
Valovoimainen 
pörssitähti
Metsäkonevalmistaja
Ponsse valtaa maailman-
markkinoita. Valloitusretken 
tukikohta on yllättävä:
pohjoissavolainen Vieremän 
kunta.

 P
onsse on kuulunut viime vuosina Helsin-
gin pörssin loistavimpiin yrityksiin. Viides-
sä vuodessa sen pörssikurssi on yli viisin-
kertaistunut.

Yrityksen markkina-arvo on noin 370 mil-
joonaa euroa. Yli 60 prosenttia osakkeista 
on teollisuusneuvos Einari Vidgrénillä, hä-
nen perheellään ja Vidgrénin säätiöllä.

Teksti Kustaa Hulkko
Kuvat Hannu Lindroos
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◼ Einari Vidgrén ja 
Ponssen ensimmäi-
nen sarjavalmistei-
nen malli PAZ.
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Ponsse valmistaa ja markkinoi harveste-
reita eli puunkorjuukoneita, kuormatrak-
toreita ja nostureita. Sen liikevaihto kasvoi 
viime vuonna neljänneksen ja kohosi 226 
miljoonaan euroon. Sijoitetun pääoman 
tuotto ylitti 40 prosenttia. Tänä vuonna kas-
vussa on eletty tasannevaihetta, mutta kan-
nattavuus on pysynyt hyvänä.

Self-made man Vidgrén
Ponsse on Einari Vidgrénin luomus. Vid-
grén, 63, lähti jo 14-vuotiaana pienviljeli-
jäisänsä kanssa savottaan. Opintie katkesi 
kansakouluun. Lahjakkuus korvasi koulu-
tuksen puutteet. Vidgrén suuntautui tek-
niikkaan pikkupojasta asti.

”Traktorit olivat mielessä – ja hevoset”, 
hän sanoo. Se näkyi myös pojan lukuhar-
rastuksissa, hän opiskeli Koneviestiä ja He-
vosviestiä.

Aikuisena Vidgrén ryhtyi metsäkoneyrit-
täjäksi. 1960-luvun lopulla hänellä oli jo 
kahdeksan metsätraktoria. Tuon ajan ko-
neet olivat huonoja. ”Kaksi miestä korjasi 
niitä jatkuvasti”, Vidgrén kertoo.

Hän alkoi miettiä, olisiko mahdollista 
tehdä itse sellainen peli, joka kestäisi edes 
yhden talven.

Vidgrén valmisti ensimmäisen oman ko-

neensa käytetyistä osista. Vuoden päästä 
metsäyhtiön puunhankkija otti yhteyttä ja 
kertoi, että Vidgrénin kone oli ajanut eni-
ten puita ja ollut vähiten remontissa. ”Teh-
kää lisää”, kuului pyyntö.

Ja Vidgrén alkoi tehdä. Hän perusti Pons-
sen 1970. Tuotanto oli aluksi vaatimatonta, 
viisi konetta vuodessa.

Ponsseen liittyy paljon hauskoja tarinoi-
ta. Selitys on Vidgrénin rehevässä ja huu-
morintajuisessa persoonassa. Yritys sai ni-
mensä sekarotuisesta Ponsse-koirasta, joka 

juoksenteli Vieremän raitilla. Kun ensim-
mäinen kone oli valmis ja Vidgrén ajoi sitä 
ulos pajasta, eräs kyläläinen kysyi: ”Minkä-
lainen Ponsse tuosta tulee?”

Nyt Ponsse on koko maailmassa tunnet-
tu brändi.

Oma tapa toimia
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, 47 sanoo, 
että alusta lähtien innovaatiot ja pelisään-
töjen muuttaminen ovat olleet Ponsselle 
luonteenomaisia piirteitä.

Suuren läpimurtonsa yritys teki 1980-lu-
vun alussa, jolloin keskusteltiin vilkkaasti 
15–16 tonnia painavien koneiden aiheut-
tamista metsätuhoista. Vastoin yleistä vii-
sautta Vidgrén kokeili rakenteiden teke-
mistä alumiinista. Tuloksena oli maailman 
kevyin metsäkone, joka painoi 10 tonnia.

Huipputekniikan yritys yhdisti metsä-
koneisiin jo varhain. Pc-tietokone sijoitet-
tiin Ponssen ohjaamoon ensi kertaa vuon-
na 1992.

Suomessa 1988 oli yrityskauppojen suu-
ri vuosi, ja satojen muiden yrittäjien tavoin 
myös Vidgrén myi oman yrityksensä. Ostaja 
oli säästöpankkiryhmän Interpolator. Pian 
Vidgrén kuitenkin huomasi, että uusi omis-
taja oli uhka Ponssen tulevaisuudelle. La-

Yhtiö on saanut 
nimensä 
sekarotuisesta 
koirasta, joka 
juoksenteli 
Vieremän 
raitilla.
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man aikana hän osti osake-enemmistön ta-
kaisin ja vei yhtiön pörssiin vuonna 1995.

Vieremä-ilmiö
Ulkomaantoiminnan osuus on ollut jo vuosia 
yli puolet liikevaihdosta. Viime vuonna sen 
osuus nousi jo kahteen kolmannekseen.

Yrityksen johto katsoo maailmankart-
taa sillä silmällä, mistä löytyvät suurimmat 
metsävarat. Nykyisin Etelä-Amerikan euka-
lyptuspuupelloilta saadaan yhtä paljon ta-
varaa kuin Venäjän valtavista metsistä.

Ponsse on aloittanut eukalyptusta kuorivi-
en harvesteripäiden valmistuksen Brasilias-
sa. Tuotannon laaja siirtäminen halpatuo-
tantomaihin ei kuulu suun nitelmiin, Ponsse 
aikoo pysyä juurillaan.

Vidgrén muistuttaa, että työn osuus met-
säkoneen valmistuskustannuksista ei ole 
suuri. ”Robotteja käytetään tuotannossa ja 
lisää on tulossa.”

Työvoiman saatavuudenkaan takia ei 
tarvitse hermoilla, Pohjois-Savossa riittää 
hyviä työntekijöitä ja Ponsse on haluttu 
työnantaja. Äskettäin yritys haki neljää tuo-
tekehitysihmistä; hakijoita oli 100.

Puolet konsernin noin 800 työntekijäs-
tä työskentelee Vieremällä. Viime talvena 
Ponssen tontilla päättyi kokoonpanoteh-
taan uudistaminen,  komponenttitehtaan 
laajennus valmistuu vuodenvaihteessa. 
Lisäksi Vieremän tehtaan yhteyteen on ra-
kennettu uusi asiakaspalvelukeskus.

Huoltokeskuksia on Iisalmessa, Rova-
niemellä ja Tampereella, Turussa tehdään 
harvesterin kouria ja Seinäjoella toimii 
Ponssen teknologiayhtiö Epec. Markki-
nointi ja huolto on tietysti pakko hoitaa 
siellä, missä ostajat ja käyttäjät ovat, joten 
Ponsse on läsnä yli 30 maassa.

Tiitisen lista ulkomaantoiminnan ke-
hittämiseen vaikuttaneista päätöksistä 
2005–2006 on hengästyttävän pitkä. Yh-
tiö on muun muassa rakentanut Pohjois- 
ja Etelä-Amerikan sekä Venäjän huolto- ja 
jakeluverkkoa.

Jakelutienä ovat paikoin Ponssen omat 
tytäryhtiöt, paikoin yhteistyökumppanit. 
Uusin aluevaltaus on Etelä-Afrikka.

”Asiakkaan huolet pois”
Ponsse vetää puoleensa kiinnostuneita 
kävijöitä magneetin tavoin. Viime vuonna 
yrityksessä kävi 6 000 vierasta eri puolilta 
maapalloa. Heistä 3 000 yöpyi Vieremällä 
yhtiön vieraina.

Asiakkaat ovat toimitusjohtaja Tiitisen 
mukaan Ponssen kumppaneita. ”Miten 
otamme asiakkaiden huolet pois, kuinka 
autamme asiakkaita menestymään kilpai-
lussa? Näitä kysymyksiä yritämme ratkoa 
heidän kanssaan.”

Tiitinen korostaa, että Ponssen organi-
saatio on matala ja johtajakin tarttuu käy-
tännön töihin. Hän kertoo esimerkin vii-
me talvelta, jolloin hän matkusti Venäjällä 
asiak kaiden luona huoltopalvelujohtaja Ta-
pio Mertasen kanssa.

Metsästä löytyi harvesteri, jonka toimin-
nassa oli jokin ongelma. Tiitinen ja Merta-
nen vetivät haalarit päälle ja tekivät diag-
noosin. He säätivät ja voitelivat nosturin ja 
kone toimi taas.

Lähes kaikilla Ponssen koneilla on eläi-
men nimi.

”On hauskaa kun asiakkaat keskustele-
vat, kuinka joku on ostanut Elephantin ja 
joku Buffalon”, Tiitinen kertoo.

Järeimmät mallit kuten Bear ja Elephant 
maksavat noin 700 000 euroa.

Suomessa yhtiön asiakkaat ovat met-
säkoneyrittäjiä, ulkomailla ostaja voi ol-
la myös metsäyhtiö. Suomen metsäkone-
markkinoilla Ponsse on Tiitisen mukaan 
”erittäin vahva” ja maailmanmarkkinoilla 
”yksi johtavista”.

Tärkeimmät kilpailijat ovat amerikkalai-
nen John Deere ja japanilainen Komatsu. 
Oikeastaan niitäkin voi pitää suomalaisina. 
John Deere osti Lokomosta lähtöisin olevan 
Timberjackin vuonna 2000 ja Komatsu Val-
metin metsäkoneet vuonna 2004.

Ponsse on konepaja, mutta lisäksi se on 
huoltoyritys ja teknologian kehittäjä. Tytär-
yhtiö Epec tuottaa työkoneiden ohjausjär-
jestelmiä.

”Teemme tämän teknologian itse. Siinä 
olemme erilaisia kuin kilpailijat”, Tiitinen 
sanoo.

Muutenkin yhtiössä on periaatteena teh-
dä kaikki omin voimin. ”Emme käytä kon-
sultteja ollenkaan. Innovaatiot syntyvät 
talon sisällä, kun asiakkaan kanssa ensin 
pohditaan asioita”, Tiitinen sanoo. SK

◼ Markus Kauppinen laskee metsäko-
neen ohjaamoa alustan päälle Ponssen 
Vieremän-kokoonpanotehtaalla.

◼ Arto Tiitinen esittelee tikkuja, jolla 
Ponssea ohjataan.

Suomen paras 
kansainvälistyjä

Suomen Kuvalehti palkitsi Ponsse 
Oyj:n Suomen parhaana kansainvä-
listyjäyrityksenä 2006. Ponsse val-

mistaa metsäkoneita ja puunkorjuuseen 
liittyvää tietotekniikkaa ja tuottaa niihin 
liittyviä palveluja. Viennin osuus Ponssen 
liikevaihdosta on 65 prosenttia.

Ponssen kasvu ja kansainvälistyminen 
hakevat vertaistaan. Ponssen esimerkki 
rohkaisee suomalaisia yrittämään omalta 
pohjalta globaaleille markkinoille.

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen pa-
ras yritys -kilpailun tänä syksynä toista 
kertaa.

Raatia johti vuorineuvos Matti Hon-
kala. Mukana olivat myös toimitusjoh-
tajat Anders Blom, Tuula Kallio ja Ilkka 
Seppälä sekä valtiosihteeri Raimo Sailas 
ja johtaja Riitta Vuorenmaa. ▪
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