
Inhimillinen ja tiedollinen pääoma
 › 600 ammattilaista
 › Innostava yrityskulttuuri, joka kannustaa kehittymiseen
 › Metallialan asiantuntemus 200 vuoden ajalta
 › Laaja valmistustekninen osaaminen
 › Jatkuva parantaminen ja valmistusprosessien kehittäminen 
 › Tavoitteellinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtaminen
 › Jätteen määrän vähentäminen ja kierrättämisen tehostaminen
 › Innovatiivinen materiaalien uusiokäyttö
 › Yrityksen tunnettavuus ja maine luotettavana 

sopimusvalmistajana

Taloudellinen pääoma
 › Taseen loppusumma 55,5 Me
 › Nettovelka 6,7 Me
 › Monipuolinen omistuspohja
 › Pitkäaikaiset asiakassuhteet

Toimitusketjut
 › Raaka-aineiden, materiaalien ja palveluiden  

ostot/hankinnat 55,2 Me 
 › Kattava alihankintaverkosto

Omaisuus
 › Tuotanto Suomessa 9 toimipaikassa, joista 2 on valimoa, 

4 koneistusyksikköä, 1 takomo, 1 putkipalvelu ja 1 levypalvelu 
 › Investoinnit
 › Karkkilan ja Porin tehdas kiinteistöt

Energialähteet
 › Sähkön osuus 78 %, kaukolämmön osuus 12 %,  

öljyn osuus 3 % ja nestekaasun osuus 7 %

Pääoma

LIIKETOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSVOIMAT:
Konsolidoitumiskehitys, kilpailukyvyn muutokset, kansainvälisen kaupan muutokset, osaava työvoima,  

automaatioaste ja teollisuus 4.0 sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja regulaatio

Componentan arvonluonti

Tuotteet
 › 24 084 tonnia valimotuotteita
 › 657 865 kpl koneistuksia
 › 581 794 kpl putkituotteita
 › 163 059 kpl levyleikkeitä
 › 2 374 kpl takeita

Palvelut
 › Aihiovalmistus (putki- , levy-, valu- ja taetuotteet)
 › Jatkojalostus (koneistus, lämpö- ja pintakäsittely)
 › Menetelmäsuunnittelu 
 › Komponenttien valmistussuunnittelu

Hiilijalanjälki 
 › Vuoden 2022 tavoitteena on selvittää 

Componentan hiilijalanjälki

Tuotokset

Taloudellinen vaikutus
 › Investoinnit
 › Verot
 › Maksut toimittajille ja kumppaneille
 › Korkokulut luotonantajille
 › Osakkeen arvonnousu
 › Palkat ja edut työntekijöille

Sosiaalinen vaikutus
 › Työnantajavaikutus eri paikkakunnilla
 › Luotettava toimittaja asiakasyrityksille
 › Turvallinen ja vastuullinen työnantaja
 › Urakehitysmahdollisuudet henkilöstölle
 › Turvallinen työympäristö henkilöstölle

Ympäristövaikutus
 › Valmistusmenetelmien tehokkuuden 

parantaminen vähentää ympäristökuormaa
 › Jätteiden uusiokäyttö/kierrätys
 › Investointien ympäristönäkökulmien 

huomioiminen

Vaikutus
Strategia

 › Kasvustrategian viisi painopistealuetta: 
Strategiamme painopistealueita ovat asiakas-
lähtöinen kannattava kasvu, epäorgaaninen 
kasvu, kilpailukyvyn parantaminen, tarjooman 
laajentaminen sekä henkilöstön ja johtamisen 
kehittäminen.

 ›  Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme 
ensisijainen laajan tarjooman palveleva 
kokonaistoimittaja.

Componenta


