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Componenta - 95 vuodessa Suomesta Turkkiin  
 
Componenta, yksi Suomen ja Euroopan valimoteollisuuden edelläkävijöistä, täyttää 95 vuotta 8. marraskuuta 
2013. Helsingin Vallilasta lähtöisin oleva pieni konepaja on kasvanut kansainvälisesti toimivaksi konserniksi. 
Tänä päivänä Componenta on Euroopan toiseksi suurin valukomponenttien ja -ratkaisujen toimittaja, jolla on 
henkilöstöä noin 4 500, tuotantoa neljässä maassa ja asiakaspalvelukeskuksia kymmenessä maassa. 
 
Vuonna 1918 yrittäjän taipaleensa aloittanut ja oman konepajan perustanut työnjohtaja Matti Lehtonen 
nimesi jo alussa kolme asiaa, jotka hän tarvitsee menestyäkseen ja voittaakseen asiakkaidensa 
luottamuksen: tuotteiden korkea laatu, kilpailukykyiset hinnat ja nopeat toimitukset. Samat asiat muodostavat 
myös nykyisen Componentan toiminnan ja kilpailukyvyn perustan.  
 
Kuluneiden vuosikymmenten aikana Componenta, alun perin perheyritys, nykyisin yli 2 000 
osakkeenomistajan pörssiyritys, on läpikäynyt nousun ja laskun vuosia, sodat ja pörssiromahdukset, 
maailman mullistukset ja markkinoiden muuttumiset, joilla kaikilla on ollut vaikutuksensa yrityksen toimintaan. 
Componentan suurin osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja Heikki Lehtonen kertoo, että neljän sukupolven 
aikana Lehtosen perhe ja yhtiö ovat nähneet ja kohdanneet monia haasteellisia aikoja jatkuvasti 
muuttuvassa ympäristössä. ”Joustavuutta, nopeaa päätöksentekoa ja sopeutumista uusiin tilanteisiin on 
tarvittu moneen otteeseen aina tähän päivään saakka.” 
 
Nykyinen Componenta muodostui 2000-luvulla, kun Santasalo-liiketoiminta myytiin Metsolle ja keskityttiin 
valukomponenttien ja niistä koostuvien ratkaisujen toimittamiseen. Tuotantomaiden joukkoon tulivat 
yritysostojen kautta Suomen ja Ruotsin lisäksi Hollanti ja Turkki. Tänä päivän noin puolet Componenta-
konsernin liiketoiminnasta ja henkilöstöstä on Turkissa, jossa konsernilla on rautavalimo ja konepaja 
Bursassa sekä alumiinivalimo ja alumiinivanteiden tuotantolaitos Manisassa.  
 
Componentan markkinat ovat maailmanlaajuiset. Asiakkaat ovat tunnettuja ajoneuvojen, koneiden ja 
laitteiden valmistajia, omien toimialojensa markkinajohtajia. Yksi Componentan toiminnan ja menestyksen 
avaimia on ollut jatkuva uusien toimintatapojen käyttöönotto. Componenta on kehittänyt omaa osaamistaan 
ja työkalujaan sekä ollut mukana alan standardien luomisessa ja koko valutoimialan uudistamisessa. 
Tulevat, uuden sukupolven ajoneuvot ja koneet vaativat uusia materiaaleja ja tuotekonstruktioita, joita 
Componentan ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö suunnittelee yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Componenta on mukana luomassa tulevaisuuden valuratkaisuja.  
 
Harri ja Selim Saukkomaan ”Componenta - Yhtiö jolla on yhdeksän henkeä ja elämää” kertoo lyhyesti 
Componentan toimintavuosista 1918 - 2008. Merkkipäivää yritys viettää vain sisäisesti, ”perhepiirissä”. 
 
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat 
Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa 
euroa. Componenta Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja sen tytäryhtiön Componenta 
Dokümcülük AS:n osake on listattu Istanbulin pörssissä. Yhtiö työllistää noin 4 500 henkilöä. Componenta 
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja 
asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 
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