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KIRE PERÄVAUNUT
Uudet kiinteälaitaiset

VAUNUMALLIT
Hydraulinen,automaattisesti
lukkiutuvatakalaitavakiona

STEEL 120
-kantavuus 10 tonnia
-tilavuus vakiona 12m3

-pyörät 400/60x15.5-14 pr
-peruslaidankorkeus126cm

STEEL 160
-kantavuus 13 tonnia
-tilavuus: vakiona 16 m3

lisälaidoilla 24 m3

-pyörät 500/50x17-14 pr
-peruslaidankorkeus135cm

STEEL 190
-kantavuus 15 tonnia
-tilavuus vakiona 19 m3

lisälaidoilla 29m3

-pyörät 560/45R22.5 Radial
-peruslaidankorkeus135cm
-hydrauliset jarrut

MAANSIIRTOVAUNUT
STEEL 10, matala
-kantavuus 10 tonnia
-tilavuus vakiona 5.0 m3

-laitakorkeusmaasta155cm,
-pyörät 400/60x15.5-14 pr

STEEL 12, matala
-kantavuus 12 tonnia
-tilavuus vakiona 7 m3

lisälaidoilla 13 m3

-pyörät 470/19x17-14 pr
-hydrauliset jarrut

STEEL 15, matala
-kantavuus 15 tonnia
-tilavuus vakiona 9 m3

lisälaidoilla 16,5 m3

-pyörät 505/50R17 Radial
-hydrauliset jarrut

,

SEPPO KUISMA OY SALO
02-7318 251, 0400-226 925

Myynti: Y-maatalous/jälleenmyyjät

Puu- ja teräslaitaiset
perinteiset

VILJAVAUNUT

- kaikissa vaunumalleissa
tukeva, suorakaiteen
muotoinen runko

- pronssiholkitettu keinuteli
- pyörän navat nelikulma-

akselilla
- nivelöidyt, riippuvat taka-

valot
- TAKUU, osille 12 kk

SK 100
-kantavuus 8 tonnia
-tilavuus 10 m3

-laitakorkeus 120 cm
-pyöräkoko400/60x15.5-14pr
-avattavat 2-osaiset laidat

SK 125/13
-kantavuus 11 tonnia
-tilavuus 12.6 m3

-pyörät 400/60 x 15.5-14 pr
-laitakorkeus 130 cm
-avattavat 2-osaiset laidat

SK 150/15
-kantavuus 13 tonnia
-tilavuus 15.0 m3

-pyörät 500/50x17-14 pr
-laitakorkeus 130 cm
-avattavat 2-osaiset laidat

SK 180/18
-kantavuus 15 tonnia
-tilavuus 18 m3

-pyörät 505/50 R17 Radial
-avattavat 2-osaiset laidat
-laitakorkeus 130 cm
-hydrauliset jarrut

Vakion hinta 7.950:-

Vakion hinta 9.790:-

Vakion hinta 14.300:-

Vakion hinta 7.650:-

Vakion hinta 9.590:-

Vakion hinta 11.350:-

Hinnat sis.alv

Hinta 5.790:-

Hinta 7.390:-/7.890:-

Hinta 8.790:-/9.290:-

Hinta 11.890:-/12.490:-

-550/45x22.5 pyörillä
Hinta 12.850:-

Tekniset tiedot    Palms 1600 
Omapaino ilman korokelaitoja 3500 kg 
Kantavuus 16000 kg
Suurin leveys   2600 mm 
Rungon leveys  1050 mm 
Lavan tilavuus vakiolaidoin   8,8 m3

Lavan tilavuus  600 mm  korokelaidoin 16,3 m3

Lavan sisäleveys  2380 mm
Lavan sisäpituus  5243 mm
Lavan sisäkorkeus vakiolaidoin  700 mm 
Lavan sisäkorkeus korokelaidoin  1900 mm 
Kipin tarvitsema öljymäärä 
Rengaskoko vakiona  550/45-22,5”16PR
Vakiorenkaiden raideleveys  1800 mm 

 28 l

Korokelaidan asennus onnistuu hyvin yksin, kun käyttää kahta tal-
jaa. Korokelaidan huullos ohjaa lavakasetin paikalleen ja tiivistää lai-
tojen vaakasauman hyvin.

Tukijalassa sekä letkujen ja 
valojohdon suojauksessa on pa-
rantamisen varaa.

Perälauta on tiivis, sillä se menee laitojen väliin ja lukittuu koukku-
jen taakse. Laita on kiinnitetty joustavilla uretaanipuslilla hydraulisy-
linterin käyttämään runkoon, jotta se pystyy lukitusvaiheessa muljah-
tamaan kiinnityskoukun nokan yli. Ulkoreunassa on lisäksi L- huullos, 
joka vastaa sivulaitojen ja lavan pohjan takaosaan.

Yrjö Tenkanen Oy edustaa virolai-
sia Palms-perävaunuja Suomessa. 
Palmsin tehtaan kapasiteetti nousi 
viime vuonna tehdyn laajennuk-
sen jälkeen 1000 vaunuun vuodes-
sa. Tuotannosta noin 20 % jää Bal-
tiaan. Ruotsissa,Tanskassa ja Nor-
jassa on sama myyntiorganisaatio, 
joka myy lähes puolet tehtaan ka-
pasiteetista. Suomeen toimitetaan 
vuosittain noin 200 Palms-vau-
nua. Suomeen myydään pääasias-
sa maansiirtovaunuja, joista mer-
kittävä osa varustetaan korokelai-
doin. 

Kantava teli on maastossakin  
tukeva
Palms 1500 ja 1600 vaunuisssa on 
sama lava, mutta eri akselisto. Jou-
sitettu akselisto kantaa tonnia suu-
rimman kuorman. Kokeilimme 
yhtä ensimmäisistä jousitetulla te-
lillä varustetuista vaunuista. 

Palmisin jousituksen jäykkyys 
on sopiva kompromissi. Vaunu ei 
pompota tyhjänä, mutta on sil-
ti kippi ylhäällä niin vakaa, että 
kuskille ei tule tuskanhikeä otsal-
le, vaikka pyörä putoaisikin vauh-
dissa kuoppaan. Sorakuorman voi 
tarvittaessa levittää erittäin ohuek-

si matoksi, sillä ajonopeuden pys-
tyy kuorman tyhjennyksen aika-
na nostamaan jopa 25 km/h. Hil-
litympään soranajoon on tarvitta-
essa saatavissa perälaudan avautu-
mista rajoittavat ketjut.

16 tonnin vaunussa on vakiova-
rusteena etummaiselle akselistolle 
asennetut hydraulitoimiset jarrut, 
joiden teho riittää hyvin. Talvella 
vain yhdestä jarruttavasta akselista 
on etua, sillä vapaasti pyörivä toi-
nen akseli parantaa sivuttaispitoa 
jarrutuksen aikana. Nelipyöräjar-
rut saa lisähintaan.

Traktorikuvioinen rengas pyörii 
varmasti, mutta kasvattaa  
vetotehon tarvetta
Palms 1600 -vaunussa on vakiona 
traktorikuvioiden 550 mm leveä 
ja 22,5" vanteelle asennettu BKT-
rengas, jonka halkaisija on 1100 
mm. Karkea traktorikuvio pyörii 
varmasti, mutta tuo helposti ku-
raa tielle.

Palmsin vakiorengastus on kool-
taan ja ominaisuuksiltaan edulli-
nen kompromissi. Se kantaa hyvin 
pellolla, mutta ei ole liian raskas ve-
tää tiellä. Vetovoiman tarve oli ta-
kapuolituntumalla suurin piirtein 
sama kuin puolitoista kertaa pai-
navammalla, kuorma-auton ren-
kailla varustetulla vaunulla. Ren-
kaat purevat tien pintaa niin hy-
vin, että takavetotraktori puskee 
kuorman kanssa helposti suoraan, 
vaikka koukkupaino onkin melko 
suuri. Kannattaa olla tarkkana, että 
kärry ei työnnä kurvissa alimittais-
ta vetokonetta kumoon!

 Alussa Palms kulki nopeassakin 
vauhdissa erittäin tasaisesti, mut-
ta alkoi vähitellen täristää ja loik-
kia maantiellä. Syylliseksi paljas-
tui vasemman telin takimmainen 
rengas, jonka kylkeen kasvoi pikku 
hiljaa ilmeisesti valmistusvirhees-
tä johtuva patti. Rengas vaihdettiin 
takuuna. 

Valojohto suojausta  
tulisi parantaa
Koukku kääntyy kytkentävaihees-
sa helposti sivuun, mikäli kuski ei 
osu heti kertaheitolla vetopuomin 
reikään.

Letkut olivat riittävän pitkät, 
mutta niille ei ole kunnon telinet-
tä. Rimpula tukijalka on tehty huo-
limattomasti ja heikosta materiaa-
lista – sen vetää Dextallakin sol-
muun.

Vetoaisan päällä kulkevat johdot 
ovat todennäköisesti lyhytikäiset, 
sillä ne ovat huonosti suojattuja. 
Pienellä ponnistelulla ja kohtuu-
kustannuksilla ongelma olisi hel-
posti ratkaistavissa.

Takavalot on asennettu melko 
alas. Neljällä 10 mm pultilla kiinni-
tetyn valosarjan voi onneksi irrot-
taa rymyhommia varten suhteelli-
sen helposti. Valojohto ja hydrau-
liikkaletkut on kiinnitetty letkuki-
ristimien avulla rungossa oleviin 
kiinnittimiin. Valon irrotus nopeu-

 Jousitus toimii myös maansiirrossa

Kokeilimme Yrjö Ten‑
kanen Oy:n myymää 
jousitettua Palms 1600 
‑vaunua viljan, maan 
ja sokerijuurikkaiden 
kuljetuksessa. Vaunu 
on tehty monipuoli‑
seen käyttöön. Vau‑
nuun on helppo asen‑
taa korokelaitakasetti 
viljan tai lumen ajoa 
varten.

   osmo oristo 
erkki Mäkelä 
Uolevi oristo

Monikäyttöinen  
Palms-perävaunu

Palms 1600 on varustettu jousitetulla telillä. Lavan mitat ovat samat kuin kiinteätelisessä 1500 rinnak-
kaismallissa. Kokeiluvaunu oli ensimmäistä sarjaa, siksi siinä oli erheellisesti vielä 1500-mallin tarrat.

ã

ã

ã

ã

Koneviesti kokeilee



Peltoviljely28 NRO 5     4. 4. 2008 PeltoviljelyNRO 5     4. 4. 2008 29

tuisi huomattavasti, mikäli vaunun 
takaosassa olisi erillinen välipisto-
ke. Lampuissa olevat pistokkeet-
kaan eivät auta, sillä ne eivät mah-
du johdon pidikkeiden läpi.   

Kiinteät alalaidat jäykistävät lavaa
Palmsin peruslava on siistiä työ-
tä, esimerkiksi lavan sivulevyt on 
sovitettu hyvin. Pohjan ja sivulai-
dan yhtymäkohta on viistetty tait-
tamalla sivulaidat kahdessa 45 as-
teen kulmassa. Viistouden ansios-
ta lava pysyy paremmin puhtaana. 
Vakiokokoisista levyistä hitsatussa 
pohjassa on muutama poikittai-
nen ja pitkittäinen sauma, mutta 
se ei kuitenkaan ole mikään pie-
nistä palasista koottu tilkkutäk-
ki. Pohjan hitsaumat ovat paikoin 
korkeita, mutta aika tasoittanee 
kohoumat. 

Hitsisaumojen taakse ei kerään-
tynyt maata, mutta lavan reunojen 
ja pohjalevyn väliseen 45 asteen 
kulmassa olevaan osaan takertui 
vähän maata juurikkaan ajossa. 

Palmsin kolmen suurimman 
vaunun lavan pohja ja sivut ovat 
kuuden millin FE 52 -lujuusluo-
kan terästä. Kokeiluvaunumme 
pohja oli vakiovaunua lujempaa 
6 millin Hardox-terästä. Vankem-
man pohjan saa vain tehdastoimi-
tuksena tasan tuhannen euron ve-
rolliseen hintaan. 

Suosittelemme Hardox-pohjaan 
investoimista, mikäli vaunulla aio-
taan ajaa kivistä materiaalia. Lavalla 
irrallaan seikkaillut moottorin loh-
ko jysäytti nimismiehenkiharoissa 
sivulaitaan painauman, mutta Har-
dox-pohja säilyi kolhuitta. 

Korokelaitojen asennus onnistuu 
yksinkin
Kiinteät korokelaidat pitää irrot-
taa yhtenä pakettina. Kasetin ir-
rotus piti tehdä järkeilemällä, sillä 
vaunun mukana ei tullut lainkaan 
ohjekirjaa. 

Laitakasetti voidaan nostaa jo-
ko etukuormaimen tai konehallin 
kattotuoleihin kiinnitettyjen nos-
totaljojen avulla. Suosittelemme 
kahden taljan käyttöä, mikäli lai-
takasetin joutuu asentamaan pai-
koilleen yksin. Kahta taljaa käyt-
tämällä voi etu- ja takapäätä nos-
taa ja laskea (sekä ohjata paikoil-
leen) erikseen. Traktorin etukuor-
maimella ja trukkihaarukoillakin 
asennus onnistuu parhaiten kave-
rin kanssa. 

Ylemmän perälaudan irro-
tus onnistui  yhdessä sivulaitojen 
kanssa. Ainoa tarvittava toimen-
pide oli kahden perälaudan sara-
natapin irrotus tai kiinnitys. Tapit 
yhdistävät korokkeen ja hydrau-
lisesti nousevan perälaudan. Tap-
pien asennus onnistuisi vielä hel-
pommin, jos niissä olisi kartioksi 
sorvattu pää. Tapin ja sylinterei-
den hiusneulasokat ovat helppo-
ja käyttää, mutta saksisokka olisi 
kuitenkin turvallisempi ratkaisu. 

Laitakasetissa on kaksi neliöpal-
kista tehtyä poikittaistukea, joiden 
kohdalta korokkeen nosto sujui 
hyvin. Poikittaistuet estivät laito-
ja puristumasta suppuun. Samal-
la ne toimivat hyvinä kuormapeit-
teen kannattamina.

Tiivis rypsilläkin, vaikka koroke-
laitojen sivulevyssä ei yhtenäistä 
hitsaussaumaa
Ylälaitakasetti on lukittu neljäl-
lä käpälällä, joissa kussakin yksi 
10 mm pultti. Korokkeen kiinnitys 
on tukeva, eikä vaunu kolise tyhjä-
näkään. Korokelaidan alareunassa 
on L:n mallinen huullos, joka tulee 
lavan ulkoreunan päälle tiivistäen 
ylä- ja alalaidan välisen liitoksen. 

Valitettavasti ylälaitojen levyjä 
ei oltu koko matkalta hitsattu yh-
teen, vaan päivä paistoi levyjen vä-
lissä olevista raoista. Rako oli kui-
tenkin niin pieni, että siemenet py-
syivät kyydissä. Jäykisteiden taakse 
voi myös jäädä jyviä. 

Takalaita on periaatteessa kol-
miosainen, siinä on varsinaisten 
ylä- ja alalaitojen lisäksi erillinen 
profiilipalkeista hitsattu sarana-
runko. Avaussylinterin toinen pää 
kiinnittyy varsinaisen lavan sivuun 

ja toinen pää sararunkoon. 
Alalaita kiinnittyy saranarun-

koon uretaanipuslien avulla. Ure-
taanipuslat ovat joustavia, joten 
alimmainen laita voi liikkua pari-
kymmentä milliä saranarunkoon 
nähden. Liikevara tarvitaan, jotta 
laita voi ala-asennossa muljahtaa 
lukituskoukkujen taakse. Ainakin 
uutena takalaita toimii erinomai-
sesti ja on huulloksen ansiosta tii-
vis. 

Kuorman tyhjennys onnistuu 
ahtaissakin tiloissa, sillä kaksiosai-
nen takalaita tarvitsee avautues-
saan melko vähän tilaa. Takalai-
ta toimii myös korokkeen kans-
sa hyvin myös juurikkaan ajossa, 
jossa vaurioitumisriski on vilja-

najoa suurempi. Takalaita menee 
sivulaitojen väliin ja lavan pohjan 
päälle, jolloin tiiviys perustuu use-
aan tiivistyspintaan, eikä vain yh-
teen puskusaumaan, kuten monis-
sa automaattilaidoissa.

Palmsia toimitetaan myös ala-
reunasta aukeavalla perälaudalla 
ja irrotettavilla ajorampeilla va-
rustettuna, jolloin samaa vaunua 
voidaan käyttää kaivinkoneen kul-
jetukseen työmaalle.  

Tehokas kippi vaatii paljon öljyä
Lavarunko on maanajossa tukeva. 
Lavan pitkittäispalkit on asennet-
tu niin leveälle kuin mahdollista, 
mikä tukevoittaa runkoa. Haitta-
puolena on, että ohjautuvalle te-

Palms ei kolistele kaatosup-
pilon päällä olevien sillojen poh-
jia, sillä takalaita vie avautuessa 
vain vähän tilaa.

lille ei ole Palmsissa tilaa. Lavan 
saranaa vaikuttaa heppoiselta – 
varsinkin jos vaunulla joudutaan 
kippaamaan paljon  sivukaltevissa 
paikoissa. Myyjän mukaan ongel-
mia ei ole kuitenkaan ilmennyt.

Palmsissa on kaksi kippaussy-
linteriä, minkä ansiosta voimaa 
löytyy riittävästi. Kippauskulma 
on 55 astetta, mikä riitti myös hy-
vin. Lavan nostoon tarvitaan kui-
tenkin 28 litra öljyä, mikä on mo-
nille vanhoille vetokoneille liikaa. 

Iso kippi laskee hitaasti, vaikka 
putkistossa ei ole virtausta rajoit-
tavia letkurikkoventtiilejä. 

Suuri on kaunista 
 Ojankaivuumaiden ajotalkoissa 
Palmsin koosta oli hyötyä, sillä se 
vastasi kahta pientä vaunua. Asi-
allisen rengastuksen ansiosta Pal-
misin pellolle jättämät jäljet olivat 
matalia. 

Leveästä lavasta on sekä hyötyä 
että haittaa. Lavan 8,8 m³ tilavuus 
saavutetaan jousitetuksi kärryksi 
kohtalaisen matalalla rakenteel-
la, kiinteät alalaidat ovat 192 sen-
tin korkeudella maasta. Korolaita 
on 60 cm korkea. Ahtaaseen paik-
kaan peruutettaessa melkein 260 

cm kokonaisleveys haittaa.   
Palmsin suurimmaksi nopeu-

deksi ilmoitetaan 40 km/h. Ren-
kaat ja pyörän navat on mitoitettu 
50 km/h nopeudelle. Lokasuojat 
voidaan tarvittaessa asentaa Suo-
messa. 

Kiinteällä telillä oleva Palms 
1500 maksaa verollisena 13 550 €. 
Samalla lavalla varustettu, mut-
ta jousitettu ja kantavuudeltaan 
suurempi Palms 1600 maksaa 
14 650 € sis alv 22. Korokelaitaka-
setti maksaa asennettuna 1950 €. 

Jousitettuja vaunuja myydään 
toistaiseksi melko vähän. Reilun 
tuhannen euron lisähintaa ja jou-
situksen tuomia etuja saa kukin 
puntaroida itse. 

Palms on jämäkkä ja kohtuu-
hintainen vaunu monipuoliseen 
käyttöön. Perusasiat ovat kunnos-
sa ja muutamat puutteet helposti 
korjattavissa.

Palms on varustettu 20 tonnin 
kaksoiskipillä. Lavan pohja ja si-
vulaidat on tuettu poikittaistuki-
en avulla runkopalkkeihin.

Laita nousee niin paljon, että 
tyhjennysaukko on noin 140 cm 
korkea.
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Yrityksen alku on melko tyypilli-
nen tarina maaseudulta. Kun Jark-
ko otti maatilan vastuulleen vuon-
na 1997, puuttui talon kuorma-
autosta vaihtolava. Nuori isän-
tä päätti kokeilla, josko osaisi itse 
hitsata lavan kasaan. Ensimmäisen 
lavan teossa oppi yhtä sun toista 
metallin käyttäytymisestä ja niin-
pä Jarkko päätti tehdä toisenkin. 
Sen valmistuttua pantiin ilmoitus 
lehteen: myydään vaihtolava.

Sivuelinkeinolla aloitettiin
- Maatalouden sivuelinkeino-
na tämä meillä alkujaan oli. Teh-
tiin velipojan kanssa lava per viik-
ko. Vauhtia ja kun kysyntää oli, 
aloimme miettiä tulevaisuutta te-
räksisemmällä sihdillä, muistelee 
Jarkko yrityksen alkua.

Maatilan yhteydessä Tevanie-
messä oleva halli oli kuitenkin 
liian pieni teollisen tuotantoon. 
Onneksi Ikaalisten kirkonkyläl-
lä oli Ata Gearsilta tyhjilleen jää-
nyt halli, johon lavatuotanto siir-
rettiin vuonna 2005. Alussa hal-
li oli vuokralla, mutta varsin pian 
veljekset lunastivat hallin tonttei-
neen Anttila Groupille. Nyt hal-
li on käynyt kuitenkin pieneksi ja 
lähes 3000 neliön laajennustyöt on 
jo aloitettu. Uudelle puolelle kes-
kitetään etenkin levyntyöstöä ja 

sorvausta, vanhan puolen keskit-
tyessä kokoonpanoon.

- Tämä kääntyi äkkiä päälael-
leen, sillä koko alkuvuoden olem-
me tehneet noin 15 lavaa viikossa. 
Eli hyvällä omalla tunnolla voin 
sanoa, että maatalous on nyt la-
vanteon sivuelinkeinona, sum-
maa Jarkko Anttila hymyssä suin 
yrityksen nopeaa laajenemista.

Kova huiske päällä
Antti Groupin asiakkaina on val-
taosin suuret jäte- ja kierrätys-
alan yritykset, mutta kyllä lavoja 
tehdään mittatilaustyönä kenelle 
vaan. Maatalouteen, kiinteistön-
hoitoon ja jätehuoltoon menee 
koko ajan erikoismitoilla tehtyjä 
lavoja. Jarkko lupaa tehdä ploo-
tusta vaikka ämpärin, jos asiakas 

niin haluaa.
Halvimmillaan roskalavan saa 

veroineen alle kolmella tuhannel-
la eurolla, mutta haitarin yläpääs-
sä hinnan ratkaisee koko ja mate-
riaali. Kalleimpien Anttila Grou-
pin tekemien lavojen hinnat ovat 
kivunneet lähemmäksi yhdeksää 
tuhatta euroa. 

Kaikki yrityksen työntekijät on 

Vaihtolavavoja urakalla ja mittatilaustyönä

Kaksi miljoonaa kiloa 
terästä vuodessa!
Anttilan veljekset Ilkka ja Jarkko ovat nostaneet 
Anttila Groupin melkoisella vauhdilla yhdeksi 
Suomen suurimmista lavojen ja vaihtolavojen te‑
kijöistä. Ikaalisten teollisuusalueella 1200 neliön 
hallissa on kahdessa vuorossa töissä parikym‑
mentä henkeä.

   visa vilkuna

otettu henkilöstövuokrauksen 
kautta. Jarkko Anttila perustelee 
ratkaisua toiminnan sujuvuu-
della ja helppoudella. Yrittäjältä 
säästyy rutkasti työaikaa, kun ei 
tarvitse tehdä tai teettää työsuh-
teeseen liittyviä paperihommia. 
Työn tuottavuuskin näyttää ole-
van parempi vuokratyövoimaa 
käytettäessä.

Anttila Group tekee lähes kai-
ken itse, levyjen pilkkomisesta ja 
työstämisestä alkaen. Vain kouk-
kulavan koukun taivutus ostetaan 
alihankintana. Maalaus on myös 
ulkoistettu ja sen tekee yrittäjä, to-
sin Anttila Groupin tiloissa Teva-
niemessä.

Verkostot kuntoon luottamus-
kaupalla
Jarkko Anttila kertoo ostavan-
sa vajaan parin miljoonan kilon 
teräsmäärän kotimaisilta teräs-
tukkureilta. Harvalla tukkurilla 
on kaikkea yrityksen tarvitsemaa 
rautaa, joten useampi hyvä tava-
rantoimittaja on tarpeen. Raudan 
saannissa ei ole ollut ongelmia, 

sillä kohtalaisen suurena teräksen 
kuluttajana yritys on hyvä kump-
pani myös raudan myyjille. 

- Tuotekehitys menee pitkälle 
asiakkaiden kanssa ratkaisuja ha-
kiessa. Erikoiset toivomukset ovat 
mukavan haastavia ja niistä saatu 
kokemus poikii kosolti ratkaisu-
ja seuraaviin hankkeisiin, kertoo 
Jarkko Anttila.

Jarkon laskelmien mukaan yh-
teen peruslavaan ei saa mennä yli 
50 työtuntia, jos mielitään pysyä 
kilpailussa mukana. Tavoite on 
ihan kohtuullinen, sillä 2,5 met-
riä korkeaan lavaan on vedettävä 
pelkästään hitsisaumaa pyöreästi 
400 metriä, ennen kuin se on val-
mis hiekkapuhallukseen ja maala-
ukseen. 

Reipasta kasvua näköpiirissä
Anttila Groupin toimitusjohtaja 

Jarkko Anttila näkee tulevaisuu-
den mielenkiintoisena. Kilpailua 
tulee varmasti lisää, mutta toisaal-
ta vaihtolavabusiness on vielä mo-
net vuodet kasvava ala. Kierrätyk-
sen lisääntyminen ja jätteiden la-
jittelun ja käsittelyn tarkentumi-
nen lisäävät lavojen kysyntää. Yrit-
täjä uskoo lyhyehkön toimitusajan 
ja hyvän laadun olevan kilpailu-
edun tulevaisuudessa. 

- Kyllähän tässä olisi mahdolli-
suuksia ottaa muitakin tuotteita 
valmistukseen, mutta toistaiseksi 
olemme päättäneet pysyä perus-
bisneksessä. Kaikkea kun ei voi, ei-
kä kannata tehdä, me teemme sitä 
mitä parhaiten osaamme. Eli jat-
kamme räätälöityjen, korkealaa-
tuisten ja hinnaltaan kohtuullis-
ten lavojen tekemistä, sanoo Jark-
ko Anttila.

Ilkka (vas.) ja Jarkko Anttila ovat luotsanneet lavatehtaansa kome-
aan nousuun.

Niin levyjen työstäminen kuin 
kokoonpano tapahtuu samassa 
hallissa. Tulossa oleva laajennus 
helpottaa tilanahtautta ja mah-
dollistaa tuotannon nostamisen 
lähemmäksi kysyntää.

Saumaa syntyy kuusi  kilo-
metriä viikossa. Lavoja valmis-
tuu yli kolme kappaletta joka 
päivä. 

Vetokoukun taivutus on ainoi-
ta ulkoistettuja töitä.
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