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Oulusta lähtöisin oleva Prokit on 
kehittänyt KAVA-nimisen kal-
listusmittarin, joka helpottaa ja 

nopeuttaa kallistustöiden tekemis-
tä, koska kallistusmittaria käyttä-
mällä koneenkuljettaja näkee kah-
den suunnan kallistuskulmat suo-
raan koneen ohjaamosta.  

Helppo ja nopea asentaa
Idean isän Hannu Impiön mukaan 
KAVA-kallistusmittarin asennus on 
erittäin helppoa ja nopeaa, sillä ve-

sitiivis anturi kiinnitetään vahvalla 
magneetilla esim.  työkoneen kau-
haan. Kallistusmittari helpottaa huo-
mattavasti oikean kaadon tekemises-
sä, mikä on erityisen tärkeää esimer-
kiksi asfalttipohjien teossa sekä piha-
aluiden ja urheilukenttien muotoi-
luissa. ”Mittari on toimii hyvin myös 
lanoilla tai tiehöylillä tehtävissä tei-
den tasauksissa ja pyörittäjällä teh-
tävissä pylväsasennuksissa. Samoin 
poravaunussa porauksen suuntauk-
sessa”, toteaa Impiö.

KAVA-kallistusmittarin kehitys-

työssä mukana olleen Kaivinkone-
työ Hannu Jantunen Oy:n Oska-
ri Jantusen mukaan KAVA-kallis-
tusmittarista saatava hyöty on suu-
ri kaikissa muotoilutöissä, joissa on 
määritellyt kallistukset esim. 2,5-
3% mukaan, mutta karttakuvia ei 
tarvitse käyttää. ”Tärkeintä on vain 
se, että vesi saadaan ohjattua sinne 
minne pitääkin eli ojaan tai kaivoon. 
Näissä töissä KAVA helpottaa hom-
mia huomattavasti”, toteaa Oskari 
Jantunen.   Jantusen mukaan mit-
tarin asentaminen ja käyttöönotto 

-kallistusmittarilla
KAVA

Kuljettaja näkee kahden 
suunnan kallistuskulmat 
suoraan ohjaamosta.

Vesitiiviin anturin 
kiinnittäminen vahvalla 
magneetilla esim. työkoneen 
kauhaan on helppoa ja 
nopeaa.

säästyy aikaa ja rahaa 
kallistusten tekemisessä

on erittäin helppoa ja nopeaa. ”Kun 
mittaria asennetaan, niin tärkeää on 
laittaa kauha vatupassia hyödyntäen 
suoraan maahan ja sen jälkeen vain 
asentaa anturin magneetilla kauhan 
päälle huulilevyn suuntaisesti. Sit-
ten näyttölaitteena toimivasta pu-
helimesta vain kalibroidaan kauhan 
asento suoraksi ja mittari on käyt-
tövalmiina.”

Langaton, pitkäkestoinen 
akku ja helppokäyttöisyys
KAVA-kallistusmittarin suuria etu-
ja ovat langattomuus, pitkäkestoi-
nen akku ja helppokäyttöisyys. Os-
kari Jantunen kertoo, että heillä on 
käytössään kolme KAVA-kallistus-
mittaria ja niitä käytetään koko ajan 
esim. traktorikaivureilla tehtävissä 
muotoilutöissä. Jantunen vakuut-
taa, että mittaria voi pitää koko ajan 
päällä vähintään viikon ennen kuin 
akku alkaa olemaan lataustarpeessa.

’’Hinnaltaan KAVA-kallistusmit-
tari on myös varmasti kilpailukykyi-
nen markkinoilla oleviin muihin rat-
kaisuihin verrattuna.’’ Hannu Impi-
ön mukaan KAVA:n hinta on huo-
mattavan edullinen järeisiin 3D-
laitteisiin verrattuna. ’’Mikäli tarve 
on saada muotoilutöiden tekemistä 
huomattavasti helpottava,  nopeasti 
asennettava ja helppokäyttöinen lai-
te, niin KAVA on oikea valinta’’, va-
kuuttaa Hannu Impiö. ■
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