajak-
si valittiin taloustieteiden maisteri 
(TTM) Matti Piela Turusta.

Laitilan Rautarakenteen henki-
löstön määrä on 60. Heistä tuotan-
nossa työskentelee 50 ja loput 10 
tuotesuunnittelussa, markkinoin-
nissa ja toimistotehtävissä. Yhtiön 
veroton liikevaihto on noin 7 milj. 
euroa. Yrityksen toimitiloja on 
laajennettu monessa eri vaihees-
sa, viimeksi vuonna 2004. Silloin 
rakennettiin uusi tuotantohalli jo 
olemassa olleiden rinnalle. Tuo-
tanto- ja varastotilaa yrityksellä on 
tällä hetkellä 4410 m² sekä toimis-
to- ja sosiaalitilaa 270 m².

Japa 30 vuotta

Juontokouria, klapi-
koneita ja hiekoittimia
Japa-tuotenimellä kla-
pikoneita, juontokou-
ria ja hiekoittimia val-
mistava Laitilan Rauta-
rakenne Oy tuli loka-
kuussa toimineeksi 30 
vuotta.Yritys on alusta 
lähtien pysytellyt sa-
moissa tuoteryhmissä, 
mutta konemallit ovat 
vaihtuneet ja valikoima 
monipuolistunut sekä 
yritystoiminnan 
laajuus kasvanut.

   matti Värri

Markkinat vetävät
"Yrityksen päätuotteet ovat Japa-
tuotemerkillä valmistettavat polt-
topuukoneet: klapikoneet, pilk-
kojat, hydraulihalkaisijat ja puh-
distusrummut sekä juontokourat 
ja hiekoittimet", toimitusjohta-
ja Matti Piela luettelee. "Yhteistä 
tuotevalikoimalle on se, että jokai-
sella tuoteryhmällä on kahden vii-
me vuoden aikana ollut voimak-
kaasti kasvava kysyntä ja markki-
nat näyttävät edelleenkin vetävän. 
Alkaneelle tuotantokaudelle Piela 
ennustaa konevalmistuksen kas-
vun pysyvän edelleen 10 prosen-
tin tasolla.

Tämän hetken pahimpina kone-
valmistuksen uhkatekijöinä Matti 
Piela näkee syksyn kalliin palkka-
ratkaisun ja jatkuvasti kohoavien 
raaka-aineiden ja komponenttien 
hintakehityksen. "Kustannusten 
nousua ei sellaisenaan voida viedä 
suoraan hintoihin, vaan huomio 
kiinnitettävä tuotantoon ja sen te-
hokkuuteen", Matti Piela suunnit-
telee.

Tuotannosta 75 % menee vien-
tiin. Tärkeimmät vientimaat ovat: 
Ruotsi, Norja, Saksa ja Viro se-
kä Kanada ja USA. Yhtiö odottaa 
myös Venäjän markkinoiden pian 
avautuvan. Avautuessaan Venäjän 
markkinat edustavat todella suur-
ta markkina-aluetta. Vientikau-
pan hoitaa Laitilassa toimiva Välk-
ky Trading Ky ja kotimaan myyn-
nin Yrittäjien Maatalous ja Valtra 
sekä eräät yksityiset maatalousko-
neliikkeet.

Tuotteet
Suurimman tuoteryhmän muo-
dostavat Japa-klapikoneet, joiden 
valmistus muodostaa valtaosan 
yhtiön koko tuotannosta. Perus-
malleja on viisi, joiden monipuo-
lisuutta vielä lisäävät monet nii-
hin saatavat lisävarusteet. Uusin 
ja teknisesti nykyaikaisin malli on 
Japa 450, joka parhaillaan tekee 
vasta tuloaan markkinoille.

Japa 450 -klapikone sopii yhtä 
hyvin pienten kuin suurtenkin ran-
kojen pilkkomiseen. Halkaisijal-
taan suurin mahdollinen puu saa 
olla enintään 450 mm. Katkaisussa 
käytetään jo yleisesti metsäkoneissa 
tutuksi tullutta hydraulikäyttöistä 
ketjusahaa. Halkaisu on automaat-
tinen, varma ja nopea. Sen takaa 24 
tonnin halkaisuvoima. 

Koneessa on 400 sentin pitui-
nen, kuljetusasentoon taittuva ja 
hydraulisesti sivusuunnassa 2 met-
riä siirtyvä poistokuljetin. Toimin-
toja ohjataan kuudesta eri vivusta, 
joista yhdellä hoidetaan puunsyöt-
tö, katkaisu ja halkaisu. Koneen le-
veys kuljetusasennossa on 330 cm, 
työasennossa 850 cm ja paino noin 
2000 kiloa. Japa 450 -klapikoneella 
tähdätään nimenomaan Keski-Eu-
roopan markkinoille.

Roskat eroon 
rumpupuhdistimella
Toinen yhtiön uutuustuote on Ja-
pa-rumpupuhdistin. Työmenetel-
mässä klapikoneen poistokuljetin 
siirtää klapit pyörivään teräsverk-
koiseen rumpuun, jossa klapien 

"Tämä klapikone on lähdössä Norjaan", toteaa Matti 
Piela kurkistettuaan ensin koneen tuotetilausta.

Japa 450 ‑klapikone on uutuustuote, jolla 
tähdätään Keski‑Euroopan markkinoille.
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Japa ‑tuotteiden tuotantohallit sijaitsevat Laitilassa.

Vuodesta 2005 lähtien on Laitilan Rautarakenne Oy:n toimitus‑
johtaja TTM Matti Piela.

Varustelija Seppo Hämäläinen viimeistelee puhdistusrummun.ã
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joukossa olevat irtoroskat tippu-
vat maahan. Klapit jatkavat mat-
kaansa rummun läpi ja putoavat 
ohjatusti esimerkiksi traktorin pe-
rävaunuun tai kuljetuslaatikkoon.

Rumpu on 120 cm:n pituinen ja 
se pyörii 12 r/minuutti. Laite toi-
mii omalla sähkömoottorilla. Ja-
pa-rumpupuhdistimen hinta on 
4 390 euroa, sis. alv.

Lievennä liukkaat
Japa-hiekoittimet voidaan jakaa 
neljään kokoluokkaan: traktorilla 
hinattaviin, kolmipistenostolaite-
kiinnitteisiin, pientraktoreilla hi-
nattaviin ja käsin työnnettäviin 
malleihin. Japa 2040 on hinatta-
va hiekoitinvaunu, joka soveltuu 
pitkien tieosuuksien sekä suurten 
kenttä- ja torialueiden hiekoituk-
seen. Siinä on suuret renkaat ja ra-
situsta kestävä vankka runko sekä 
hydraulinen määränsäätöventtiili. 

Kolmipistesovitteiset Japa-hie-
koittimet 430 ja 640 ovat itselas-
taavia malleja, joissa työntövar-
ren sijaan laitettavalla hydraulisy-
linterillä saadaan säiliö käännet-
tyä työasennosta lastausasentoon. 
Säiliön täyttö tapahtuu peruutta-
malla ja hydraulisesti säiliön asen-
toa pystyyn kääntämällä. Hydrau-
liikan voima tulee traktorista ja 
sillä säädellään myös hiekan mää-
ränsäätöventtiiliä. Suurimmassa 

mallissa hiekkalaatikon tilavuus 
on 1 990 litraa ja pienimmässä, 
käsin työnnettävässä mallissa vain 
71 litraa.

Tuotteella pitkä elinkaari
Japa-juontokoura edustaa teollis-
ta tuotetta, jolla on poikkeuksel-
lisen pitkä elinkaari. Perusmallil-
taan samaa juontokouraa on val-
mistettu jo toistakymmentä vuot-
ta. Vankkarakenteisena ja toimi-

vana laitteena se soveltuu hyvin 
puunjuontoon, lähikuljetukseen 
ja pinoamiseen. Juontokouran 
kolme leukaa ja vastapankko oi-
kovat kuitupuut nippuun, jolloin 
kuljetus ja siisti pinoaminen no-
peutuvat. Juontokouran nivelty-
vän rungon ansiosta taakka myö-
täilee traktorin liikkeitä, eikä kas-
vava puusto vahingoitu. Runko-
nivel voidaan tarvittaessa myös 
lukita. Juontokouran hinta on 

Lähtöruutu Ketjusaha pätkii       

Halkaisu 8:saan osaan Poistokuljetin siirtää

Klapin tuotantoketju
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 Japa-klapikoneiden teknilliset tiedot

    Uutuus
 Japa 300  Japa 320  Japa 370  Japa 450  Japa 700
puun katkaisu ketjusaha tuumaa  13  13  15  20  700 mm 
puun max. halkaisija mm  300  320  370  450  300
puun max. pituus mm  450  600  600  700  600
tehon tarve kW  4  7,5  7,5  15  7,5
koneen paino kg  407  645  585  2000  550
Hinnat alkaen euroa, sis. alv.  4 560  6 890  5 950  25 500  4 350


