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LH Lift  Oy täyttää 40 vuotta 
 

PERHEYHTIÖ PONNISTI HAAPASUOLTA KIINAAN 
 

Laukaan Haapasuolla sijaitseva LH Lift Oy täyttää 40 vuotta. Syrjäiseltä 
maaseudulta ponnistava perheyhtiö on noussut omalla alallaan kansainväliseksi 
toimijaksi. LH Lift perusti tytäryhtiön Kiinan Ningboon, lähelle Shanghaita, 
vuonna 2007. 
 
- Valmistamme asiakkaillemme, joista yksi suurimmista on Valtra, traktorin 
kolmipistelaitteita ja muita kytkentälaitteita. Tällä toimialalla kilpailijamme ovat 
kansainvälisiä yrityksiä, jotka valmistavat komponentteja eri puolilla maailmaa. 
Pysyäksemme mukana kilpailussa perustimme tehtaan Kiinaan. Ilman Kiinan 
tehdasta meillä ei ehkä olisi tehdasta myöskään Laukaassa, sanoo LH Liftin 
toimitusjohtaja Kari Piltonen. 
 
Laukaan Haapasuolla työskentelee noin 40 henkilöä ja Kiinan Ningbossa 20. 
Yhtiön liikevaihto on yhteensä seitsemän miljoonaa euroa. 
 
Kiinan tehtaalla ostetaan, koneistetaan ja kokoonpannaan osia. Osat tuodaan 
merikonteissa Haapasuolle, jossa joitakin niistä koneistetaan lisää, niitä käytetään 
kokoonpanossa ja ne toimitetaan asiakkaalle tarpeen mukaan. Osa osista 
koneistetaan ja kokoonpannaan Haapasuolla alusta alkaen. Yhtiön johto, myynti 
ja vahva tuotekehitys sijaitsevat Laukaassa. 
 
- Työt jaetaan Ningbon ja Laukaan tehtaiden välillä sen mukaan, missä ne on 
järkevintä tehdä. Ningbon tehdas toimii täysin samojen laatustandardien mukaan 
kuin Laukaan tehdas, kertoo Piltonen. 
 
LH Liftin suurin asiakas on AGCO-konserniin kuuluva Valtra Oy Ab. Valtran 
Suolahden tehtaalle toimitetaan työntövarsia, nostotankoja, vetovarsia, 
sivurajoittimia, pikakytkentäkouria, askelmia sekä vetokoukkuja ja vetolaitteita. 
Valtran traktoreiden mukana tuotteet leviävät ympäri maailmaa. Uusia OEM-
asiakkaita kuten traktoritehtaita ja työajoneuvojen valmistajia etsitään jatkuvasti. 
 
- Kääntyvä LH Link -etunostolaite on kuuluisin loppuasiakkaille myytävä 
tuotteemme. Olemme olleet Valtran kanssa yhteistyössä kehittämässä runko-
ohjattua X-sarjan traktoria, johon myös valmistamme runko-ohjauksen nivelosia. 
Loppuasiakkaille valmistamme myös pohjoismaisia vetolaitteita, jotka 
jälkiasennetaan eri merkkisiin tuontitraktoreihin, kertoo Piltonen. 
 
LH Lift aloitti toimintansa vuonna 1975 Laukaan Haapasuolla, kun aiemmin 
Valmetin traktoritehtaalla työskennellyt Paavo Viikki alkoi hitsata alihankintana 
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vetokoukkuja Valmet 502-traktoreihin. Alihankinta oli traktoritehtaalla vielä 
tuolloin vähäistä. 
 
LH Lift toimii yhä peltojen keskellä ja maatilan pihapiirissä, mutta alkuperäinen 
navetan päädyssä sijainnut tuotantorakennus on lähes hävinnyt suuren 
tehdasrakennuksen uumeniin. Historia selittää tehtaan erikoista sijaintipaikkaa. 
Valtran tehdas sijaitsee linnuntietä vain muutaman kilometrin päässä ja Paavo 
Viikin kotitalo sijaitsee yhä pihapiirissä. 
 
Alunperin Laukaan Hitsaustyön nimellä aloittanut yhtiö on ollut 40 vuoden ajan 
Viikin suvun omistuksessa. Yhtiön perusti Paavo Viikki ja hänen poikansa Jukka, 
Eero ja Timo ovat nyt yhtiön palveluksessa. 
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