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Ponsse jyllää yötä päivää

Uusi komponenttitehdas
Vieremälle
entisten kylkeen

Vieremä ja Ponsse tarkentuivat jälleen ainakin 14 maassa kartalle. Noin 700 
kutsuvierasta todisti, kun pääministeri Matti Vanhanen vihki Ponsse Oyj:lle 
uuden komponenttitehtaan entisten tuotantotilojen viereen.
Uusi osa tehdashalliin kevään aikana asennettavine robotteineen tulee te-
hostamaan tuotannon alkupäätä, esimerkiksi eturunkojen valmistamista 
tarvittaessa nopeudeltaan jopa kaksinkertaiseksi.

Reservikapasiteettia 
nopeisiinkin muutoksiin
Tehdasta on laajennettu kahdessa 
vuodessa viisi kertaa. Rakennustek-
nisesti se lienee ollut yksinkertai-
sempaa kuin ensimmäiset laajen-
nukset alkuperäisen tilan kylkeen. 
Ensimmäinen ja toinen halli oli-
vat lattioiltaan eri tasoissa. Se tuotti 
ylimääräistä järkeilyä silloiselle teh-
taanjohtajalle kokoonpanolinjojen 
ja materiaalivirtojen suunnittelus-
sa. Muistaakseni sarkastinen kom-
mentti silloin tehtaaseen tutustues-
sani oli: ”Kallis rappu!”

Uusimmat tuotantotilat ovat 
keskenään samassa tasossa. Vuo-
den vanhan kokoonpanotehtaan 
ja nyt vihityn komponenttitehtaan 
toteutuksessa on Juho Nummelan 
vuonna 2006 hyväksytyn väitös-
kirjan myötä maailmalta haettua, 
laajapohjaista tietoa eri toiminta-
mallien soveltuvuudesta nimen-
omaan Ponssen tarpeisiin. Sen ko-
neissa omaa tuotantoa on enem-
män kuin monella muulla.

Sekä tehtaanjohtaja Juho Num-
mela että työntekijät kuulostivat 
tyytyväisiltä uusittuun toimin-
tamalliin. Kun komponenttihalli 
varustetaan ja hiotaan täyteen toi-
mintakuntoonsa, tuotanto Viere-
mällä olisi mahdollista kaksinker-
taistaa. Nummela tosin arvioi, et-
tä silloin linjan loppupää tukkeen-
tuisi ilman lisämiehitystä. Tarkoi-
tus onkin kuulemma edetä myyn-
timäärien mukaan. On kuitenkin 
turvallista tietää, että reserviä on 
nopeastikin käyttöön otettavak-
si. Toimitusjohtaja Arto Tiitinen 

ilmoitti toimittajien tentissä, et-
tei vuosittaisia valmistusmääriä 
ilmoiteta. Kotimaan markkina-
osuudessa Ponsse on lehdistölle 
esitetyn tilaston mukaan noussut 
viime vuonna 45,4 prosentillaan 
ohi edellisvuoden johtajasta John 
Deerestä (37,3 %). Komatsun 
(Valmet) markkinaosuudeksi ti-
lasto näytti 13,1 prosenttia. Tilas-
ton virhemarginaalia voi itse ku-
kin arvioida siitä, että pienempi-
en valmistajien (Logman, Logset, 
Pinox, Prosilva, Profi) yhteisosuu-

deksi jäisi vain 4,2 prosenttia.
 Katkotun tavaran metsäkoneissa 

Ponssen globaaliksi markkinaosuu-
deksi ilmoitettiin 21 prosenttia.

Pitkät toimitusajat 
haitaksi myynnille
Entisaikojen tapaan metsäkonei-
ta ei enää tehdä varastoon odot-
tamaan mahdollisia ostajia. Sii-
hen on ainakin kaksi syytä: rahan 
sitoutuminen ja kunkin koneen 
mukauttaminen mahdollisuuk-
sien rajoissa asiakkaan erikoistoi-

veita vastaavaksi. Vissistä rajas-
ta erikoistoiveet alistetaan ennen 
niiden toteuttamista oman tuo-
tesuunnitteluryhmän hyväksyttä-
viksi. Näin on hyvä, ettei muutos 
johda takapakkiin jossakin muus-
sa koneen toiminnassa.

Kun kone lähtee aikanaan linjal-
le, sen jokaisessa asennuspisteessä 
on vain ja ainoastaan siihen yksi-
löön tilatut osat. Yksityiskohtaiset 
tiedot tallentuvat käyttöohjeita, 
huoltoa ja varaosapalvelua varten 
tehtaan tiedostoihin valmistusnu-

Nykyinen tehtaanjohtaja teki opintojensa päätteeksi noin vuosi sitten väitöskirjan asiakaskohtaisten ko-
neiden logistiikan hallinnasta tuoterakenteineen tilauksesta tuotantoon ja toimitukseen asti. Soveltuvim-
pia osia on mukautettu Ponssen uudessa tuotantomallissa. Iltavuoron asentajat osoittivat palvelualttiudel-
laan aitoa Ponsse-henkeä. Muistissani on myös päinvastaisia tehtaita, joista vierailijat on ”istuttu” ulos.

   Jorma Voutilainen

Teollisuusneuvos Einari Vidgren 
ei tietääkseni ole poliitikko sitten 
tippaakaan.

Päinvastoin kulloisillakin mi-
nistereillä on ollut asiaa Vieremäl-
le ja Ponsse Oyj:lle tiuhaan tah-
tiin. ”Näinä aikoina on harvinais-
ta herkkua päästä vihkimään uut-
ta tehdasta, ja varsinkin virallisten 
kasvukeskusten ulkopuolelle”, sa-
noi puheessaan pääministeri Mat-
ti Vanhanen. Puolustusministeri 
Seppo Kääriäinen nyökytteli vah-
vistukseksi etupenkissä. Vanhanen 
ilmaisi mieltymyksensä yrityksiin, 
joilla on tunnistettavat kasvot. 
”Johdat tiukan paikan tullen edes-
tä, mutta viihdyt myös joukkojesi 
keskellä”! Pääministeri oli tehnyt 
tilaisuuteen kotiläksyt huolellises-
ti ja ymmärtänyt sataprosenttises-
ti lukemansa. Kiteytysten myötä 
kivi putosi omilta ja varmasti mo-
nen muun hartioilta. Valtakunnan 
ykkösmies sai sanottua ”syntyjään 
savottamiehelle” sen, mitä me Ei-
narin vaiheista pitkän oppimää-
rän kahlanneet emme ole osan-
neet tai omaa pienuuttamme toh-
tineet Hänelle ilmaista. Jos ennus-
tettu elokuva joskus valmistuu, 
varaan ennakkolipun näytäntöön 
jo nyt. 

 Vieremän kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Eveliina Vidgren 
ei sukunimestään huolimatta ol-
lut jäävi kehumaan Ponsse Oyj:n 
merkitystä Vieremälle ja jopa ko-
ko Pohjois-Savolle: ”Kuten näette, 
yhdelläkin äänellä on merkitys-
tä”! Ensimmäisen Ponsse-vuok-
rahallin, sittemmin yhtiön omaksi 
lunastaman, kunta rakennutti val-
tuuston yhden äänen enemmistöl-
lä. Viime aikoina yhteistyöpäätök-
set kunnassa ovat kuulemma syn-
tyneet yksimielisesti. 

 Sukulaisuuttaan Eveliina sa-
tutteli jostakin kaukaa Einarin 
isään mutkien kautta liittyväksi. 
Harvinaisen selväpuheinen rou-
va on kuulemma maatalousyrit-
täjä.

Tuskinpa Einarin mielikuvitus nuoruudessa savottareen pankolla osasi maalata tällaista spektaakkelia 
kotipeltonsa taakse. Yösavotan koneet olivat periaatteessa samat kuin Metkossa, mutta kulissit paljon 
eksoottisemmat. Jättikuusikin joutui nöyrtymään Ponsse Bearin edessä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eveliina Vidgren ei ole niin lä-
heistä sukua Einari Vidgrenille, että olisi jäävi Ponsseen liittyvistä asi-
oista päätettäessä. Ääniäkään ei tarvitse enää laskea, kun päätökset 
kuuluvat syntyvän yksimielisesti. Nyt kunta panostaa Ponssen yhteis-
työyritysten sijoittumiseen tehtaan viereen. Kolme yritystä on jo sopi-
muksen tehnyt.

Lyhyt, mutta taatusti merkittävä ja kannustava seremonia on ohi. 
Pääosien esittäjien kasvoilta on turha hakea väsymystä ja pettymyk-
siä, joita vallan ja vastuun kantajien arkeen taatusti välillä kuuluu. His-
torialliset nimet jälkipolvea varten: Tj Arto Tiitinen, puolustusministeri 
Seppo Kääriäinen, pääministeri Matti Vanhanen, Vieremän kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Eveliina Vidgren ja teollisuusneuvos, halli-
tuksen puheenjohtaja Einari Vidgren.
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   Jorma Voutilainen

Keksijä ja armoitettu moniosaaja 
Pentti Häikiö ehti pienessä Naar-
van kyläpajassaan tehdä arkiru-
tiinien lomassa monta metsäko-
nealan keksintöä ja protoa, joit-
ten valmistus ja myynti päätyivät 
isompien yritysten kontolle. Itsellä 
ei ollut resursseja sarjatuotantoon. 

Ehkä mielikin veti mieluummin 
uusien haasteiden kimppuun.

Oman tuotannon käynnisti 
Pentti Häikiön ilmeisesti viimei-
seksi jäänyt keksintö: Naarva-Syke 
harvesteri vuonna 1995. Sarjatuo-
tanto käynnistettiin vuoden lop-
pupuolella. Kysyntä taisi yllättää 
tekijänkin. Muistan elävästi pu-

helinkeskustelun Pentti Häikiön 
kanssa, kun tilauksia alkoi tippua 
lähes päivittäin, ja kassavirtaa ker-
tyä joulukuussa: ”Nyt tuli Pentille 
Joulu”!

Elämän valoisampi puoli jäi ly-
hyeksi, kun sydänkohtaus kes-
ken automatkan tempaisi kerral-
la ”Naarvan Shamaanin” tähtitar-

hoihin vuonna 1996. Pentin Paja 
Ky jäi perikunnalle.

Toiminnan jatkuvuus oli vaaka-
laudalla noin kaksi kuukautta. Pe-
rilliset olivat jo aiemmin ehtineet 
suuntautua koulutuksensa myötä 
toisaalle, kun näytti siltä, ettei Isän 
pieni paja pystyisi pitämään heitä 
leivissä.

Pentin Paja Oy:lle 1100 m² tuotantotilaa Ilomantsiin

Naarvan kyläpajasta
menestyväksi 
teollisuusyritykseksi

Pentin Paja Oy on oiva esimerkki siitä, miten sin-
nikkäällä yrittämisellä ja asiakaslähtöisellä tuote-
kehityksellä voi syntyä menestyviä yrityksiä myös 
tavoitteellisten kasvukeskusten ulkopuolelle. 
Naarva-tuotteet työllistävät jo 24 henkilöä. Vii-
meisin laajennus tehtiin kotiseudulle Ilomantsiin.

Toisessa Ilomantsin hallissa merkittävää osaa näyttelevät juuri han-
kitut automaattiset työstökoneet. Tämän suuremman Colchester Tor-
nado T10M:n hankintahinta oli noin 160 000 euroa. Koneistaja Seppo 
Pesonen (vas) aloitteli juuri ohjelmointia. Koneteknikko Risto Rytkönen 
(kesk) vastaa molempien hallien työnjohdosta. Uusista koneista ansai-
tun ylpeänä tj. Mikko Häikiö (oik) vitsaili, ettei pystyisi enää tekemään 
Naarva-tuotteita alusta loppuun kuten alkuaikoina. Yrityksen vanha 
tienviitta olisi muuten hyödyllisempi kylällä kuin hallissa sisällä!

Ponsse on virkistävä poikkeus 
pörssiyhtiöiden joukossa, koska 
sillä on pienyrityksen tapaan kas-
vot. Yrityksen perustaja ja halli-
tuksen puheenjohtaja Einari Vid-
gren sekä toimitusjohtaja Arto 
Tiitinen laittavat itsensä likoon 
yhtiön eteen. Yrityksen jatkuvuus 
näyttää turvatulta, sillä henkilö-
kunnan keski-ikä on vain 38 vuot-
ta ja perustajan pojat ovat vahvasti 
mukana yrityksessä. Tuotantoon ja 
markkinointiin on investoitu mer-
kittävästi, Vieremällä laajennettiin 
tehdasta. Haastetta riittää tulevai-
suudessa, sillä myynnin kasvu on 
hankittava uusista vientimaista, 
joiden metsätalous perustuu vil-
jelymetsiin ja puunkorjuumene-
telmät poikkeavat huomattavasti 
pohjoismaisista.

Tällä hetkellä koneella kaade-
taan noin puolet koko maailmalla 
korjattavasta myyntipuusta. Enin 
osa sahapuusta korjataan edel-
leenkin kokorunkoina eli TLM-
menetelmällä (lyhennys englan-

ninkielisistä sanoista tree lenght 
method ), koska monet sahat osta-
vat pitkää puuta varastoon ja kat-
kovat sen vasta sahalla asiakkaan 
haluamiin mittoihin. 

Pohjoismainen puutavaralaji eli 
CTL-menetelmä (lyhennys sanois-
ta cut to lengt), jossa harvesterin 
mittausautomatikkaa katkoo puut 
kaupan ehtojen mukaisesti, yleis-
tyy hitaasti, kun harvesteri korvaa 
moottorisahaa vähitellen ja saha-
laitokset havaitsevat mittaan kat-
kotun puutavaran tuomat kul-
jetussäästöt. Ponsella arvioidaan 
CTL-koneiden ohittavan TLM-
koneiden myynnin vuonna 2012.

Eukalyptusta kaadetaan
kaivukoneseen asennetulla
kouraharvesterilla 
Pohjoismaisten metsäkoneiden 
mahdollisuudet kasvavat puutava-
ralajimenetelmän yleistyessä. Ta-
saisella "eukalyptuspellolta" korjuu 
onnistuu tela-alustaisen kaivinko-
neen puomin nokkaan ripustetul-

la harvesterillakin. Kokorunkokor-
juussa millintarkkaa mittaustakaan 
ei tarvita ja puut kuljetetaan tien-
varteen juontotraktorilla eli Pons-
sen tuotesortimentistä puuttuvalla 
konetyypillä. 

Monikansallisilla kilpailijoilla 
on yritysostojen ansiosta tuotan-
toa useissa maissa ja todella laaja 
konevalikoima, johon kuuluu se-
kä pohjoismaisen puutavaralaji-
menetelmän että kokorunkokor-
juun koneita.

 Ponssen vastaveto oli Lako Oy:n 
osto (ei Lako Forest Oy:tä, jonka 
toiminta jatkuu Merimaskussa ku-
ten ennenkin) pari vuotta sitten ja 
eukalyptukselle tarkoitettujen har-
vesteripäiden tuotannon siirto Bra-
siliaan, jossa Ponssen jälleenmyyji-
nä toimii kolme mm. Volvoa myy-
vää suurta maanrakennuskone-
kauppiasta.

Teollisuuden puunkäyttö
lisääntyy 20 % vuoteen 2020 
mennessä 
Uusia vientimaita haetaan vauh-
dilla, sillä eukalyptuksen kasvatta-
minen on siirtänyt markkinoiden 
painopisteen etelään, viljelyalat 
kasvavat kovaa vauhtia mm. Kii-
nassa ja Argentiinassa. Monet met-
sänomistajat pääsevät vasta ensim-
mäistä kertaa hyödyntämään met-
siään kaupallisesti, kun energian 

hinnannousu poistaa  puun "nol-
larajan" syrjäseudulta. 

Ponssen myyntiorganisaatio on 
jalkautettu maailmalle. Markkinat 
on jaettu kuuteen alueeseen joiden 
vetäjät tekevät myös kauppaa suu-
rimpien asiakkaiden kanssa, jol-
loin asiakkaan ja tehtaan välissä 
on korkeintaan pari porrasta. 

 
Huolto hyökkäyksen kärkenä
Uusilla vientimarkkinoilla ei ole 
eurooppalaista yrityskulttuuria, 
jossa omistaja osallistuu haalarita-
solla yrityksensä toimintaan. Kus-
kit ovat palkkakuskeja ja vain har-
valla on kokemusta  kaivinkoneis-
ta saati omaa tai edes perimätietoa 
harvesterinkäytöstä.

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen 
kertoo, että uusien markkinoi-
den tärkein panostus on toimivan 
huolto-organisaation rakentami-
nen. Kokemattomien kuljettajien 
koulutukseen ja käyttöopastuk-
seen joudutaan panostamaan lähes 
kädestä pitäen, sillä ohjekirjaan on 
huonolla lukutaidolla hankala tu-
tustua. 

Rahoituksen sekä huolto- sekä 
varaosapalvelut parhaiten hallitseva 
yritys menestyy. Ponssen varaosien 
toimitusvalmiutta on lisätty raken-
tamalla palvelukeskukset Iisalmeen 
ja Tampereelle lentokentän välittö-
mään läheisyyteen.  (UO)

Vienti veturina ja haasteena
Ponsse on menestynyt viime aikoina erinomai-
sesti. Meno pörssiin on ollut yhtiölle hyväksi ja 
markkina-arvo sekö yrityksen arvostus ovat ki-
vunneet huimaa tahtia.

   Uolevi Oristo

meron mukaan. Se on joustami-
sen välttämätön jatke.

 Metsäkoneiden perustekniik-
ka suurimmilla valmistajilla on lä-
hentynyt merkittävästi. Kilpailu 
kiristyy. Jalansijan säilyttämisessä 
ja uusien markkinoiden valtaami-
sessa toimitusvarmuuden ja jälki-
huollon merkitys kasvaa. Jos toi-
mitusaika venyy kohtuuttomaksi, 
konekauppa tai urakkasopimus 
voivat ainakin kotimaassa mennä 
sivu suun. Nyt Ponssenkin toimi-
tusajat oletettavasti lyhenevät.

Ponssen yösavotta Einarin ko-

titilalla Mäkelässä oli lähtölauka-
us mittavalle markkinakiertueel-
le 14 eri maassa (Ponsse Interna-
tional Road Show). Tarkoitukseen 
rakennettu rekka herättää taatusti 

huomiota kaikilla teillä ja esittely-
kohteissa.

Pitkä päivä Vieremän tehtaalla ja 
Mäkelän metsässä vakuutti, etteivät 
markkinamiesten myyntipuheet 

maailmalla kaadu katteettomiin lu-
pauksiin. Tehdas takaa entistä var-
memmin heidän huutonsa. 

Komponenttitehtaan vihkiäi-
set Vieremällä ja yösavotta sen 
päätteeksi olivat samalla läh-
tölaukaus Ponsse International 
Road Show 2007:lle 14 maassa. 
Erikoisvarusteltu rekka on sisäl-
tä vielä näyttävämpi kuin ulkoa. 
Markkinointitoimiin on turvallis-
ta lähteä, kun selusta on turvattu 
tehtaan päässä.



Paluu juurille 
ei kaduta veljeksiä
Ensimmäisenä paluun Naarvaan 
teki nykyinen toimitusjohtaja 
Mikko Häikiö. Kun töitä alkoi ol-
la niin paljon, ettei hän yksin jak-
sanut, Mikko sai puhuttua Per-
loksella toimineen Janne-veljen 
apuun. ”Laskeskeltiin rohkeasti, 
että kyllä se meidät kaksi miestä 
elättää”, kuvaili kuvaili Janne Häi-
kiö paluutaan. 

Nyt edellä mainitut veljekset 
yhdessä omistavat pyöreästi 90 %:
a vuonna 1999 Pentin Paja Oy:ksi 
muutetun yrityksen osakkeista ja 
heidän Äitinsä loput. Sataprosent-
tisella perheyrityksellä on tunnis-
tettavat ja vastuulliset kasvot.

Vuodesta 1995 lähtien yrityksen 
toiminta on ollut tähän päivään 
asti nousujohteista sekä henkilös-
töllä että liikevaihdolla mitaten. 
Ainut pieni jurimiskausi liikevaih-
dossa osuu vuodelle 2001. Käyrä 
lähti jyrkkenevään nousuun, kun 
Janne tuli mukaan vuonna 2002 
Mikon Joensuussa omistamaan 
150 neliön ”halliin”. Henkilöstön 
määrä oli tuolloin seitsemän ja 
se on kasvanut ripeästi vuosittain 
ollen 2006 lopussa Joensuussa ja 
Ilomantsissa yhteensä 24 henkeä. 
Samassa ajassa liikevaihto on li-
ki viisinkertaistunut. Joensuusta 

vuokrattiin 480 neliön kokoonpa-
notilat vuonna 2006. Entinen halli 
”kutistui” Mikon autotalliksi.

Kasvun ja sen myötä uusien hal-
litilojen tarpeen ymmärtää ehkä 
paremmin valmistettujen ja myy-
tyjen Naarva-tuotteiden lukumää-
ristä. Vuonna 2004 määrä oli 150-,  
2005 180- ja viime vuonna 225 kap-
paletta.

Tuotteiden tukijalat ovat ener-
giapuun korjuu, ensiharvennus, 
laikkumätästys, reikäperkaus ja 
pylväänpystytys. Yritys on pysy-
nyt tiukasti omissa tuoteryhmissä, 
sekä niiden omassa tuotekehityk-
sessä ja suunnittelussa. Harvinai-

nen poikkeus vahvistaa säännön: 
enimmillään 15 miehen huolto-
ryhmällä yritys tekee tehdashuol-
toja ja korjauksia lähinnä hiljai-
simpina kausina esimerkiksi Eno-
cell Oy:llä, Stora Enson Uimahar-
jun sahalla, Fortum Servicen voi-
malaitoksella Joensuussa ja Vapon 
Pellettitehtaalla Ilomantsissa. Vuo-
sitasolla tämä hektinen erikoistoi-
minta muodostaa 20–30 %:a yri-
tyksen liikevaihdosta.

Automaattiset työstökoneet 
uusin kehitysvaihe
Oikeastaan suurin uutinen Ilo-
mantsin tilojen ensimmäiseen 

yleisöpäivään olivat toiseen hal-
liin juuri hankitut automaattiset 
työstökoneet. Tilat on hankittu jo 
vuonna 2005, jolloin Naarvan pa-
ja suljettiin. Hallit omistavat yh-
dessä Mikko ja Janne Häikiö, jot-
ka vuokraavat niitä Pentin Paja 
Oy:lle.

Sijaintipäätökseen vaikutti vel-
jesten mukaan Ilomantsin teolli-
suustilojen merkittävästi edulli-
sempi hintataso ”maalikyliin” ver-
rattuna. Ilomantsin kunta osasi 
myyjänä arvostaa 16 työpaikkaa. 
Paikkakunnan ammattioppilai-
toksen metallilinja on hyvä sel-
känoja osaavan työvoiman tur-

Urakoitsija Markku Lietzen 
Kiskosta on kehittänyt energia-
puiden korjuutekniikan lähes tai-
teeksi. Niinpä Pentin Paja tilasi 
hänet Prosilva harvesterinsa ja 
Naarva-koura 1500 40E:n kans-
sa työnäytökseen pitkästä lavet-
timatkasta huolimatta. Nautitta-
vaa katseltavaa esittely olikin. 
Vaikeusastetta lisäsi palstalla ol-
lut sähkökaapeli.

Pentin Paja Oy:n leipähammas 
on patentoitu giljotiinikatkaisu, 
joka ei katkaisuhetkellä kuormita 
kouran muita rakenteita. Samaa 
ratkaisua on hyödynnetty sekä 
sykeharvesterissa (kuvassa) että 
keräävissä energiapuukourissa.

Harvesterikäytössä energiapu-
ukourat joutuvat tiukemmalle 
kuin niiden alkuaikoihin maatal-
oustraktoreissa. Valmistajan on 
pitänyt pysytellä kehityksessä 
mukana. Terän toimivuutta ja 
kestävyyttä on parannettu sen 
taakse yltävillä johteilla.

Viimeisin versio maatalous- 
traktoriluokan keräävästä en-
ergiapuukourasta. Kuvan puu 
alkaa olla maksimikokoa kertali-
ipaisulla kaadettavaksi.
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vaamisessa. Se kuuluu kurssioh-
jelmissaan kuuntelevan myös pai-
kallisten yrittäjien tarpeita.

Ilomantsiin on nyt investoitu yh-
teensä noin 280 000 euroa. Se tun-
tui Mikko Häikiöstä kuulemma 
”hullun suurelta”, kunnes asiakkaa-
na kävi muuan juuri uuden harves-
terin ostanut metsäkoneurakoitsi-
ja. Iso harvesteri on liki tuplasti kal-
liimpi.

Omien työstökoneiden hankin-
ta oli lähes pakon sanelema. Tuo-

tantomäärät ovat kasvaneet lähin-
nä hyvin kasvaneen viennin myö-
tä. Viime vuonna sen osuus oli jo 
36 %:a liikevaihdosta. Kohdemai-
ta on jo tähän mennessä 22. Toi-
mitusvarmuus ja laadun tasaisuus 
ei enää voi olla kiinni alihankki-
joista, joille Naarvojen kompo-
nentit eivät ole elämän ja kuole-
man kysymyksiä.

Sylinterit, nipat ja muut nippe-
lit tehdään uusien koneiden myö-
tä itse. Kapasiteettia jää reilusti 

yli, josta osa suunnataan alihan-
kintaan. Levyjen leikkaus puoles-
taan pysyy edelleen ostopalveluna. 
Oma plasmaleikkuri ei näytä vielä 
kannattavalta.

Kun työstökoneet on trimmat-
tu iskuunsa, tuotantoketju toimii 
seuraavasti: Ilomantsissa tehdään 
koneistukset, teräsrakennetyöt 
ja hitsauskokoonpanot. Hitsatut 
runko-osat kuljetetaan Joensuun 
Teollisuusmaalaamoon Lehmoon 
ja sieltä omaan Pamilonkadun 
loppukokoonpanoon. Sen viimei-
nen osio on hydrauliikan ja sähkö-
ohjausten asennus.

Myyntikonttori on samoissa ti-
loissa Joensuussa.
Metsäpään sektoreista 
kuumimmilla alueella
Energiapuu, nuorten metsien kä-
sittely ja taimikoiden hoito ovat 
tällä kovimmat haasteet koneel-
liselle puunkorjuulle. Pentin Paja 
Oy toimii tavallaan myrskyn sil-

mässä. Alkujaan maataloustrak-
toriin liitettäviä lisälaitteita käy-
tetään enenevässä määrin pää-
toimisten urakoitsijoiden kalus-
tolla, jossa voimat ja öljyvirta 
ovat moninkertaiset. Molempien 
käyttäjäryhmien palvelemises-
sa suunnittelijalle, tuotannolle ja 
markkinoinnille riittää tekemis-
tä jatkossakin. Kuten laajennus 
osoittaa, pikku-shamaanit ovat 
ottaneet haasteen vastaan tosi-
mielellä.

Pääasiassa oman maakunnan 
lehti-ilmoitteluun nojannut avoi-
mien ovien päivä veti väkeä hal-
leille ja työnäytöksiin noin 150 
henkeä. Naarva-tuotteiden lisäksi 
energiapuuhun liittyvää kalusto-
aan esittelivät tilaisuudessa Kesla 
Oyj, Prosilva Oyj, LT Metsäura-
kointi Ky ja Maaselän Kone Oy:n 
Hakki Pilke OH 60 klapikonetta 
Mantsin Sport Laatikainen. 

Oman kylän tyttö Kaisu Ratinen vaihtoi viime hetkellä ammatti-
haaveet tarjoilijasta koneistajaksi. Ilomantsin ammattioppilaitoksen 
3-vuotisen koneistajalinjan jälkeen hän piti vain viikon vapaata en-
nenkuin aloitti Pentin Paja Oy:llä. 3 kk:n harjoittelun jälkeen pesti va-
kinaistettiin. Femco HL-25 teki Kaisan ohjelmoinnilla kiltisti nippoja 
näytöspäivänä. Todiste näkyy sormissa.


