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◼ Konepaja Häkkisen 
Raision-tehtaan pakkaa-
mo. Henry Kankare siir-
tää kivenmurskaimen 
etupäätyä, joka lähete-
tään seuraavaksi asiak-
kaalle.



▶

asvua

Konepaja Häkkinen 
on alallaan loistava 
poikkeus. Se on 
sopimusvalmistaja, 
asiakkaidensa uskottu 
mies, joka muovaa 
metallijärkäleistä 
millintarkkoja 
tuotteita.

auppa- ja teollisuusmi-
nisteriö varoitti marras-
kuun lopulla, että suoma-
laisen metalliteollisuuden 
alihankinta uhkaa siirtyä 
halpamaihin elektroniik-
kateollisuuden perässä. 
Sopimusvalmistajia vaivaa 

kehityskyvyn puute, moni konepajoille osia 
valmistava alihankkija on liian pieni eikä 
ota riskejä tai kehitä itseään.

Vaikuttaa siltä, että Konepaja Häkkinen 
on täysi vastakohta raportissa piirretylle 
muotokuvalle. Sen työntekijämäärä on kas-
vanut viime vuosina kolminkertaiseksi ja 
liikevaihto on yli kaksinkertaistunut.

Toisaalta yrityksen kannattavuus on 
”erittäin tyydyttävä”, kuten hallituksen pu-
heenjohtaja Keijo Häkkinen, 56, vaatimat-
tomasti sanoo. Sijoitetun pääoman tuotto 
on noin 20 prosenttia.

Yritys laajentaa toimintaansa jatkuvas-
ti ja tekee yhä vaativampia töitä. Sen asia-
kaslista on vaikuttava kokoelma globaaleja 
huippuyrityksiä.

”Valttinamme on tuotannon korkeata-
soinen osaaminen”, Häkkinen sanoo.

 Häkkinen korostaa, että yrityksen toi-
minta on ”asiakaslähtöistä”.

”Kasvu lähtee siitä, että kartoitamme 
asiakkaiden tarpeita ja menemme mukaan 
sinne, missä meitä tarvitaan.”

 ”Hallittu kasvu saadaan aikaan ottamal-
la hallittuja riskejä.”

Teksti Kustaa Hulkko 
Kuvat Hannu Lindroos
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Toimitusjohtaja Mika Penttinen, 38, sa-
noo, että yritys ei ole perinteinen alihank-
kija tai osavalmistaja, vaan sen asiakassuh-
teet perustuvat kumppanuudelle.

Konepaja Häkkisen johto uskoo, että 
raskas metalli tarjoaa tulevaisuudessakin 
mahdollisuuksia kannattavaan liiketoi-
mintaan.

Eurooppalaiset raskaan metallin ali-
hankkijat ja sopimusvalmistajat ovat 
vähissä. Esimerkiksi Ruotsissa tai Nor-
jassa ei ole kilpailukykyisiä alan yrityk-
siä.

Konepaja onkin viime aikoina joutunut 
myymään ”ei oota”, töitä on jo niin paljon 
kuin ehditään tehdä.

Munat monessa korissa
Konsernin liikevaihto kasvaa tänä vuonna 
20 prosenttia ja nousee 42 miljoonaan eu-
roon. Se muodostuu pääosin työstä, sillä 
raaka-aineet tulevat päämiehiltä.

Liikevaihto jakautuu tasapainoisesti eri 
tuoteryhmiin. Häkkisen mukaan se tasaa 
riskejä, sillä eri aloilla nousut ja laskut tu-
levat eri aikoihin.

Kotimaan osuus myynnistä on vajaat kak-

si kolmasosaa. Tulevaisuudessa viennin 
osuus kuitenkin nousee lähelle puolta.

Myös tulevaisuus näyttää valoisalta. 
”Asiakkaat luottavat osaamiseemme. Ti-
lauskantaa riittää vuosiksi eteenpäin”, 
Häkkinen sanoo.

Konepaja Häkkinen on investoinut voi-
makkaasti uuteen tuotantokapasiteettiin. 
Ensi vuoden loppuun mennessä asenne-
taan tuotantoa varten kahdeksan uutta ko-
netta, joiden arvo on yhteensä noin 18 mil-
joonaa euroa.

Metallin työstäjä
Konepaja Häkkinen erikoistunut suurten 
kappaleiden ”lastuavaan työstöön”.

Jännittävä sanapari liittyy siihen, että 90 
tonnin metallinkappaleesta jyrsitään jos-
kus jopa 15 tonnia pois, jotta siitä saadaan 
oikean muotoinen.

Konepaja Häkkinen ei tee pientä – usein 
sen tuotteet painavat tonnikaupalla.

Yritys valmistaa suurten laiva- ja voimala-
dieselien sylinterilohkoja Wärtsilälle. Säh-
köisten ja mekaanisten potkureiden avain-
komponentteja se tekee muun muassa ABB 
Marinelle ja Rolls-Roycelle.

Metsäteollisuuden konevalmistaja Met-
so Paper on Konepaja Häkkisen iso asia-
kas.

Konsernin suurin yksikkö sijaitsee Rai-
siossa. Konserniin kuuluvat myös Tikka-
kosken Konepaja ja jyväskyläläinen Raut-
pohjan Konepaja.

Keijo Häkkinen perusti yrityksen Rai-
siossa vuonna 1980.

Aluksi toiminta oli pienimuotoista, työn-
tekijöitä oli vain yksi. Pikku konepaja teki 
vuokratiloissa varaosia elintarvike- ja rehu-
teollisuudelle. Yritys laajensi toimintaansa 
metsäteollisuuden koneisiin, seuraavaksi 
olivat vuorossa raskaat sähkökoneet, sen 
jälkeen potkurit.

Viimeksi tuotantoa on monipuolistettu 
tuulivoiman ja dieselkoneiden alueelle.

Vuonna 1987 yritys siirtyi Haunisen teol-
lisuusalueelle Raisiossa. Siitä lähtien se on 
kasvanut jatkuvasti. Ensi kesänä on vuoros-
sa jo 14. laajennus Raisiossa.

Tikkakosken Konepajan yritys hankki 
vuonna 1997. Rautpohjan levyhallin liike-
toiminnan se osti vuonna 2004 Metso Pa-
perilta.

Nyt Konepaja Häkkinen on vahvasti 

◼ Koneistaja Lasse Vesalainen työstö-
koneen ohjaustaulun ääressä.
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läsnä myös Turussa, kun Wärtsilän lopetti 
kaupungista dieselmoottoritehtaansa.

”Aurajoen rannassa sijaitsevalta tehtaal-
tamme on hyvä näköala kolmeen merkittä-
vään kulttuurikohteeseen. Ne ovat Turun 
linna, Suomen Joutsen ja Kakolan mäki”, 
Penttinen sanoo.

Konepaja Häkkinen osti vuonna 2005 en-
sin Wärtsilän Turun-tehtaan koneet ja sit-
ten myös tehdasrakennuksen. Konepaja 
työllisti runsaat 30 Wärtsilästä irtisanottua 
työntekijää ja samalla sovittiin, että Häkki-
nen tekee dieselmoottorilohkoja Wärtsilän 
Vaasan ja Triesten tehtaille.

Kädentaitajien konserni
Konsernissa on 327 työntekijää, joista val-
taosa on koneistuksen henkilöstöä.

Noin 25-vuotisen toimintansa aikana yri-
tys ei ole kertaakaan lomauttanut ketään.

”Lakkojakaan ei ole ollut”, Penttinen sa-
noo.

Yrityksen henkilöstö on varsin nuorta. 
Raisiossa sen keski-ikä on 33 vuotta, kun 
metalliteollisuuden työntekijöiden keski-
ikä lähestyy 50 ikävuoden rajaa.

Häkkinen korostaa sitä, kuinka elintär-

keää työvoiman osaaminen – ja Konepaja 
Häkkisen tapauksessa erityisesti kädentai-
dot – on yrityksen menestymiselle.

 ”Koko toiminta ja kasvu rakentuvat hen-
kilöstön osaamisen varaan”, Häkkinen sa-
noo.

”Ellei ole osaamista, ei ole mitään. Työn-
tekijöillä täytyy olla vankka tuotantotaus-
ta.”

Toistaiseksi yritys on saanut haluamansa 
työvoiman. ”Meillä on ollut  hyvä onni, hen-
kilöstövajausta ei ole ollut ollenkaan.”

Penttinen korostaa, että yksinkertainen 
on tehokasta. ”Talonpoikaisjärjen käytössä 
olemme aika mestareita.”

Konepaja Häkkisen tuotanto-osaami-
nen lähtee yrityksen omasta kokemukses-
ta. Toinen tiedon ja innovaatioiden perus-
lähde on yhteistyö asiakkaan kanssa.

Ulkopuolisia Häkkinen ja Penttinen ei-
vät koe tarvitsevansa toiminnan kehittä-
miseksi.

”Olen sanonut, että taluttakaa minut 
ulos, kun ensimmäinen konsultti tulee tän-
ne. En ymmärrä, miten konsultti voisi tuo-
da avun. Kuka tuntee meidän talomme pa-
remmin kuin me?” Häkkinen sanoo. SK

Suomen Kuvalehti palkitsee Kone-
paja Häkkinen Oy:n Suomen par-
haana työllistäjäyrityksenä 2006. 

Raadin mukaan vuonna 1980 perustettu 
yritys on alansa huippuja. 

Konepaja Häkkinen uskoo suomalaiseen 
työhön ja osaamiseen ja investoi kotimaa-
hansa määrätietoisesti.  Viime vuosina 
henkilöstön määrä on yli kolminkertais-
tunut. Samalla Konepaja Häkkinen on 
kasvattanut voimakkaasti ja kannattavasti 
liikevaihtoaan.

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen 
paras yritys -kilpailun tänä syksynä toista 
kertaa.

Raatia johti vuorineuvos Matti Honkala. 
Mukana olivat myös toimitusjohtajat An-
ders Blom, Tuula Kallio ja Ilkka Seppälä 
sekä valtiosihteeri Raimo Sailas ja johtaja 
Riitta Vuorenmaa. ▪

Suomen paras 
työllistäjä

▶

◼ Konepaja Häk-
kinen on erikois-
tunut metallin 
lastuavaan työstä-
miseen. Vesa-Mat-
ti Appelgrenilla on 
työn alla sähköisen 
potkurijärjestel-
män runko.

◼ Hallituksen pu-
heenjohtaja Keijo 
Häkkinen (vas.) ja 
toimitusjohtaja 
Mika Penttinen 
esittelevät kon-
sernin työnteki-
jämäärän kasvua. 
Lyhyessä ajassa 
henkilöstö on kol-
minkertaistunut.

▶ Kilpailun kaikkien 
voittajayritysten esittelyt 
www.suomenkuvalehti.fi 


