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Mitä voimme 
oppia ruotsalaisilta?

Ari Virtanen,  
Enston uusi 
toimitus- 
johtaja 
huhtikuusta
alkaen.

Ensto Vulcano –
toimii loistavasti
jopa tuhannessa
astessa.
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V alaistusala muuttuu niin nopeasti, ettemme 
pysty tarkasti ennustamaan sen suuntaa.     
      Tällä alalla tärkeintä on nopeus – pahinta 
olisi paikalleen jääminen. Toisinaan riittää, 
kun tiedämme liikkuvamme oikeaan suun-

taan. Jatkuva muutos on ainoa asia, josta voimme olla 
varmoja. 

Tässä Ensto Todayn numerossa käymme Enston asiak-
kaiden luona tutustumassa, kuinka he hyödyntävät Enston 
LED-valaistusratkaisuja. Mutta tätä tekstiä lukiessasikin 
valaistusteknologiassa tapahtuu muutoksia. Pian esineiden 
internet tekee valaistuksesta älykkäämpää ja orgaaniset 
OLED-valaisimet yleistyvät. Ja jonain päivänä valaistus 
myydäänkin palveluna, eikä tuotteena. Näiden muutosten 
kärjessä on Ensto.

Olemme ylpeitä saadessamme esitellä teille Enston 
uuden toimitusjohtajan, Tutustumme myös Enston hal-
lituksen väistyvän puheenjohtajan mietteisiin yhtiön 
tulevaisuudesta.

Kiinnitämme huomiomme myös Ruotsiin. Ruotsalaiset 
ovat osoittaneet, että kasvihuonepäästöt voivat pienentyä, 
vaikka talous kasvaa. Lisäksi heillä on kyky luoda yrityk-
siin dialogiin perustuva neuvotteleva ilmapiiri, jota monet 
kadehtivat maailmalla.

Ruotsi on ollut Enstolle tärkeä markkina-alue toimin-
tamme alusta asti. Nykyään työllistämme siellä lähes 40 
ihmistä liikevaihdon yltäessä 25 miljoonaan euroon.

Lys upp mörkret med belysningslösningar från Ensto!

Päätoimittajalta

Eteenpäin 
valon nopeudella

Ensto Today is the voice of Ensto Group.

Pia Hänninen  
Brändi- ja viestintäjohtaja 

4041 0089
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Come on baby, 
light my fire!

Kun LEDien hinta laski ja niiden suorituskyky parani, 
tuotantomäärät nousivat aluksi kohtuullisesti ja sitten valta-
vasti.  Tuotantomäärien räjähdys synnytti monia uusia toimi-
joita valaistusalalle, eivätkä nämä uudet tulokkaat toimineet 
perinteisten markkinoiden sääntöjen mukaisesti. Totta kai 
tämä tarkoitti laajempaa valikoimaa, mutta joidenkin tuot-
tajien rajallinen tuotantokokemus johti siihen, että markki-
noille tuotiin runsaasti huonompilaatuisia tuotteita.  Tämä 
laatutaso, joka jätti toivomisen varaa, vahingoitti LEDien 
mainetta ja tosiasiassa hidasti muutoksen tahtia. 

Ne teolliset toimijat, jotka olivat myönteisessä mielessä 
teknologiaintoilijoita, onnistuivat kehittämään uusia tuotteita, 
jotka todella hyödynsivät LEDin ainutkertaisia ominaisuuksia 
kuten esimerkiksi suunnattua valoa. Näin ensimmäiset todel-
liset LED-valaisimet tulivat markkinoille. Näissä valaisimissa 
on kunnolliset virtalähteet ja tehokas jäähdytys, eikä niissä 
käytetä heijastavia pintoja. Ja kun ne on jo alun perin suun-
niteltu LED-valaisimiksi, voidaan niissä täysimääräisesti hyö-
dyntää uusia mahdollisuuksia. Tämä ei ole mahdollista, mikäli 
vanha perinteinen valolähde vain vaihdetaan LED-polttimoon.  
Todelliset LED-valaisimet ovat lyömättömiä sekä energiate-
hokkuudessa että värintoistokyvyssä ja pitkäikäisyydessä. 

Voidaan sanoa, että mikäli LEDien kehitys olisi ollut line-
aarista, olisivat kehitykseen pessimistisesti suhtautuvat voi-
neet olla oikeassa. Sen sijaan nyt voidaan nähdä, että LEDien 
eksponentiaalinen kehityskäyrä on muuttanut markkinat 
radikaalisti eli disruptiivisesti. Vanhoilla teknologioilla on 
kirkas tulevaisuus takanaan. ”Fiat Lux” on tänään ”Fiat Led”.

Timo Luukkainen 
toimitusjohtaja

U sein taiteilijat pystyvät ennakoimaan uusia 
trendejä jo vuosia ennen niiden syntymää. 
The Doors teki näin 60-luvulla, ja heidän kap-
paleensa nimi on edelleen ajankohtainen. C’mon 
baby light my diodes! 

Tullessani Enstoon yksi tavoitteistani oli saada LEDit 
vahvasti ohjelmaamme ja Ensto johtavien LED-valmistajien 
joukkoon ennen eläkkeelle lähtöäni. Risteilylaivoissa sekä 
Suomen ja Ruotsin markkinoilla tähän on päästy ja seuraa-
jani Ari Virtanen, joka aloittaa huhtikuun alussa, jatkaa Ensto-
tiimin kanssa tätä kehityksen laajentamista. 

Teknisen kehityksen nopeus on ollut näinä vuosina val-
tava, ja kehitys orgaanisiin LEDeihin osoittaa, että alalla 
tapahtuu koko ajan. Aluksi LEDit, eli valoa lähettävät diodit 
(Light Emitting Diodes) olivat kalliita ja teknologiana niiden 
ennustettiin tulevan vain hyvin rajalliseen käyttöön.  LEDien 
väriä oli vaikea hallita, joten kylmäsävyisinä ne eivät olleet 
kovin miellyttäviä asuntokäytössä.  Alhaisempi energiatehok-
kuus yhdistettynä korkeaan hintaan sai monet ajattelemaan, 
että vaihtoehtoiset teknologiat kuten monimetallivalolähteet 
olivat lyömättömiä energiatehokkuudessa.

ensto today  |  TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

  Kaupo Kikkas
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Ensto   
metrossa  
Enston Tino G2 LED on energiate-
hokas, lähes huoltovapaa teollisuusva-
laisin korkealle asennettaviin tiloihin. 
Mallistosta löytyy kattava valikoima 
valovirta- ja valotehovaihtoehtoja, mikä 
tekee siitä ihanteellisen ratkaisun mar-
keteista pysäköintihalleihin, teollisuus-
halleista logistiikkakeskuksiin, ja jopa 
Tukholman metroon. 

Tämän lehden kannessa poseeraa 
Enston valaisinliiketoiminnan Skan-
dinavian myyntijohtaja Anders Mäl-
ström, joka on kuvattu Tukholmassa 
Solna Centrumin metroasemalla. Tino-
valaisimet näkyvät kuvassa taustalla.

Ensto on toimittanut Tukholman 
metrolle 800 Tino-valaisinta, joita on 
asennettu metroasemille sekä stan-
dardi- että erikoismittaisina. ”Kyseessä 
on hinnaltaan ja laadultaan erittäin 
kilpailukykyinen tuote, ja se soveltuu 
erinomaisesti tämänkaltaisiin suuriin 
tilauksiin”, sanoo Mälström. 

 myös maan alla!

Ensto valaisee  
Ruotsin

ensto today  |  ENSTO RUOTSISSA
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ensto today  |  ENSTO RUOTSISSA

Ruotsi: toinen  
kotimarkkinamme
N aapurimaamme Ruotsi on aina ollut suo-

malaisille yrityksille luonnollisin vienti-
markkina. Pitkä yhteinen historiamme ja 
yhteinen kielemme tekevät meistä luonnol-
lisia kumppaneita monessa asiassa – niin 

myös liiketoiminnassa.
Meille Enstossa Ruotsi on ollut yksi tärkeimpiä koti-

markkinoitamme jo yli 40 vuoden ajan. Vuonna 1974 
perustimme Ensto Elektriska AB –tytäryhtiön Tukhol-
maan, josta käsin myytiin aluksi valmistamiamme ilma-
johtotarvikkeita, sähkökeskuksia ja kytkimiä.. 1980- ja 
-90-luvuilla ostimme Ruotsissa useita yrityksiä, joiden 
joukossa oli mm. merkittäviä valaisinvalmistajia. Vuonna 
1994 Enstolla oli Ruotsissa jo 245 työntekijää.

Vuonna 2001 uudelleenorganisoimme toimintaamme 
ja, keskityimme Ruotsissa ydinosaamiseemme eli myyn-
tiin ja markkinointiin . Tällä hetkellä myymme Ruotsissa 
koko Enston tarjoamaa, ja etenkin valaistusliiketoimin-
tamme on vahvassa nousussa.

Valaistuksessa Ruotsi on ollut hyvin varhaisesta vai-
heesta alkaen erittäin edistyksellinen LED-markkina, ja se 
on kehittynyt paljon nopeammin kuin muut maat. Naapu-
rimaamme onkin edelleen Euroopan johtava maa valais-
tusratkaisujen kehittämisessä. 

Koska Ruotsi on perinteisesti ollut Enston suurin tai 
vähintään toiseksi suurin markkina-alue, olen mielissäni 
siitä, että Ensto Today esittelee tällä kertaa lukijoilleen 
hienoja menestystarinoita ruotsalaisten asiakkaidemme 
parista.

Hyviä lukuhetkiä,

Timo Luukkainen
toimitusjohtaja

Kohokohtia matkamme varrelta:

1980
Valaisimet tulevat  

Ruotsin tuote- 
valikoimaan.

1986
Valikoima laajenee  

asennustarvikkeisiin.

1991
Valaisinliiketoimintaa vahvistetaan 

edelleen Ifö Electric AB:n ja 
Belysnings AB El-Be:n yritysostoilla.  
Tuoteportfolio kasvaa sulakkeilla, 
keraamisilla valaisimilla sekä ulko-

valaisimilla.

1985
Uusi  toimisto ja varasto, 

yhteensä 1500m2, valmistuvat.
1990

SA Elprodukter AB:n oston 
myötä valikoima kasvaa 

liitäntätarvikkeilla.

1995
Ensto Hövik ja Idealplast saivat 
ISO 9001 laatusetrifikaatin.

1987-1994 Nopean kasvun ja yritysostojen aikaa.

1974
Ensto Elektriska AB  perustetaan 

Tukholmassa.  
Enston ensimmäinen ulkomainen 
tytäryhtiö alkaa myydä ilmajoh-
totarvikkeita, sähkökeskuksia ja 

kytkimiä.
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Ruotsi: toinen  
kotimarkkinamme

Ensto Sweden AB 
Stockholm
Henkilöstö: 37
Enston koko tuotevalikoiman 
myynti ja markkinointi

Kohokohtia matkamme varrelta:

Sallén Elektriska AB 
Uppsala
Asiakascase sivulla 12 

VätterHem Bostads AB
Jönköping
Asiakascase sivulla 10 

Elmia AB
Jönköping
Asiakascase sivulla 14 

1994
Jakokeskukset ja lämmit-

timet valikoimaan. Talousta-
varoita valmistava  OPA 
Svenska AB hankitaan.

1993
Enston muovituotteiden 
määrä laajenee kun se os-

taa asennustarvikkeiden ja 
muiden muovituotteiden 

valmistaja  
 Idealplast AB:n.

1995
ISO 9001  

-laatusertifikaatti 
myönnetään.

1997
Muutto uuteen  

toimistoon  
Tukholmassa

2014
Ensto juhlii 

40-vuotispäivää  
Ruotsissa.

2000-luku
Ruotsissa myydään kaikkia Enston 

ratkaisuja ja tuoteryhmiä. Ensto luopuu 
vähitellen valmistuksesta Ruotsissa, ja 
keskittyy siellä kokonaan myyntiin ja 

markkinointiin.

1995
Ensto Hövik ja Idealplast saivat 
ISO 9001 laatusetrifikaatin.

in Sweden
years40

1987-1994 Nopean kasvun ja yritysostojen aikaa.  
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Määräykset eivät saa estää tuote- 
kehitystä tekemällä siitä liian kallista."

MATS HOLME

"

ensto today  |  PUHEENAIHE
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R uotsi on yltänyt melkoiseen taidonnäyttee-
seen: yhdysvaltalaisen The New Yorker -aika-
kauslehden mukaan Ruotsi on kuluneiden 25 
vuoden aikana vähentänyt hiilipäästöjään noin 
23 prosenttia, vaikka maan talous on samaan 

aikaan kasvanut yli 55 prosenttia. 
”Ympäristöasiat ovat kiinnostaneet meitä jo vuosikaudet”, 

kertoo Mats Holme, Ruotsin valaistusyhdistys Belysnings-
branschenin toimitusjohtaja. Holme on tyypilliseen ruotsa-
laiseen tapaan varsin vaatimaton maansa onnistumisesta. 
Huolimatta siitä, millaisiksi viikingit kuvataan elokuvissa, 
ruotsalaisia on hyvin vaikea saada röyhistämään rintaansa 
ja retostelemaan voitoillaan.

Yhteisymmärrys toimii
Holme ei kuitenkaan epäröi kehua Ruotsin valaistusalan 
osaamista.

”Ruotsin erikoisuus on se, että markkinoilla olevat kil-
pailijat tekevät myös hyvää yhteistyötä. Kilpailemme jollain 
alueella ja teemme yhteistyötä toisella. Ristiriitoja ei ole, kun 
kokoonnumme päättämään toimialajärjestön asioista. Kil-
pailijoita kunnioitetaan todella paljon.”

Holmen toimialajärjestön tehtävä on varmistaa, että 
yhteisymmärrys toteutuu myös käytännössä. ”Minun on 
tärkeää tuntea kilpailulainsäädäntö, jotta voin ehdottaa asi-
oita, joita organisaation tulisi käsitellä.”

Ja yhteisymmärrys toimii vain luottamuksen vallitessa. 
Kun järjestön jäsenet luottavat siihen, että Holme toimii 
koko yhteisön parhaaksi, he tekevät yhteistyötä.

Kultainen keskitie
Yksi tärkeä tehtävä on ollut yhtenäisten tapojen luominen 
sille, kuinka tuotteiden ympäristötiedot ilmoitetaan. 

”Monet ruotsalaiset asiakkaat, kuten valaistuskonsultit 
ja suurten kiinteistöjen omistajat, haluavat yksityiskohtaisia 
tietoja. Lisäksi asiakkaat haluavat enemmän tietoa kuin 
muissa maissa annetaan”, Holme selvittää.

Asiakkaiden on tietysti tärkeää tuntea tuotteen mah-
dollisesti vaaralliset elementit, mutta pyynnöt voivat olla 
liioiteltujakin. ”Toisinaan asiakkaat saattavat vaatia tietoja, 

joita valmistajilla ei edes ole. Tiedonhalu voi liittyä esimer-
kiksi tuotteen komponentissa olevaan alumiiniseokseen”, 
Holme valottaa. 

Holmen järjestö pyrkii siis luomaan yhtenäisiä tapoja 
tietojen ilmoittamiseksi ja esittämiseksi ja löytämään tasa-
painon kannattavan valmistuksen ja asiakastyytyväisyyden 
välille. ”Muilla markkinoilla tämä olisi ollut mahdotonta.” 

Älykäs, tehokas, turvallinen
Toinen mainittava järjestön aikaansaannos on ELRÄTT-
hanke, jonka myötä sähköasentajat voivat myydä ratkaisuja 
pelkkien tuotteiden sijasta. 

”ELRÄTT kattaa 700 yritystä ja 6 500 sähköasentajaa, 
joita koulutetaan työskentelemään älykkäästi, tehokkaasti ja 
turvallisesti”, Holme kertoo. ”Organisaatio pyrkii lisäämään 
sähköasentajien tietämystä, jotta he voivat myydä loppukäyt-
täjille hyviä ratkaisuja.”

Hanke myös lisää toimialajärjestön jäsenten määrää. Jos 
valmistaja haluaa olla osa ELRÄTT-organisaatiota, sen on 
liityttävä toimialajärjestöön. 

ELRÄTT on innovatiivinen siinä mielessä, että se edistää 
valmistajan tuotteiden myyntiä ja parantaa samalla kulutta-
jakokemusta. Se on osoitus ruotsalaisten kyvystä rakentaa 
yhteisymmärrystä. ”Muiden markkinoiden kannattaisi ottaa 
oppia”, Holme mainitsee. 

Tuotekehityksen puolustaja
Kaiken muun lisäksi valaistusyhdistys puolustaa voimak-
kaasti jäsentensä etuja lakien ja määräysten noudattamiseen 
liittyvissä asioissa. ”Yritämme tehdä määräysten muutokset 
mahdollisimman kivuttomiksi jäsenille, koska muutokset 
ovat yleensä kalliita”, Holme huomauttaa. 

Organisaatio yrittää saada aktiivisesti läpi tuotekehitystä 
suosivia määräyksiä. ”Tarvitaan säännöt, jotka mahdollis-
tavat uusien energiaa säästävien teknologioiden kehittämisen”, 
Holme toteaa. ”Mutta määräykset eivät saa estää tuotekehi-
tystä tekemällä siitä liian kallista.” 

   
Yhteisymmärryksessä  
yhteisön parhaaksi
Mitä voimme oppia Ruotsilta?

 Scott Diel       Jonas Borg
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ensto today  |  ASIAKASCASE

L eikkaamme resurssien kulutusta 20 pro-
senttia vuoteen 2016 mennessä”, kunnallisen 
VätterHem-yhtiön toimitusjohtaja ilmoitti 
vuoden 2007 kokouksessa Malmössä.

Vastuu vaadittujen säästöjen suunnitte-
lusta on Afrim Alijevskilla. Sähköasentajan koulutuksen 
saanut Alijevski kuuluu viisihenkiseen työryhmään, joka on 
omistautunut säästämään energiaa VätterHem-yhtiössä. Tar-
koitusta varten on budjetti, ja Alijevski on vastuussa tuloksista.

Pysäköintihallit
Alijevskin tiimin vastuulla on 8 500 VätterHemin asuntoa 
neljällä alueella Jönköpingin kunnassa. Neljä sähköasentajaa 
vastaa siitä, että lähes 17 000 asukkaan asuinkiinteistö on 

hyvin valaistu – ja siitä, ettei sähköä käytetä vastuuttomasti.
Ensimmäinen askel energian käytön vähentämiseksi oli 

kymmenen vuotta vanhan valaistusjärjestelmän vaihtaminen 
yhdessä VätterHemin pysäköintihallissa. Valaisimet, joissa 
oli kaksi 28 W:n loisteputkea, paloivat ympäri vuorokauden 
seitsemänä päivänä viikossa. Niistä lähti keltainen hehku, 
joka ei edes ulottunut pysäköityihin autoihin asti.

Alijevski vaihtoi seitsemässä kerroksessa sijaitsevien 
valaisimien tilalle 80 kpl 42 W:n Ensto Tino -LED-valaisimia. 
Hieman yli 37 000 euron kokonaisinvestointi kattoi valai-
simet, kaapelit, liiketunnistimet ja asennuksen. Hän arvioi, 
että projekti maksaa itsensä takaisin 3,5 vuodessa, joka on 
noin puolet tällaiselle projektille sallitusta maksimiajasta. 

  
VätterHemissä jopa  
säästäminen on  

järjestelmällistä 
Suuri ruotsalainen asuntoyhtiö on ryhtynyt säästämään energiaa 
– hyvin järjestelmällisesti.

 Scott Diel       Tomas Jansohn

"
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VätterHemissä jopa  
säästäminen on  

järjestelmällistä 

Liiketunnistimilla varustetut LED-valaisimet kuluttavat 70 
prosenttia vähemmän sähköä kuin entinen järjestelmä. Edut 
ovat välittömästi nähtävillä: pysäköintihallin ensimmäisen 
kuukauden sähkölasku pienentyi 30 prosenttia, vaikka liike-
tunnistimia ei ole vielä hienosäädetty. Hienosäädön jälkeen 
säästöä arvioidaan tulevan 80 prosenttia. 

Porraskäytävät
Seuraavaksi Alijevski alkoi pohtia porraskäytäviä, joiden 
vanhoissa valaisimissa oli kolme 18 W:n loisteputkea. Vir-
ranrajoittimet mukaan luettuna kokonaisteho oli 93 W. Ali-
jevski vaihtoi loisteputkivalaisimien tilalle kaksi 14 W:n 
LED-valaisinta, joiden kokonaisteho oli 28 W, energianku-
lutus vain kolmasosa entisestä ja valaistuksen laatu entistä 
parempi. Lisäksi sisäänrakennetut liiketunnistimet toivat 30 
prosentin lisäsäästöt.

”Liiketunnistin sammuttaa valot, kun liikettä ei ole 
havaittu yhteen minuuttiin. Turvallisuussyistä valot voidaan 
myös himmentää 10 prosenttiin normaalista valotehosta.” 

LED-valaisimien elinikä on 70 000 tuntia. Porraskäytä-
vissä, joissa valaisin palaa noin kolme tuntia päivässä, järjes-
telmä voi kestää 45–50 vuotta. Aika, jonka kuluessa investointi 
maksaa itsensä takaisin, määräytyy käytön ja valojen sytty-
misten ja sammumisten mukaan, mutta Alijevski on arvi-
oinut siihen kuluvan 5–6 vuotta. 

Yhteiset piha-alueet
Kerrostalon yhteisten piha-alueiden 125 W:n elohopealamput 
olivat myös potentiaalinen säästökohde. 

”Elohopealamppuvalaisimet toimivat hyvin 2–3 vuotta 5 
000–10 000 tunnin ajan, mutta sen jälkeen elohopealamppu 
ei tuota tarpeeksi valoa tarkoitustaan varten”, Alijevski kertoo. 
Elohopealamput ovat olleet kiellettyjä Euroopan unionissa 
huhtikuusta 2015 alkaen, joten ei ollut syytä edes harkita 
muita kuin LED-valaisimia. 

Alijevski asensi sekä 42 W:n että 20 W:n Ensto Opera 
-pylväsvalaisimia nähdäkseen, kuinka asukkaat reagoivat. 
”Testialueen ihmiset kertoivat pitävänsä 20 W:n valaisimista, 
joten valitsimme ne.” Lopulta piha-alueelle asennettiin sata 
Opera-valaisinta, jotka palavat noin 4 000 tuntia vuodessa. 

LED-valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia eli 1ähes 13 
vuotta. Ja 50 000 tunnin kohdalla valaisimen valovirrasta 
on vielä jäljellä 70 %. Edut elohopeaan nähden ovat selkeät.

Alijevskin Opera LEDit vaativat noin 27 000 euron 
investoinnin, ja energiansäästöä arvellaan saatavan yli 8 
000 euron edestä vuodessa. Projektin arvioidaan maksavan 
itsensä takaisin kolmessa vuodessa. Ensimmäisten kolmen 
kuukauden aikana energiankulutuksessa on havaittu jo 32 
prosentin pudotus. Ajan myötä säästöjä odotetaan vielä 
enemmän.

Seuraavat 20 prosenttia
Kun 20 prosentin säästö energiankulutuksessa oli saavutettu, 
Alijevski kohtasi uuden haasteen: VätterHemin toimitusjoh-
taja halusi säästöä 20 prosenttia lisää vuoteen 2023 mennessä.

”Ensimmäiset 20 prosenttiakin olivat jo melkoinen 
haaste”, Alijevski toteaa. ”Yleisille alueille on asennettu LED-
valaisimet. Lisäksi asunnoissa on vesimittarit, jotta ihmiset 
ovat tietoisia omasta veden kulutuksestaan. Mutta seu-
raavat 20 prosenttia ovat kova pala. Siihen tarvitaan isompia 
investointeja.”

Alijevski on kuitenkin tarttunut haasteeseen. ”Tarkaste-
lemme kokonaisuutta”, hän toteaa. ”Tutkimme valaistusta, 
ilmanvaihtoa, eristystä ja ikkunoita.” 

Asiassa auttaa Ensto. Enston aluemyyntipäällikön Carl 
Leitnerin mukaan VätterHem ja Alijevski ovat sitä lajia, jotka 
ryhtyvät toimeen ja saavat asioita aikaan: ”He eivät koskaan 
tee muutoksia viime tipassa.” 

Tuotetestaus 
Afrim Alijevski suorittaa usein tuotetestaus-
ta VätterHemin kiinteistöissä. Hän asentaa 
tuotteita rinnakkain ja kysyy asukkailta, 
mikä niistä toimii parhaiten asukkaiden 
kannalta. 

”Rahaakin on mukava säästää, mutta asuk-
kaiden tyytyväisyys on olennaista”, Alijevski 
toteaa. ”Olemme kokeilleet monenlaisia 
valaisimia – paljon edullisempia kuin Enston 
valaisimet – mutta mielestämme laaduk-
kaat tuotteet ovat hintansa arvoisia, koska 
ne kestävät pitkään.” 

 

80 Ensto Tino 
LED-valaisimia

Investointi 
37 000 € 

 

Takaisinmaksuaika 
3,5 vuotta

37 000  
eur

3,5 
vuotta

80  
kpl

Enston Carl Leitner ja VätterHemin Afrim Alijevski tarkaste-
levat asuntoyhtiön porraskäytävien valaisimien kuntoa.
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Vuonna 2015 asuntoyhtiö asennutti porraskäytäviin 80 kpl Ensto 
LED-valaisimia. Kokonaisinvestoinnin määrä oli 37 000 euroa. 
Uudistus maksaa itsensä takaisin 3,5 vuodessa.
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Sallén Elektriskan projektien pääsuunnittelija Daniel Ekström ja Enston aluemyyntipäällikkö 
Fredrik Larsson urheilukeskuksen kiipeilyseinän edessä Uppsalassa.

Jos tila on liian pimeä, ihmiset eivät 
käytä sitä eivätkä pidä siitä huolta."

DANIEL EKSTRÖM

"
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Sallén Elektriska tarvitsi luovan valaistusratkaisun Gottsunda 
Centrumissa olevalle julkiselle rakennukselleen. Ratkaisu  
löytyi yhteistyössä Enston kanssa.

Turvallisuus  
& säästöt

U ppsalan Gottsunda Centrum -ostoskeskuksen 
takana on urheilukeskus, jonka ulkosivulla on 
kiipeilyseinä. Päivällä alue on teini-ikäisten 
paratiisi, mutta illalla se oli pimeä paikka, jota 
asukkaat karttoivat.

Ongelmaan pyydettiin ratkaisu Sallén Elektriska AB:ltä. 
50 miljoonan euron liikevaihdollaan ja 225 asentajallaan 
yritys on Ruotsin suurimpia valaistus- ja asennusalan 
toimijoita. 

Sallénin projektien pääsuunnittelija Daniel Ekström 
tarkasti paikan. Alkuperäisissä suunnitelmissa ei ollut otettu 
huomioon Gottsunda Centrum -rakennuksen takasivun 
valaisua – vain pysäköintialue oli valaistu. Ekström joutuisi 
etsimään luovan ratkaisun. Hän soitti Enston aluemyynti-
päällikölle Fredrik Larssonille ja kysyi tämän mielipidettä.

Mitä asiakas halusi?
”Vietimme Fredrikin kanssa muutaman tunnin pihalla vain 
aluetta katsellen”, Ekström kertoo. ”Puhuimme paljon asi-
akkaan toiveista.”

Asiakas halusi käyttökelpoisen tilan, joten kaksikko 
päätti keskittyä siihen. ”Jos tila on liian pimeä, ihmiset eivät 
käytä sitä eivätkä pidä siitä huolta”, Ekström selittää. ”Lähis-
töllä on vanhainkoti, ja sen asukkaat haluavat tuntea olonsa 
turvalliseksi pimeän tultua.”

Ekström ja Larsson huomasivat, että rakennuksen sei-
nässä oleva kymmenen senttimetrin syvennys oli sopiva 
paikka valaisimien kiinnitystä varten. Larsson ehdotti 
Enston LED-tekniikalla toimivaa Jono-valaisinta. Se on 
pitkä ja kapealinjainen valaistusratkaisu IP44-luokitusta 
vaativiin kohteisiin. Syvennys oli ahdas, mutta Larssonin 
mielestä Jono mahtuisi siihen.

”Syvennykseen pääsi käsiksi vain henkilönostimen 
avulla, mutta Jono sopi siihen kuin valaisin olisi ollut siihen 
suunniteltu”, Ekström kertoo. 

Kolmiosainen ratkaisu
Tilan valaisemiseksi Ekström ja Larsson kehittivät kolmi-
osaisen ratkaisun: 75 Jono LED-valaisinta, kuusi pylvääseen 
asennettavaa Opera LED-valaisinta ja kolme julkisivussa 
käytettävää AVR8 LED-valaisinta. Järjestelmän asennuk-
seen riitti yksi sähköasentaja ja hänen apulaisensa. 

Kolmiosainen ratkaisu tuotti kolminkertaisen tuloksen: 
alue tuntuu turvalliselta, miellyttää silmää ja tuo säästöjä 
LED-tekniikan ansiosta. 

Ekström ja Larsson ovat tehneet yhteistyötä kahdeksan 
vuotta. ”Luottamus muodostuu ajan myötä”, Ekström toteaa. 
”Se helpottaa oikeiden ratkaisujen löytämistä asiakkaille.”

”Ja sitä me teemme päivittäin”, Larsson lisää. 

Uppsalan Gottsunda Centrum -kauppakeskuksen lähellä sijaitsevan urheilutalon piha-alue on nyt hyvin valaistu ja turvallinen.

 Scott Diel       Jonas Borg
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Ensto Chago ottaa näyttämön haltuunsa Jönköpingin 
legendaarisen messukeskuksen pysäköintialueella.

Täydellisiä tapahtumia,  
täydellistä latausta

D reamHack on maailman suurin digitaalinen 
festivaali ja LAN-tapahtuma, jonka kävi-
jöitä viihdytetään muun muassa konsert-
tien, digitaalisen taiteen ja e-urheilun avulla. 
Joka syksy Ruotsin Jönköpingissä yli 20 000 

nörttiä kokoontuu Elmian messukeskukseen kilpailemaan 
DreamHackin yli 200 000 euron palkintopotista.

”He istuvat tietokoneidensa ääressä vuorokauden ympäri, 
juoden Red Bullia ja kokista”, sanoo Enston aluemyyntipääl-
likkö Leif Klasson. ”Sähkön, internetyhteyden, ja aivan kaiken 
on toimittava moitteettomasti.”

Virheetön suoritus
Kent Gustafsson ja Lac Thu Phung ovat Elmian kaksi 
DreamHack-juhlan toimimisesta vastaavaa teknikkoa. He 
ovat vastuussa myös kymmenistä muista messukeskuksen 
tapahtumista, joiden kaikkien kuuluu sujua moitteetta.

Gustafsson, Thu ja kaksi muuta sähkömiestä vastaavat 

yhdessä Elmian lämmityksestä, ilmastoinnista, sähköstä ja 
valaistuksesta. Sen 77 000 neliömetrin kokoinen alue sisältää 
sisä- ja ulkonäyttelytiloja sekä 4000 pysäköintipaikkaa.

Messukävijät tulevat paikalle yhä useammin sähköau-
tolla. ”Neljä sähkömiestä ei mitenkään ehdi vetää paikalle 
kaapeleita joka kerran, kun joku haluaa ladata sähköautonsa”, 
sanoo Enston Klasson. Niinpä Elmia tilasi Enstolta neljä kak-
sipaikkaista Chago-latauspistettä, joilla voi ladata samanai-
kaisesti kahdeksan autoa. Latauslaitteiden hallinnoimiseen 
hankittiin Chagon dynaaminen kuormanhallintajärjestelmä, 
DLM (Dynamic Load Management®).

DLM ja Chago
“DLM oli syy siihen että, valitsimme Enston”, sanoo Lac Thu 
Phung, Elmian epävirallinen tietokonevelho. Thu ei ainoas-
taan valinnut Enston järjestelmää, vaan myös asensi sen itse.

DLM mahdollistaa 5-20 auton hallinnan sekä varmistaa, 
etteivät sulakkeet pala ja sen, että autoihin ohjautuu oikea 

Vasemmalta oikealle: Enston Leif Klasson, 
Elmian Kent Gustafsson ja Lac Thu Phung

 Scott Diel       Tomas Jansohn
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määrä virtaa. Kun akku on latautunut täyteen, DLM kat-
kaisee sähkönsyötön automaattisesti ja ohjaa sähkövirran 
toiseen autoon.

Thu ei kokenut juuri lainkaan haasteita saadakseen 
DLM:n kytkettyä sähköjärjestelmään ja ohjelmiston toimi-
maan. Enston asiantuntijat kirjautuivat etänä Thu:n järjes-
telmään, jolloin kaikilla näkyi reaaliaikaisesti sama näkymä 
ja he pystyivät asentamaan järjestelmän yhteistyössä. Siitä 
lähtien kaikki on toiminut täysin moitteetta.

Toinen Thu:ta houkuttanut DLM:n ominaisuus oli mah-
dollisuus monitoroida ja ohjata järjestelmää etänä tietoko-
neen, tabletin tai jopa älypuhelimen avulla. ”Voin tarkistaa 
sähkönkulutuksen mistä tahansa. Voin vapauttaa jumittu-
neen luukun, jos lataajan RFID-kortti ei toimi.” 

Kasvavat markkinat
Ruotsin markkinoilla sähköautot eivät vielä ole kovin yleisiä. 
Toisin on sen naapurimaassa Norjassa, joka on kuuluisa 
50 000 sähköautostaan ja jossa valtio myöntää verohelpo-
tuksia sähköautoilun kasvattamiseksi. Ruotsissa sähköau-
toilijoiden tukeminen on vähäistä, ja tien päällä on vasta 
13 000 sähköajoneuvoa.

Mutta myös Ruotsissa sähköautomarkkina on kasvussa, 
ja Enston on myynyt maahan jo useita satoja Chago-lataus-
laitteita, mukaan lukien latauspisteen jokaiseen Toyota-liik-
keeseen sekä lataustolppia useaan McDonalds-ravintolaan.

“Viime vuosi on ollut tähän mennessä kiinnostavin säh-
köautoille ja Enstolle”, sanoo Klasson. ”Suurin osa asiakkaista 
ottaa itse asiassa minuun yhteyttä eikä toisinpäin.”

Kun googlettaa ‘laddstolpe,’ eli ruotsiksi ‘lataustolppa’, 
Enston tuote on hakutuloksissa ensimmäisenä”, Klasson 
lisää. Ensto on siis ruotsiksi melkeinpä lataustolpan syno-
nyymi, ja se tekee Enston aseman suorastaan kadehditta-
vaksi. Kiitos Klassonin uurastuksen, ja Elmian kaltaisten 
menestystarinoiden, tilanne saattaa pysyä yhtä hyvänä tule-
vaisuudessakin.

Sähköasentajan 
SUURIN  
PAINAJAINEN 
“Elmiassa järjestettiin muutama vuosi 
sitten ruotsalaisen rocktähti Magnus 
Ugglan konsertti. Koko halli pimeni juuri 
bändin alettua soittaa”, muistelee Kent 
Gustafsson, joka on vastuussa tekniikan 
toiminnasta Elmiassa.

Gustafsson ryntäsi esiintymislavan 
taakse etsimään ongelman syytä, mutta 
muutaman sekunnin kuluttua valot pala-
sivat ja konsertti jatkui normaalisti. ”Kävi 
ilmi, että pimennys kuului esitykseen”, 
sanoo Gustafsson, ”mutta sydän siinä 
hetkeksi pysähtyi.”

Täydellisiä tapahtumia,  
täydellistä latausta

Lac Thu Phung esittelee miten hän pystyy monitoroimaan ja 
ohjaamaan DLM-järjestelmää älypuhelimensa avulla. 

Kun googlettaa ‘ laddstolpe,’ eli ruotsiksi 
‘ lataustolppa’, Enston tuote on hakutulok-

sissa ensimmäisenä."
LEIF KLASSON
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Enston hallituksen edellinen puheenjohtaja 
Risto Anttonen kertoi Ensto Todaylle  
ajatuksiaan kahden puheenjohtajuus- 
vuotensa varrelta. 

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

  
Pelin henki on 
kannattava
kasvu

ensto today  |  ENSTOLAINEN

A nttonen on ollut mukana Enston 
hallituksessa vuodesta 2002 
ja nousi sen puheenjoh-
tajaksi 2014. Kaiken 
kaikkiaan hän on 

antanut panoksensa Enstolle 
jo 14 vuoden ajan. Anttonen 
on toiminut Ahlstromin ja 
Norpen toimitusjohtajana, 
ja luotsannut molemmat yri-
tykset paikallisista toimijoista 
globaaleiksi yrityksiksi. Ensto 
Today keskusteli Anttosen 
kanssa prosessista, jonka avulla 
Enstosta tulisi vähemmän 
paikallinen, kun eri tuote-
ryhmien relevantit markkina-
alueet määritellään laajemmin.   

et  Puheenjohtajana johdatte 
strategiatyötä määriteltäessä 
Enston liiketoiminnan laa-
juutta. Millaisia visioita teillä 
on Enstolle?

Päätavoite on löytää oikean-
lainen kasvustrategia. Enstolla on 
laaja valikoima erilaisia teknologioita 
sekä hyvä tietopohja. Kehittymisen 
varaa on siinä, miten parannamme 
kasvustrategiamme suunnittelua ja toi-
meenpanoa. Hallitus määrittää missä 
liiketoiminnassa olemme mukana, ja bis-
nesten, strategisten liiketoimintayksik-
köjen on löydettävä omat tapansa rakentaa 
kestävää kilpailuetua.
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Enston suurin kasvupotentiaali tulee verkonrakennus-
tuotteista ja valaistuksesta. Mutta myös talotekniikka- ja 
teollisuustuotteissa on mahdollisuuksia, sillä molemmissa 
liiketoimintayksiköissä on tuoteryhmiä, joissa on todellista 
potentiaalia.

Kun toteutamme näitä mahdollisuuksia, meidän on tarkas-
teltava organisaation rakennetta, kulurakennetta ja kapasiteetin 
hyödyntämistä. Vierailin äskettäin Ranskanyksiköissämme 
ja näin, millaisissa asioissa voimme yhtenä Enstona vielä 
paremmin yhdistää voimiamme. 

et  Tarkoittaako kasvu Enstolle rajuja valintoja tuotevali-
koiman suhteen?

Omia tuotteita ei saisi koskaan jakaa A- ja B-luokan tuot-
teisiin. Niistä kaikista tulee olla ylpeä, sillä kullakin on oma 
roolinsa. Se, että tuotteella ei ole potentiaalia globaaliksi mark-
kinajohtajaksi, ei tarkoita sen olevan vähempiarvoinen. Tuot-
teet voivat luoda arvokasta kassavirtaa tai ne voivat olla osa 
kasvustoa, josta nousee tulevia menestystarinoita. 

En usko, että on olemassa ”kannattavaa supistamista”. 
Pelin henki on kannattava kasvu. Älä käsitä väärin: en tar-
koita, että pitäisi hyväksyä tuotteiden kannattamattomuus – 
se on asia erikseen. 

et  Olette sanonut aiemmin, että Enston tuotteiden pitäisi 
sijoittua ykköseksi tai kakkoseksi omissa kategorioissaan. 

Tuotteet on asemoitava, mikä tarkoittaa kahta asiaa. Ensin-
näkin sitä, että yritys pyrkii saamaan tuotteensa johtavaan 
asemaan tuoteryhmän sisällä. Toiseksi sitä, että se pyrkii niin 
laajoille markkinoille kuin suinkin on tarkoituksenmukaista. 
Ei riitä, että yritys on ykkössijalla Suomessa, jos se on 11. sijalla 
Saksassa ja Ranskassa. Määrittele ensin oma markkina-alue ja 
kysy sitten, mikä asemasi sillä on? Tavoitteena on kuitenkin 
toimia yhtä globaalisti kuin tärkein kilpailija.

Kannattaa silti huomata, että ”globaali” ei välttämättä ole 
sopivin sananvalinta tässä yhteydessä. Täsmällisempää on 
sanoa, että liiketoiminnasta on koko ajan tulossa ”vähemmän 
paikallista”, ja tunnistaa, että myös paikallisen ja globaalin väli-
maastoon voi sijoittua. Meidän on ymmärrettävä relevantin 
markkinan laajuus kaikkien tuotteiden osalta. Markkina ei 
koskaan kata ainoastaan kotimaata, mutta se ei tarkoita, että 
se olisi myöskään koko maailma. 

Miten siis määrittelemme tuotteidemme markkinan? 
Katsomme, missä vahvimmat kilpailijamme toimivat – 

se on myös meidän markkinamme. Jos emme määrit-
tele markkinaamme yhtä laajaksi kuin suurimmat 

kilpailijamme, globaalimpi kilpailija saattaa 
hyödyntää kumulatiivista kassavirtaansa ja 

kaapata markkinamme edes suuremmin 
siitä kärsimättä. Sen vuoksi meillä on 
oltava yhtä globaalit tuoteryhmät kuin 
tärkeimmillä kilpailijoilla. Meidän 
on nostettava tuotteiden tavoite-
tasoa; analysoitava niiden kilpailu-

edut ja -asemat.

et  Mitkä ovat Enston kilpailuedut 
konsernitasolla?

Jos vierailet Etelä-Koreassa, 
huomaat että siellä yritysten tavoit-

teena on nousta koko maailman 

markkinajohtajaksi. Kun yhdysvaltalainen yritys saavuttaa 
10 miljoonan myynnin, yritystä ei myydä, jos näyttää mah-
dolliselta saavuttaa 100 miljoonaa seuraavien viiden vuoden 
kuluessa. Suomalaisissa yrityksissä tällaista kunnianhimoa ei 
yleensä ole, joten ne pysyvät hyvin pieninä. 

Tässä mielessä Ensto ei ole tyypillinen suomalainen yritys. 
Maailmanlaajuisessa B2B-toiminnassa on 3 000 johtavaa yri-
tystä, ja puolet niistä on saksalaisia. Ne ovat usein keskiko-
koisia yrityksiä ja kapeiden erikoisalojen markkinajohtajia, 
jotka ovat olleet perheyrityksiä jo sukupolvien ajan. Ensto 
muistuttaa näitä siinä mielessä, että se on perheyritys, jolla 
on kriittistä massaa tulla globaaliksi tai alueelliseksi johta-
jaksi. Mutta meilläkään ei ole resursseja pyrkiä johtajuuteen 
liian monilla liiketoiminta-alueilla. 

Enston vahvuus on jatkuvuudessa, joka on erittäin tärkeää 
tuotekehityksen kannalta. Kuinka voit kehittää jotain aidosti 
uutta, jos olet toimitusjohtajana vain kolme vuotta ja mak-
simoit voiton jokaisella vuosineljänneksellä? Näin tapahtuu 
usein pörssiyhtiöissä. Perheyritykseen sen sijaan sitoudutaan 
ja taistellaan sen eteen, että tulosta tulee viiden tai 15 vuoden 
aikajänteellä.

et  Yritysostot ovat nopea tie kasvuun, mutta olette varoit-
tanut panostamasta liikaa yritysostoihin.

Näkemykseni on, että Enston kasvun tulee olla, karke-
asti sanottuna, puoliksi luonnollista ja puoliksi yritysostoihin 
perustuvaa.

Muutoksia Enston  
hallituksessa 
Enston hallituksen kokoonpanoon on tehty 
muutoksia. Edellinen puheenjohtaja Risto 
Anttonen väistyy helmikuussa, mutta jää 
hallitukseen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 
Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Marjo 
Miettinen. Professorit Esa Saarinen ja Martti 
Mäntylä jättävät hallituksen.

Ensto kiittää molempia tehtävistään 
luopuvia, ja erityisesti Esa Saarista yli 25 
vuoden palveluksestaan hallituksessa sekä 
hänen korvaamattoman panoksensa Enston 
kehittämisessä. Yhteistyö molempien entisten 
hallitusjäsenten kanssa jatkuu edelleen 
käytännön tasolla hallituksen ulkopuolella. 

Professorit Saarisen ja Mäntylän tilalle on 
nimitetty kaksi vahvan liikkeenjohdon taustan 
omaavaa ammattilaista; liikkeenjohdon 
konsultti, Talent Vectian entinen omistaja ja 
Boardmanin partneri ja hallitusammattilainen 
Kari Kasanen, sekä sähkönsiirtoyhtiö Fingridin 
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Enston omistaja Timo Miettinen jatkaa 
hallituksessa.  

Enston hallituksen muutokset liittyvät 
omistajien päätökseen keskittyä vahvemmin 
perheyhtiön edelleen kehittämiseen.

jatkuu
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Ensto Chago ja Sonera tuovat digitaaliset 
viestintäkanavat sähköautojen latausverkos-
toon. Uudet latausasemat näyttävät digitaalista 
sisältöä, kuten ilmoituksia sekä kohdennettuja 
mainoksia, helposti ja kustannustehokkaasti.

Näiden digitaalisten kanavien kautta 
yleiset latausasemat tulevat tarjoamaan 
uusia tulonlähteitä niin yksityisen kuin jul-
kisen sektorin palveluntarjoajille.  ”Uudet 

monipuoliset latausasemat mahdollistavat ja 
nopeuttavat älykkäiden kaupunkipalveluiden, 
kuten mobiililaitteilla toimivien e-palveluiden 
sekä turvallisuutta parantavien sovellusten, 
käyttöönottoa”, sanoo Soneran Juha Kähäri.

”Juuri nyt yhdistämme tärkeät ja ajan-
kohtaiset elementit: viestintäkanavina toi-
mivat digitaaliset näytöt sekä IoT-alustana 
toimivat sähköautojen latausasemat. Tämä 

mahdollistaa etupainotteisen latausverkoston 
rakentamisen sekä edistää osaltaan sähköistä 
liikennettä”, sanoo Ensto Chagon toimitusjoh-
taja Juha Stenberg.

Finavia asennutti ensimmäisen viestin-
täkanavana toimivan latausaseman Helsinki-
Vantaan lentokentälle vuonna 2013, ja sen 
jälkeen asemia on asennettu mm. Turkuun. 

Soneran ja Ensto Chagon yhteistyö luo uuden 
viestintäkanavan ja IoT-alustan

The world’s first solution 
combining electric vehicle 
charging and outdoor adver-
tising  - Chago Wall

Chago Wall is an electric vehicle charging 
station and commercial advertising screen, 
that solves the investment challenges relat-
ed to the construction of charging networks:  
Income from the sales of advertising space can 
be used to fund the investments in building of 
the charging infrastructure.

EV charging and advertising wall
Ensto and Symbicon, a pioneer in designing 
and manufacturing digital display technolo-
gy, have together developed this advertising 
charging station. 

2.0 new design 
The second generation Chago Wall has a 
slimmer design and upgraded features that 
enables perfect fit and flexibility for urban in-
stallations. Chago Wall includes one or two EV 
charging points. Chago Wall is safe and easy 
to use. There is a Mode3 Type 2 connector 
(3 x 32 A) complying with the IEC standard. 

A three-color LED indicator on the charging 
station shows the charging status. It also 
indicates any error situations. 

Display technology for demanding 
conditions
The 55” display is suitable for the most de-
manding outdoor use in all weather condi-
tions, without compromising the customiza-
tion possibilities or appearance.

Chago Wall 2.0 
Advertising  Charging Station  

ensto today  |  ENSTOLAINEN

Suoralta kädeltä en pysty sanomaan lukuja, mutta käsitykseni mukaan 
viime vuosina Enstoa ovat kasvattaneet pääasiassa yritysostot. Suomessa 
olemme ostaneet Enerventin ja Alppiluxin. Samoin Ranskassa olemme 
kasvaneet yritysostojen myötä. Minun on helppo nimetä nämä kaupat, 
mutta vaikeampi on arvioida tuotekehityksen kautta tapahtuneen luon-
nollisen kasvun osuutta. Orgaaninen kasvu on siis yksi painopistealue.

Missä ovat parhaat mahdollisuutemme todella globaaliin kasvuun? 
Siihen vastataksemme meidän täytyy tarkastella Enston resursseja, tie-
topohjaa ja osaamista. Orgaaninen kasvu on turvallisempi, mutta taval-
laan myös vaativampi tie.

Kaikkeen tekemiseen tarvitaan ihmisiä. Tarvitaan resurssivarasto, 
josta amerikkalaiset käyttävät nimitystä vaihtopenkki, ”bench” – ”How 
deep is your bench?” Meidän täytyy olla vähemmän riippuvaisia suo-
malaisista resursseista ja rekrytoida osaavia ihmisiä kaikilla niillä mark-
kinoilla, joilla olemme läsnä. 

et  Mainitsitte kerran, että viime vuosisadalla yritysten johtajat olivat 
keksijöitä, ja nimesitte Ensio Miettisen hyväksi esimerkiksi siitä. 
Sanoitte, että nykypäivän yritysjohtajat ovat usein talousihmisiä, 
”taseakrobaatteja”. Mutta eikö nykyäänkin suuryritysten johdossa 
ole keksijöitä ja ohjelmistoinsinöörejä?

Tarkoitin sen kommentin kritiikiksi Suomelle. Suomessa ja Euroo-
passa meiltä puuttuvat innovaatiot. Nopeimmin kasvavat yritykset ovat 
ohjelmistoyrityksiä, ja ne ovat kaikki amerikkalaisia. Euroopassa ei ole 
yhtään ohjelmistojättiä. 

Suomalaiset yritykset ovat tuotanto- ja teknologiapainotteisia. 
Olemme vahvoilla valmistettaessa B2B-markkinalle tarjottavia vaativia 
ja vaikeita tietopohjaisia tuotteita, joissa tuotanto on tärkeä tekijä. Mutta 
heikkoutemme on markkinointi. Laskusuhdanne vaikuttaa enemmän 
investointihyödykkeiden tuottajiin kuin kuluttajatuotteiden valmistajiin. 

Juuri se romahdutti lopulta Nokian: he eivät ymmärtäneet asiak-
kaiden tarpeita. Nokia oli maailman paras logistiikkakone, jonka yksik-
kökustannus jokaista valmistettua matkapuhelinta kohti oli maailman 
matalin. Mutta heidän valmistamansa tuote oli vääränlainen. 

Sen sijaan Ensto on oikealla tiellä suunnatessaan kohti muutosta. 
Niiden reilun 10 vuoden aikana, jotka olen ollut yhtiössä, olemme tulleet 
yhä vähemmän riippuvaisiksi Suomesta ja Pohjoismaista. Silti tuoteryh-
mämme asemoituvat yhä liian paikallisesti. Meidän täytyy löytää menes-
tystarinamme liian paikallisen ja täysin globaalin toiminnan välistä.

  
Pelin henki on 
kannattava
kasvu
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E nston ostaessa valaistusratkaisujen  valmistaja 
Alppiluxin huhtikuussa 2014 Enston Tallinnan 
tehtaan johtaja Peeter Mõrd tutki yrityksen tuo-
tevalikoimaa. ”Olin jo asentanut LED-valaisimet 
kotiini. Oliko mitään syytä olla laittamatta niitä 

myös tehtaaseen?” Hän tutustui Alppiluxin verkkosivuihin 
ja tutustui heidän myyntitiimiinsä. Sen jälkeen oli laskel-
mien aika.

Ensimmäisenä uuteen LED-aikaan siirryttiin Tallinnan 
tehtaalla marraskuussa 2014, kun LED-valaistus asennet-
tiin varastotiloihin. 130 LED-valaisimen ja liiketunnistimen 
asennuksen hinnaksi tuli 68 000 euroa. Sijoituksen laskettiin 
maksavan itsensä takaisin 4,3 vuodessa. Elokuussa 2015 tuo-

tantoalueelle asennettiin 120 LED-valaisinta, ja investoin-
nille tuli hintaa 47 000 euroa. Takaisinmaksuajaksi laskettiin 
2,5 vuotta. 115 000 euron kokonaisinvestoinnin keskimää-
räinen takaisinmaksuaika on siis 3,5 vuotta.

Mõrdin mukaan tehtaan tuotantolaitteisiin investoi-
minen vaatii yleensä enintään viiden vuoden takaisinmak-
suajan eikä takaisinmaksu ole koskaan taattu markkinoiden 

eläessä. ”Mutta valaistuslaskelmat ovat helppoja”, hän sanoo. 
”Tiedämme käyttötunnit, ja kunhan rakennus pysyy käy-
tössä, investointi tulee maksettua takaisin.” 

Jos asia on näin selvä, miksei kaikissa tehtaissa ole LED-
valaistusta? ”Tuotannon ihmisillä on tapana keskittyä tuotan-
toasioihin”, Mõrd pohtii, ”emmekä helposti lähde etsimään 
ratkaisuja jo valmiiksi toimiviin asioihin.” Mutta nyt kun 
olemme todistaneet idean toimivuuden Tallinnan tehtaalla, 
myös muut saattavat kokea valaistumisen. 

Electric vehicle charging posts don’t 
yet crowd the landscape of France. But 
they’re coming. Ensto Today is pleased 

to introduce you to some of the pioneers 
of electric traffic in France.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

Elokuussa 2015 tuotantoalueelle asennettiin 120 LED-valaisinta, 
ja investoinnille tuli hintaa 47 000 euroa. Takaisinmaksu-ajaksi 
laskettiin 2,5 vuotta. 115 000 euron kokonaisinvestoinnin 
keskimääräinen takaisinmaksuaika on siis 3,5 vuotta. 

 

LEDit ovat järkevä ratkaisu 
tehtaisiin ja varastoihin. 
Miksi ne kuitenkin ovat 
niin harvinaisia tuotanto-
ympäristöissä?

Takaisin-
maksun
aika

 Scott Diel       Ensto

120 LED-valaisinta  
ja liikkeen- 
tunnistinta

Sijoituksen määrä 
47 000 € 

 

 

Takaisinmaksuaika 
2,5 vuotta

47 000  
eur

2,5  
vuotta

120  
kpl

Valaistuslaskelmat ovat helppoja, 
tiedämme käyttötunnit ja kunhan 
rakennus pysyy käytössä, inves-
tointi tulee maksettua takasin.”  
PEETER MÕRD 

"
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Taistelu rintasyöpää  
ja  kauneuden stereotypioita  
vastaan 
Monokini 2.0 –projekti järjesti 
hyväntekeväisyysmuotinäytöksen 
rintasyövästä selvinneiden kunniaksi 
Helsingissä. Ensto oli yksi tapahtuman 
ylpeistä tukijoista. 

 
Monokini 2.0 on taideprojekti, joka tutkii 
populaarikulttuurin kapeaa kuvaa naisten 
ihanteellisesta ulkonäöstä. Se pyrkii laajen-
tamaan hyväksytyn kauneuden käsitteitä 
mm. rintasyövästä toipuneille naisille suun-
nittelulla uima-asukokoelmalla.

Projekti kulminoitui lokakuussa 2015 
hyväntekeväisyysmuotishowhun, joka 
järjestettiin täysin vapaaehtoisvoimin. 
90-vuotias Yrjönkadun uimahalli Helsingin 
keskustassa tarjosi tapahtumalle henkeäsal-
paavat puitteet. 

Osallistumista, tukea ja 
positiivista energiaa
Enston markkinointiviestintäpäällikkö 
Kaisa Kaikkonen oli yksi esiintymislavan 
rohkeista malleista. ”Olin onnekas, kun 
sain tehdä jotain niin ainutkertaista, ja vielä 

hyvän asian eteen”, sanoo Kaikkonen. 
”Yleisön upeat reaktiot kävellessäni cat-
walkia pitkin, kaikki se tunne, tuki ja posi-
tiivinen energia, en unohda niitä koskaan.”

Tapahtuman aikana tehdyt lahjoi-
tukset ohjattiin Suomen Syöpäsäätiölle 
rintasyöpätutkimusta varten.

Ensto oli yksi muotinäytöstä tuke-
vista yrityksistä. Lisäksi yksi tapahtuman 
liikkeellepanijoista oli sen tuottajana toi-
minut Enston perustajan Ensio Miettisen 
pojantytär Anna Miettinen.

Yksi, kaksi, ei yhtään – olet 
kaunis joka tapauksessa
Uima-asut on tyypillisesti suunniteltu nai-
sille, jotka eivät ole kokeneet rinnanpoistoa. 
Tosiasia kuitenkin on, että suuri osa nai-
sista, joiden rinta on poistettu syövän takia, 
ei hakeudu korjausleikkaukseen.

Kaupoissa on vaatteita ja uima-asuja 
vain kaksirintaisille naisille. Rintasyövän 
sairastaneiden naisten on erittäin vaikea 
löytää itselleen sopivia ja hyvännäköisiä 
vaatteita.

Monokini 2.0:n perustajat ja luovat 
johtajat, Katriina Haikala ja Vilma 
Metteri, pyysivät joukkoa suoma-
laisia muotisuunnittelijoita suunnitte-
lemaan uima-asukokoelman. Projektin 
tuloksena syntyi 10 haute couture 
-uima-asua, 10 upeaa valokuvaa, 10 voi-
maannutettua naista sekä maailmaa kier-
tävä valokuvanäyttely.

”Tällä projektilla haluamme sanoa, 
että kuka tahansa nainen, jolla on joko 
yksi tai kaksi tai ei yhtään rintaa, voi tuntea 
itsensä kokonaiseksi, ihanaksi ja kauniiksi”, 
sanoo Metteri. ”Huolimatta siitä, kuinka 
paljon paineita ympäristömme ja kult-
tuurimme meille asettaa”, lisää Haikala.

Taisteluun rintasyöpää vastaan!
Maailman syöpätutkimusrahaston mukaan 
rintasyöpä on maailman yleisin syöpä 
naisilla, ja toiseksi yleisin syöpä kaiken 
kaikkiaan. Vuosittain diagnosoidaan 1.7 
miljoonaa uutta tapausta (uusimmat tutki-
mustulokset ovat vuodelta 2012). Tämä on 
noin 12 prosenttia kaikista uusista syöpäta-
pauksista ja 25 prosenttia kaikista naisten 
sairastamista syövistä. Yksi nainen kah-
deksasta sairastuu siihen jossain elämänsä 
vaiheessa. Noin 40 prosenttia suomalai-
sista rintasyövästä selvinneistä naisista 
päättää rinnanpoistoleikkauksen jälkeen 
jatkaa elämäänsä yhden rinnan kanssa tai 
kokonaan ilman rintoja.

Rintasyövän vastaiseen taiste-
luun, siihen liittyvän tiedon lisäämi-
seen ja asenteiden muuttamiseen on 
monia eri keinoja. Rintasyöpätutkimuk-
seen lahjoittamisen lisäksi kannattaa 
ainakin liittyä Monokini-yhteisöön:  
www.facebook.com/Monokini2  
 
Osallistu Suomen syöpäsäätiön Roo-
sanauha-keräykseen: http://oma.syo-
pasaatio.fi/roosa-nauha/5-2316  

Lisätietoja Monokini 2.0:sta:   
www.monokini2.comMonokini 2.0 vetäjät ja shown emännät, Vilma Metteri (vas.) ja Katriina Haikala (toinen 

oikealta) mallien kanssa catwalkilla. Enston Kaisa Kaikkonen ensimmäisenä oikealta.
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Ensto Enervent Oy on ostanut nor-
jalaisen ilmanvaihtotuotteiden jäl-
leenmyyjä Noram Produkter AS:n 
koko osakekannan. Yritysosto on 
täysin linjassa Ensto Enerventin 
kasvustrategian kanssa, jossa tavoit-
teena on keskittyä raikkaaseen 
sisäilmaan, energiatehokkuuteen, 
terveellisyyteen ja mukavuuteen.

Noram on ollut Enerventin pitkäaikainen kumppani 
ja sen Exvent-nimellä myytävien ilmanvaihtotuotteiden 
ainoa jakelija Norjassa.

Molemmat yritykset näkevät yhteistyön syventämisellä 
paljon mahdollisuuksia. ”Norja on positiivisesti kehittyvä 
markkina-alue, jossa asiakkaat arvostavat laatua ja energia-
tehokkuutta. Tämä yrityskauppa antaa meille erinomaisen 
jalansijan laajentaa jo kasvavaa liiketoimintaamme Nor-
jassa. Olen myös varma, että lisääntynyt keskittäminen 
sekä suora yhteys valmistajan tuotekehityksen ja markki-
noinnin suunnitteluun vahvistaa Noramia”, sanoo Ensto 
Enerventin toimitusjohtaja Jukka Riekkinen.

Timo Luukkaiselle 
kunniamerkit  
Suomessa ja Ranskassa
 

Noram, tervetuloa 
Ensto-perheeseen!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Suomen 
itsenäisyyspäivän kunniaksi Enston toimitusjohtaja Timo 
Luukkaiselle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritari-
merkin. Ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan isänmaan 
palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi 
huomattavista siviili- ja sotilasansioista. 

Lokakuussa Ranskan Suomen suurlähettiläs Serge 
Mostura puolestaan luovutti Luukkaiselle Kansallisen 
ansioritarikunnan upseerimerkin.

Kansallinen ansioritarikunta (Ordre National du Mérite) 
on ranskalainen ansioritarikunta, jonka presidentti Charles 
de Gaulle perusti vuonna 1963 Ranskan kansalaisille tar-
koitetun Kunnialegioonan rinnalle. Sillä korvattiin entiset 
ministeriritarikunnat, ja sen avulla voitiin palkita myös 
ulkomaalaisia Ranskan hyväksi ansioituneita henkilöitä. 
Myöntämisperusteena ovat merkittävät sotilas- tai sivii-
liansiot Ranskan hyväksi tehdyssä työssä.
 
Lämpimät onnittelut, Timo!

ensto today  |  NEWS IN BRIEFensto today  |  UUTISIA LYHYESTI
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Ari Virtanen astuu remmiin Enston uutena toimitusjohtajana 
huhtikuussa 2016. Ensto Today otti selvää miehen historiasta  
ja tulevaisuuden suunnitelmista.

 Pia Hänninen       Kone

Valokeilassa:

ARI VIRTANEN

ensto today  |  ENSTOLAINEN
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Valokeilassa:

ARI VIRTANEN

et  Kerro jotain itsestäsi ja perheestäsi.
Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta. Puolisoni on 

asianajaja julkisella sektorilla. Poikamme opiskelee rahoi-
tusta ja on jo muuttanut pois kotoa. Hänen siskonsa käy 
lukion toista luokkaa. Perheemme viides jäsen on valkoinen 
länsiylämaanterrieri, jonka ego on itse koiraa suurempi. 

et  Missä opiskelit?
Valmistuin Tampereen teknillisestä korkeakoulusta, 

jossa opiskelin teollisuustaloutta ja tietotekniikkaa. Sen jäl-
keen olen osallistunut moniin johtamiskoulutuksiin, joita 
ovat järjestäneet muun muassa INSEAD ja IMD. Lisäksi 
olen suorittanut jatko-opintoja ja kirjoittanut joitakin artik-
keleita. Väitöskirja? Ehkä jossain vaiheessa, mutta nyt kes-
kityn täysillä Enstoon.

et  Miten kuvailisit itseäsi ihmisenä? Esimiehenä? Työ-
toverina? Ystävänä?

Haluan ajatella niin, että ihminen on aina sama, mutta 
eri rooleissa eri ominaisuudet korostuvat. Samat perusasiat 
ovat aina läsnä. Esimerkiksi eettinen käytös, toisten kunni-
oittaminen ja korkea moraali - niistä ei pidä koskaan tinkiä. 
Johtajan roolissa on tärkeää määritellä selkeä suunta ja auttaa 
tiimiä saavuttamaan tavoitteensa. Kollegoiden kuuluu tukea 
toisiaan, usein omien vastuualueidensa ulkopuolella. Itse 
asiassa, monessa organisaatiossa työtovereiden yhteistyö 
on aivan liian vähäistä. Ystävyys tarkoittaa minulle läsnä-
oloa, luottamusta ja lojaalisuutta.

et  Millainen työurasi on ollut tähän saakka?
Tein diplomityöni Nokia Cellular Systems –yksikölle 

aiheesta ”Laskenta GSM-matkapuhelinverkossa”. Siinä mää-
ritellään logiikka, jonka mukaan matkapuhelinkeskukset 
keräävät puhelutiedot. Niiden perusteella operaattorit pys-
tyvät laskuttamaan asiakkaitaan. Eli aina kun saat puhelin-
laskusi, olen osittain syyllinen, sillä kirjoittamani softa on 
tälläkin hetkellä käytössä olevien ohjelmien esi-isä. 

Kahdeksan vuoden kuluttua olin vastuussa liiketoimin-
tayksiköstä, ja kolme vuotta siitä johdin Nokia Networksin 
teknologiatoimistoa, sijaintipaikkana Kalifornian Piilaakso. 

Palattuani Suomeen vaihdoin matkapuhelinpuolelle 
vetämään Linux-ohjelmistoalustaa nimeltä Maemo (myö-
hemmin Meego). Rakensimme neljä sukupolvea Internet-
tabletteja, mutta valitettavasti Linuxista ei koskaan tullut 
Nokian valtavirtaa. Nokian-vuosinani liiketoiminta kasvoi 
nopeasti ja menestys oli huimaa. Kirkkaimmat muistoni 
noilta ajoilta eivät kuitenkaan liity bisnekseen. Muistan 
ihmiset ja sen kuinka hauskaa heidän kanssaan oli tehdä 
töitä. Sen tunteen tahdon kokea aina uudelleen.

Elektrobitissä olin vastuussa langattomasta liiketoimin-
nasta. Tämä puolikas yhtiöstä on nykyään Bittium. Tietolii-
kenteestä tuotekehityspalveluihin siirtyminen antoi minulle 
kokonaan uuden näkökulman monella tapaa. Yhtäkkiä Suo-
messa oli Nokian lisäksi muitakin yrityksiä, ja niissä työs-
kenteli ihan oikeita ihmisiä. Vaikka arvostankin aikaani 

Nokialla korkealle, uskon että muutos tuli tarpeeseen. Oli 
myös palkitsevaa kuulua osaavaan tiimiin, joka kehitti upeita 
tuotteita, kuten maailman ensimmäisen satelliittiyhteydellä 
varustetun älypuhelimen.  

Koneella oli menestyvä ”vertikaalinen” hisseihin, liuku-
portaisiin ja oviin perustuva liiketoiminta. Minun tehtäväni 
oli rakentaa ”horisontaalisten” ratkaisujen liiketoimintamalli 
ja luoda ihmisille paras mahdollinen liikkumisen kokemus. 
Jos googletat ”People Flow Intelligence” saat hyvän kuvan 
siitä, kuinka perinteinen teollisuusyritys voi uudistua digita-
lisaation myötä. Minulle Kone oli sekä mahdollisuus tutustua 
uuteen teollisuudenalaan että mahtava työpaikka. Tällä het-
kellä siirrän viimeisiä nykyisiä työtehtäviäni seuraajilleni ja 
alan olla valmis ottamaan vastaan uudet haasteet.

Olen aina ollut onnekas, kun olen saanut työskennellä 
hienoissa yrityksissä, ja nyt tunnen itseni etuoikeutetuksi 
saadessani liittyä Enston riveihin.

et  Mitä ovat tärkeimmät asiat mitä olet oppinut menes-
tyksestä aiemmissa työtehtävissäsi?

Vanhan sanonnan mukaan ainoa paikka, jossa menestys 
tulee ennen työtä, on sanakirja. Missään liiketoiminnassa 
ei ole mahdollista taata menestystä, mutta kun koko orga-
nisaatio työskentelee yhdessä selkeitä ja yhteisiä tavoitteita 
kohti, menestyksen mahdollisuus kasvaa merkittävästi. 
Tavoitteiden saavuttaminen pitää toki aina huomioida, mutta 
sitten katse pitää kääntää nopeasti tulevaisuuteen. Valitetta-
vasti menestys ei ole pysyvä asiaintila, vaan se täytyy ansaita 
uudestaan ja uudestaan, pienillä teoilla joka päivä.

Nykyään lähes kaikilla yrityksillä on hyvät osaamiset, 
taidot ja prosessit. Tämän vuoksi kilpailussa pärjäävät ne, 
joilla on aitoa intohimoa tekemiseen. Oikea asenne on kor-
vaamaton, etenkin huonoina aikoina.

Jo lopuksi, menestys ei ole koskaan yksilösuoritus vaan 
aina yhteistyön tulos.

 
et  Mikä on johtamisfilosofiasi?

En usko, että tätä kelpuutetaan filosofiaksi, mutta 
yritän aina selvittää liiketoiminnan kokonaiskuvan, sisäl-
täen ulkoiset trendit, kilpailijat, asiakkaat ja muut sidos-
ryhmät. Tarkastelemalla itseämme tätä tilannekuvaa vasten 
voimme määritellä ja jakaa selkeät liiketoiminnalliset tavoit-
teet. Kaikki muuttuu helpommaksi, kun koko organisaatio 
vetää yhteistä köyttä samaan suuntaan.

Toinen avaintekijä on löytää oikeat ihmiset oikeisiin 
tehtäviin, ja antaa heille sekä vastuuta että vapautta niiden 
hoitamiseen. En aio tarkkailla jokaista kädenliikettä, mutta 
olen läsnä silloin kun tarvitaan. Periaatteenani on aina pal-
kata ihmisiä, jotka ovat tehtävissään minua osaavampia. 

  
Lue koko haastattelu osoitteessa enstotoday.com

Mielestäni Ensto on loistava yhdistelmä 
vakiintuneita liiketoimintoja ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia." 

ARI VIRTANEN

"
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Se toimii loistavasti 
jopa tuhannessa asteessa.

 Scott Diel       Ensto

Ensto Vulcano 
ei kavahda 

TULTA

ensto today  |  RATKAISUT
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J os julkisissa tiloissa sattuu tuli-
palo, tärkeintä on turvallinen 
evakuointi. Potilaat siirretään 
pois sairaaloista, matkus-
tajat poistetaan lentoken-

tiltä tai teollisuuslaitokset tyhjennetään 
työntekijöistä.

Ensto Vulcano on palonkestäviin järjestelmiin 
suunniteltu palojakorasia. Se antaa pelastajille lisä-
aikaa evakuoinnin suorittamiseen jopa 90 elintärkeää 
minuuttia varmistaen sähkönsaannin, turvavalaistus-
järjestelmien- ja vedenpainejärjestelmien toiminnan.

Ensto Vulcano -palojakorasioiden suunnittelun 
taustalla on Enston pitkä kokemus kotelointiratkai-
sujen kehittämisestä haastaviin ympäristöihin. Se 
varmistaa, että rakennukset ovat direktiivien ja stan-
dardien mukaisia ja mahdollisimman turvallisia. 

Toimii yli 1 000 asteessa
Ensto Vulcano on suunniteltu käytettäväksi palon-
kestävissä johtojärjestelmissä ”Halusimme tuotteen, 
joka sopii äärimmäistä paloturvallisuutta vaativaan 
järjestelmään”, Enston tuotepäällikkö Riitta Seeck 
kertoo. ”Ensto on Pohjoismaiden ainoa valmistaja, 
joka pystyy sellaisen tarjoamaan.”

Ensto Vulcanon keraamiset liittimet ovat niin kes-
täviä, että niitä voisi vaikka käyttää uudelleen tuhatas-
teisen kuumuuden jälkeen. Lämpötilan saavuttaessa 
1 000 °C muovikotelot ovat jo sulaneet, mutta Enston 
erikoismetalliseoksesta valmistamat keraamiset liit-
timet varmistavat virran jatkuvan kulun. 

Tuote on testattu saksalaisen DIN 4102–12 -stan-
dardin mukaisesti. Tuotteet varmistavat sähkön-
saannin jopa 90 minuutin ajan, jotta esimerkiksi 
turvavalaistusjärjestelmät ja vedenpainejärjestelmät 
pysyvät toiminnassa.

 
Nopea asentaa
Ensto Vulcano -palojakorasiassa jokainen pieni yksi-
tyiskohta on huomioitu asennuksen tehostamiseksi. 
Seeck toteaa näin: ” Yleensä tällainen tuote toimi-
tetaan kuin lasten rakennuspalikat: irtonaisia osia 
muovipussissa. Sen sijaan Ensto Vulcano -liittimet 
toimitetaan rasioihin asennettuina, ja ainoastaan 
betoniruuvit ovat irrallaan.” 

Myös haaroitusliittimistä on hyötyä asennuk-
sessa. ”Liittimessä on neljä johdinpesää, jolloin 
haaroittaminen onnistuu helposti, eikä samaan 
johdintilaan tarvitse laittaa useita johtimia”, Seeck 
selvittää. 

Turvallisuus ennen kaikkea
Roomalaisen myytin mukaan tulen jumala Vulkanus 
teki kypärän Plutolle, kolmikärjen Neptunukselle 
sekä kilven Akilleelle ja Aineiaalle. Hänen sanotaan 
opettaneen näille myös metallien takomisen ja kiil-
lotuksen. Ja Vulkanus olisi varmasti mielissään, jos 
kuulisi Enston nimenneen huippukestävän paloja-
korasiansa hänen mukaansa. 

Ensto Vulcanoa voidaan käyttää kaikissa tiloissa, 
joissa ihmiset kokoontuvat, ja laitteissa, joissa toi-
mintakyvyn säilyminen on olennaisen tärkeää - tur-
vallisuus ennen kaikkea. 
 
Lue lisää osoitteessa enstovulcano.com

Enston tuotepäällikkö Riitta Seeck valmistelee  
Ensto Vulcanoa tulikokeeseen.

Halusimme tuotteen, joka sopii 
äärimmäistä paloturvallisuutta 

vaativaan järjestelmään. Ensto on 
Pohjoismaiden ainoa valmistaja, 

joka pystyy sellaisen tarjoamaan.” 
RIITTA SEECK

"



26     ENSTO TODAY 1/2016 ENSTO TODAY 1/2016     27

ensto today  |  ENSTOLAINEN



26     ENSTO TODAY 1/2016 ENSTO TODAY 1/2016     27

Ensto Today tapasi Jukka Tiitun, Ensto Lighting  
–liiketoimintayksikön tuoreen johtajan.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

Valon 
ammattilaiset

 

Y ksi selkeä 
merkki valais-
tusliike-
toiminnan 
tärkeydestä 
Enstolle oli 

uuden Ensto Lighting -liike-
toimintayksikön muo-
dostaminen. Jukka Tiitu 
nimettiin Lighting yksikön 
johtajaksi joulukuun alussa.

Tiitun aikasempia työpaik-
koja ovat olleet mm. Nokia, Hew-
lett-Packard ja Tech Data, joten 
hänellä on vankka kokemus IT- ja 
matkapuhelinaloilta. Hän on myös 
työskennellyt suuren osan uras-
taan tukkurisektorin kanssa, jonka 
tunteminen on elintärkeää valais-
tusbisneksessä menestymiselle.

Tiitu näkee uudella liiketoi-
mintayksiköllä kolme selkeää 
vahvuutta. ”Ensinnäkin, osaa-
misemme energia tehokkaan 
valaistuksen ja valon osalta on 
huippuluokkaa. Toiseksi, yhdity-
minen Alppiluxin kanssa vahvisti 
tarjoamaamme. Se on monipuo-
linen ja vastaa hyvin asiakkaiden 
tarpeita. Lopuksi, meidän kil-
pailuetuna on aina ollut tuot-
teiden erinomainen saatavuus 
ja toimitustarkkuus. Tuotan-
topuolemme on äärimmäisen 
joustava, ja olemme erityisen 
tunnettuja toimitusvarmuudes-
tamme sekä kyvystämme rää-
tälöidä tuotteitamme erilaisiin 
projekteihin nopeasti ja asiak-
kaan tarpeiden mukaisesti.

Tällä hetkellä markkinat tar-
joavat monia mahdollisuuksia, 
sanoo Tiitu. ”LED vie edel-
leen kasvua eteenpäin ja erin-
omaiset tuotteemme saavat yhä 
enemmän markkinaosuuksia.
Lisäksi olemme vahvoilla myös 
mm. risteilyalusten valaistus-
projekteissa ja meillä on erittäin 
vahva tuoteportfolio sekä projek-
tiosaaminen. Valaistuksen osalta 
olemme olleet vahvoja etenkin 
Suomessa ja Ruotsissa, mutta 

meillä on valtavia kasvumahdol-
lisuuksia myös muissa Euroopan 
maissa, joissa Ensto on läsnä

Millainen on valaistuksen 
tulevaisuus? ”Asioiden internetillä 
ja älykkäällä valaistuksella tulee 
olemaan tuotekehityksessä suuri 
rooli”, sanoo Tiitu. Muun muu-
assa yksi nouseva trendi on ns. 
ihmiskeskeinen valaistus, jossa 

valoa säädetään ihmisen sisäisen 
kellon mukaan esimerkiksi vire-
ystilan nostamiseksi ja näin oppi-
misen tehostamiseksi kouluissa. 

Tiitun mielestä liiketoi-
minta muuttuu niin nopeasti, 
että jatkuva muutos on ainoa 
asia, josta voimme olla varmoja. 
”Mutta”, hän jatkaa, ”Ensto Ligh-
tingin organisaatio on valmis 
muutokseen niin, että muutok-
sista hyötyvät sekä Ensto että 
meidän asiakkaamme.” 

Jatkuva muutos 
on ainoa asia, 
josta voimme 
olla varmoja." 

JUKKA TIITU
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Unohda kerroskeskus ja anna Ensto Plugin herättää
liikerakennus henkiin.

Älykäs ohjaus 
pistoliittimellä

S ähköasennusten alkaessa on yleensä kiire, sillä toi-
mistopöytiä kootaan tai marketin hyllyjä pystytetään 
jo vauhdilla. Kun kaikki on vihdoin valmista, ovat 
ensimmäiset muutostarpeet jo tehtävälistalla. Myös 
uutta mittaus- ja ohjaustekniikkaa tarvitaan aika ajoin. 
Kuinka sähköasennusta ja -järjestelmiä voi kehittää 

vastaamaan muuttunutta maailmaa?
”Lähdimme etsimään ratkaisua uudella tavalla, joka tarjo-

aisi asiakkaallemme enemmän kuin laaja tuotevalikoimamme”, 
Enston pistoliitinasennusjärjestelmistä vastaava tuotepäällikkö 
Jani Pesonen kertoo.

Valmista kytkettävää työmaalle
”Loimme esivalmisteltuun asennusjärjestelmään pohjautuvan Ensto 
Plugin. Se on ratkaisu, jossa asiakas saa työmaalle räätälöidyn, toi-
mintavalmiin, uusinta tekniikkaa sisältävän sähköistyskokonai-
suuden, jonka osat liitetään yhteen pistoliittimin.”

Ensto loi jo 2000-luvun alussa EnstoNet -asennusjärjestelmän, 
joka kattaa tärkeimmät ryhmäjohtotason sähkönjakelun kompo-
nentit ja liittimet. Niiden valikoima on laajentunut vuosien mit-
taan pistoliitinjärjestelmän vakiinnuttaessa asemaa toimistojen ja 
liikerakennusten sähköistyksessä.

Nyt esitelty konsepti vie ajattelua pidemmälle yhdistäen 

EnstoNet -järjestelmän sekä älykkään ohjauksen ja siihen liit-
tyvän ohjelmointipalvelun. Pesosen mukaan tuloksena on mark-
kinoiden joustavin ratkaisu esivalmisteltuun sähköistykseen ja 
sähkönohjaukseen.

”Uutta ja ainutlaatuista on, että olemme ulottaneet pistoliitettä-
vyyden ohjauslaitteisiin asti. Kumppanimme on tunnettu saksalainen 
alan yhtiö Jung, jonka kanssa teemme yhteistyötä asennuskalus-
teiden ja kodinohjausjärjestelmien alueella. Ensto Plugiin kuuluvat 
mukaan myös Ensto Intro -asennuskalustesarjan ohjaustuotteet.”

Ytimessä ainutlaatuinen ohjauskotelo
"Rakennat nopeammin, edullisemmin ja joustavammin. Säästät 
materiaaleja, aikaa ja sähköä." Näin listaa järjestelmän tarjoamia 
hyötyjä aluemyyntipäällikkö Sakari Nurkki, joka vastaa Enston 
ohjausjärjestelmätuotteiden myynnistä Suomessa.

”Nämä EnstoNet-asennuksista tutut hyödyt korostuvat enti-
sestään, kun mukaan yhdistetään sähköistyksen ohjaus. Erikois-
osaamista vaativan asennus- ja ohjelmointityön sijaan työmaalla 
kytketään esiohjelmoitu ohjausyksikkö esivalmistelluilla välijoh-
doilla osaksi muuta kokonaisuutta. Näin säästyy aikaa rakennus-
prosessin kriittisillä hetkillä ja vältetään hukkamateriaali, mikä 
näkyy kustannussäästöinä”.

Perinteisesti esimerkiksi avokonttorikerroksen sähköistys 

 Kari Heikkilä      Ensto

If you google ‘ laddstolpe,’ 
Swedish for ‘charging post,’  

an Ensto charger is what 
comes up first."

LEIF KLASSON, SALES MANAGER, ENSTO
"
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Kauppakeskus 
Matkus, Kuopio 
• Avattu marraskuussa 2012
• Kerrospinta-ala 84 000 m² ja liiketiloja 90
• EnstoNet-kytkentöjen osuus yli 30 %  

kaikista kytkennöistä
• Sähköurakan läpimenoaika lyheni 10 %  

eli 1 kuukauden
• Materiaalin säästö 15 % perinteiseen  

asennukseen verrattuna

perustuu kerroskeskukseen, jossa voi olla jopa satoja lähtöjä. Kulu-
tusalueille johtavia runkolinjoja voi olla kymmeniä ja paksujen kaa-
peleiden pituudet jopa satoja metrejä.

Ensto Plugia käyttämällä voidaan konttorikerroksen sähköistys 
suunnitella hajautettuna, jolloin kallis kerroskeskus korvataan 
kerroskytkimellä ja muutamalla runkolinjalla. Kaapelointi kulu-
tuspisteisiin pysyy aina lyhyenä. Samalla vältetään oikosulkuvir-
tamitoitukseen liittyvät ongelmat.

Käyttöalueen, kuten avokonttorilohkon tai neuvottelutilan säh-
köistyksen hoitaa runkolinjaan kytkettävä ohjauskotelo. Se ohjaa 
kaikkia tilan toimilaitteita kuten valaisimia, pistorasiapylväitä, ylä-
pistorasioita ja ilmastointikojeita. Ohjauskoteloon voidaan lisätä 
ohjauslogiikkaa, mittauksia ja ylimääräisiä lähtöjä asiakkaan toi-
veiden mukaisesti.

”Ohjauskotelo on Ensto Plugin ydinkomponentti, jonka kaltaista 
joustavaa ratkaisua ei markkinoilla entuudestaan ole. Se tarjoaa 
helpon tien hajautettuun ja muuntautumiskykyiseen sähköistys-
järjestelmään monine eri hyötyineen”, Nurkki kuvailee.

Kaikki hyötyvät toimintamallista
Suunnittelijoiden näkökulmasta työ nopeutuu ja isotkin suunni-
telmamuutokset voidaan toteuttaa helpommin sekä ennen että jäl-
keen rakentamisen. Lisäksi ekotehokkaan ratkaisun käyttö säästää 

materiaalia jopa 57 % ja vähentää CO2-päästöjä 30 % verrattuna 
perinteiseen asennusmenetelmään.

Rakennuttajat ja urakoitsijat säästävät aikaa ja materiaali-
kustannuksia, minkä lisäksi työturvallisuus paranee asennuksen 
yksinkertaistuessa.

Kiinteistönomistajille on merkitystä rakennusajan lyhenemi-
sellä sekä säästöillä sähkörakentamisessa. Hyödyt näkyvät myös 
myöhemmin, sillä muutostyöt voidaan tehdä milloin tahansa tar-
peiden muuttuessa.

Toimistotalojen ja kauppakeskusten lisäksi Ensto Plugi sopii 
erityisesti liiketilojen, neuvottelutilojen ja koulujen sähköistykseen.

Tekniikka ja palvelut yhdessä paketissa
Ensto Plugi -ohjauskotelolta jakelu valaisimille ja pistorasioille on 
helppo toteuttaa pistoliittimin varustetulla haaroitinkotelolla. KNX- 
tai DALI-ohjaus voidaan toteuttaa huoneohjaimella ja mukaan voi 
kytkeä läsnäoloanturit. Järjestelmään kuuluu myös ohjauspainikkeita 
sekä monipuolinen valikoima uuden sukupolven LED-valaisimia.

”Ensto Plugiin olemme sisällyttäneet kaiken olemassa olevan 
ja tulevan, jota asiakaskohtaisen esivalmistellun sähköistysjärjes-
telmän toteutukseen ja muutoksiin tarvitaan – niin tuotteet kuin 
palvelunkin”, Nurkki kiteyttää. 
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Loisteputkista LEDeihin  
ENNÄTYSAJASSA
Hypermarketin sulkeuduttua alkoi yöllinen asennus, jossa 
kaikkien palasten tuli sopia kohdalleen.         

 Kari Heikkilä       Jori Gustaffson

Valaistusta ohjaamalla on nostettu esiin tiettyjä osastoja kuten 
hedelmät ja hyvinvointi. Kylmätuote- ja pakasteosastoa puolestaan 
palvelee normaalia alempi valaistustaso, jotta kylmäkaappien oma 
valaistus tuo tuotteet paremmin esille. 
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E spoon Leppävaarassa sijaitsee 
Suomen toiseksi  suurin 
kauppakeskus Sello, jonka 
K-citymarket on aina tehnyt 
vaikutuksen niin mittasuh-

teillaan kuin valikoimallaan. Tämä ei kui-
tenkaan riittänyt kauppiaalle, joka toteutti 
hypermarketissa mittavan remontin ja myy-
mäläuudistuksen. Remonttiin päätettiin 
viime hetkellä sisällyttää myös kaikkien 
yleisvalaisinten vaihto, ja Enston LED-
uutuus pääsi esittelemään kykyjään.

Rima ylittyi kirkkaasti
Enston valaistuksen projektimyynnin pääl-
likkö Aki Saine kutsui kesän kynnyksellä 
pitkäaikaisen asiakkaansa, Ruokakeskon 
talotekniikkapäällikkö Jari Suurosen, teh-
taan näyttelytiloihin Lohjalle. Syy oli Tino 
G2 LED –valaisimen päivitetty versio, joka 
oli parantanut valotehokkuuttaan jopa 40 %. 

Tämä hyppy valotehokkuusluvuissa 
ylitti riman ja LED-valaisin nousi ensi 
kertaa todelliseksi vaihtoehdoksi loiste-
putkelle myös niissä kohteissa, joissa van-
hojen, uusilla korvattavien T5-valaisinten 
määrä on suuri.

Kohteeksi valittiin K-citymarket Sello, 
jossa sähköasennuksia tehtiin jo täyttä 
vauhtia. Toimitusaikataulu ei jäänyt aino-
aksi haasteeksi, sillä useimpien valaisimien 
sijainnit haluttiin vaihtaa, säilyttää nykyinen 
EnstoNet-liitinjärjestelmä sekä lisätä DALI-
ohjaus koko yleisvalaistukseen. 

Valmiina paikalle ja kiinni 
Enstossa ryhdyttiin heti toimeen ja run-
saan viikon kuluttua esittelystä asiakas sai 
jo arvioida valaisimia malliasennuksessa 
paikan päällä.

”Lähtökohdat olivat hyvät, sillä Tino G2 
LED -valaisin on suunniteltu mukautumaan 
eri käyttökohteiden tarpeisiin. Ainoa rää-
tälöinti koski kiinnitysmekanismia, johon 
toteutettiin portaattomasti säätyvät kannak-
keet valaisinyksikön päihin. Näin ne saatiin 
yltämään nykyisiin ripustusrakenteisiin ja 
ne voitiin sijoitella vapaasti”, Saine kertoo. 

Vaatimus nopeasta asennuksesta sopi 

muutoinkin hyvin, sillä kohteessa jo ollut 
EnstoNet-liitinjärjestelmä on tehty juuri 
sitä silmällä pitäen. DALI-ohjausta varten 
siihen lisättiin tarvittavat ryhmäjohtosarjat 
ja haaroittimet sekä valaisimiin vastaavat 
pistoliittimet.

Päätös tuli kesälomien kynnyksellä ja 
tuotanto organisoitiin pikaisesti valmiu-
teen. Saine selvitti työmaalta kaikki tar-
vittavat yksityiskohdat kuten kiskovälit, 
johtopituudet ja liitintyypit. 

Täysin asennusvalmiit valaisimet toi-
mitettiin työmaalle sovituissa erissä kahden 
viikon aikana. Valaisimet oli pakattu ja 
merkitty niin, että pääosin yöaikaan tapah-
tunut asennus onnistui sujuvasti. Valaisin-
vaihtoprojektia helpotti Enston kokemus 
logistisesti ja toimitusajallisesti vaativien 
projektien toimittajana.

”Olemme viimeisen viidentoista 
vuoden aikana uudistaneet paljon kaup-
pojemme valaistusta yhdessä”, Jari Suuronen 
kertoo. ”Tässäkin hankkeessa toimittajan 
vahvuuksiksi ovat osoittautuneet hyvä tar-
peiden ja mitoitusten tuntemus sekä laatu. 
Olen tyytyväinen siihen, että LED-osaa-
misen taso sekä joustavuus ovat tässä poik-
keuksellisessa projektissa olleet kohdallaan.”

Tuhat luksia vai 
sopivasti?
Astuessamme kauppakes-
kukseen näkyy K-city-
marketin uudesta ilmeestä 
ensimmäisenä nimen-
omaan valaistus. Kirk-
kaan päivänvalon tuntu 
vetää puoleensa. Kier-
rellessämme eri osas-
toilla havaitsemme 
monia tekijöitä, joilla 
uudistus tukee viihty-
vyyttä ja ostokokemusta. 

Valo suuntautuu    
entistä paremmin käy-
täville, kun ripustuksen 
tasaisesta tiilikuvioi-
sesta on siirrytty käy-
tävien suuntaisiin 

valaisinjonoihin.  Samalla säästyy ener-
giaa, kun ei enää valaista täydellä teholla 
hyllyjen yläpintoja. 

Suuronen toteaa, että tyypillisessä kau-
passa on perinteinen loisteputkivalaistus 
ilman ohjausta. Se tuottaa tilaan tasai-
sesti 800 tai 1000 luksia, jolloin valaistaan 
paljon turhaan ellei jopa haitallisen paljon. 
Näin eivät myöskään täyty tämän päivän 
energiatehokkuusvaatimukset.

Tässä kohteessa valaistusvoimakkuuden 
tasoa voidaan säätää osastoittain. Valais-
tuksella on nostettu houkuttelevasti esiin 
hedelmät ja hyvinvointituotteet, kun taas 
kylmätuote- ja pakasteosastolla kaappien 
oma valaistus on pääroolissa. 

Siivousta ja tavaroiden hyllyttämistä 
varten valaistustasoa lasketaan kolman-
nekseen ja yöllä minimiin tai kytketään 
valaistus kokonaan pois. Ilman ohjelmoitua 
ohjausta tähän tarvittaisiin täysin erilliset 
valaistusratkaisut. 

”Olen tyytyväinen, että löysimme LED-
valaisimen, jonka valotehokkuus ja koko-
naistaloudellisuus yllättivät positiivisesti. 
Vaihdolla saimme muiden muutostöiden 
yhteydessä näyttävän ja pitkäaikaisen valais-
tusratkaisun pääkaupunkiseudun keskei-
selle kauppapaikalle”. 

K-Citymarket  Sello 
  
• T5-valaisinten vaihto Tino G2 -ledivalaisimiin  
• Lisää laadukasta valoa ohjattuna tarpeiden  

mukaan   
• Energiatehokkuuden ja viihtyisyyden selkeä 

parannus

Suuronen (vas.) on seurannut tiiviisti LED-valaisinten kehitystä, mutta 
vastaan ei ollut tullut riittävän vakuuttavaa yleisvalaisinta hypermar-
kettien laajoihin tiloihin. Nyt näin kävi, sillä uutuuden valontuotto ja 
räätälöintimahdollisuudet ovat erinomaiset. Enston Aki Saine on  
myös tyytyväinen onnistuneeseen lopputulokseen.
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Boris Groysberg on Harvardin kauppakorkeakoulun professori sekä liikkeen-
johdon konsultti. Hän on tunnettu tavastaan arvioida numeroilla sellaisiakin 
asioita kuin kulttuuri ja yritysjohdon suoriutuminen tehtävässään – molem-
mat ilmiöitä, joiden aiemmin on katsottu olevan numeerisen mittauksen 
ulottumattomissa. Ensto Today haastatteli professori Groysbergia Enston 
järjestämässä henkilöstöseminaarissa toukokuussa 2015.

 Scott Diel       Ensto

Anna tähtiesi loistaa

ensto today  |  PUHEENAIHE
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Anna tähtiesi loistaa

et  Jaoitte kanssamme tutkimukset, jotka teitte General 
Electricin ja Googlen kanssa. Niissä painotettiin voimak-
kaasti nopeuden merkitystä liiketoiminnan kaikilla osa-
alueilla. Lainsäädäntö ja kulttuuri ovat kuitenkin erilaisia 
eri puolilla maailmaa, eikä muutos tapahdu yhtä nopeasti 
kaikkialla. Kuinka kommentoitte muutosta tässä valossa?

Ensinnäkin kannattaa muistaa, että nämä tapaukset valit-
tiin siksi, että sekä GE että Google olivat erityisessä tilan-
teessa. Ja molemmissa niissä keskityttiin toimitusjohtajien 
toimintaan. Mutta alueellisista eroista huolimatta kaikkialla 
voidaan soveltaa parhaita käytäntöjä. 

On kiistaton tosiasia, että muutokset tapahtuvat paljon 
nopeammin nyt kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Nykyään ele-
tään globaalissa taloudessa: jos jollakin alueella on muita 
nopeammin kehittyviä yrityksiä, kil-
pailuetu lankeaa niille. 

Työlainsäädäntöä ja 
muita lakeja on tietysti nou-
datettava. Suoriutumista on joh-
dettava, mikä tarkoittaa parhaiden 
ihmisten palkitsemista. Yrityksillä ei ole 
enää varaa pitää alisuoriutujia palkkalistoil-
laan loputtomiin. Silti nykyäänkin lienee yri-
tyksiä, joissa ihmisten työpanos on erilainen, 
mutta palkkapussi samansuuruinen. Tämä on 
kuitenkin muuttumassa talouden globalisoi-
tumisen myötä.

et  Kirjassanne Chasing Stars: The Myth 
of Talent and the Portability of Perfor-
mance kirjoititte työntekijöistä, jotka ovat 
”sitoutuneet enemmän ammattiinsa kuin työnanta-
jaansa”. Pohjoismaisissa kulttuureissa vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että työnantajat ja työntekijät arvostavat toisiaan 
enemmän ja työskentelevät paremminkin tiimikulttuu-
rissa. Jos pohjoismaisissa yrityksissä tosiaan toimitaan 
näin, onko se etu globaaleilla markkinoilla?

Yksilöllinen suorituskyky on useiden eri tekijöiden tulos. 
Tutkimuksemme viittaa siihen, että ”me”-painotteisissa kult-
tuureissa työntekijät ovat heikommin liikuteltavissa, koska 
heidän suoriutumisensa on sidoksissa muihin työnteki-
jöihin. Miten onnistuneesti kyvykkyyksiä voidaan irrottaa 
tehtävistään ja sijoittaa uusiin tehtäviin? Miten hyvää suo-
riutumista ulkopuolelta palkatuilta työntekijöiltä voidaan 
odottaa? Nämä ovat oleellisia kysymyksiä.

Jos kertomasi [se, että pohjoismaiset yritykset painot-
tavat tiimityötä kulttuurisista syistä] pitää paikkansa, suo-
malaisten yritysten tapa palkata väkeä yrityksen ulkopuolelta 
muodostaa ongelman. Kannattaisi ennemminkin panostaa 
yritysten oman henkilöstön kehittämiseen. Jos uskotaan 
ainutkertaisiin yrityskulttuureihin (minusta Enstossa on 
ainutkertainen kulttuuri), kehittäminen yrityksen sisältä 
päin on erityisen olennaista. Ulkopuolelta ainutkertaiseen 
kulttuuriin palkattujen ihmisten saattaa olla vaikea löytää 
paikkaansa. Mielestäni mikään ei voi korvata parhaiden ja 
lahjakkaimpien työntekijöiden kehittämistä - ei tässä eikä 
missään muussakaan yrityksessä. 

et  Nimeätte kaksi menetelmää: Nature ja Nurture. 
”Nature” viittaa määrällisesti suuriin talon ulkopuo-
lelta tehtäviin rekrytointeihin, joissa todennäköisyys 
löytää erityisiä kyvykkyyksiä kasvaa. ”Nurture” tar-
koittaa henkilöstön jatkuvaa koulutusta, ohjausta, uskol-
lisuuden vaalimista ja pitkäaikaista perspektiiviä. Onko 
Nurture-menetelmä erityisen ongelmallinen pörssiyh-
tiöille, joiden on raportoitava tuloksensa neljästi vuo-
dessa? Ovatko Enston kaltaiset perheyritykset vahvoilla 
tässä ajattelussa?

On hyvä ymmärtää, että myös Nature-menetelmällä on 
tärkeä rooli. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan kehi-
tyskelpoisia työntekijöitä. Mutta tähdistä puhuttaessa on 
muistettava, että on paljon lahjakkaita ihmisiä, jotka eivät 
kuitenkaan saa mitään aikaan. Ehkä he eivät käytä lahjojaan; 

ehkä työnantaja ei osaa hyödyntää niitä. 
Tutkimuksemme ydin on se, että tähteys on yri-

tyksen ja työntekijän välistä kumppanuutta. Työn-
tekijän on tuotava peliin kunnianhimoa ja fiksuja 

aloitteita, mutta viime kädessä kyse on kumppa-
nuudesta. Jos työntekijä on tiimipainotteinen 

”me”, joka työskentelee tiimipainotteisessa 
yrityksessä, tulos on parempi kuin ”minä”-

työntekijällä, joka työskentelee 
” m e ” -
s u u n -

tautuneessa 
y r i t y k s e s s ä . 

Kun palaset sopivat 
yhteen, kyvykkyys 

moninkertaistuu. Toi-
saalta on mahdollista, että 

työntekijä tekee töitä yri-
tyksessä, jolla on nega-
tiivinen vaikutus hänen 
suorituskykyynsä. 

Onko helpompi kes-
kittyä vaalimiseen ja 

k e h i t t ä - miseen yrityksissä, joilla 
on pitkän aikavälin suunnitelma? Uskon 
näin. Ovatko pitkäjän- teiseen suunnitteluun 
kykenevät yritykset vähemmis- tönä pörssinoteerattujen 
yritysten joukossa? Uskon tähänkin. Lyhyen tähtäimen sijoit-
tajilla on nykyään itse asiassa todella vaikeat ajat. 

Ajatellaanpa, kuinka suursijoittajien osakesalkku on 
muuttunut siitä, millainen se oli 20–30 vuotta sitten. Aja-
tellaan sijoittajien toimintaa riskirahastoissa. Yritysten on 
todella vaikea tehdä suunnitelmia pitkällä tähtäimellä. Ja 
kehitysstrategiallahan tavoitellaan nimenomaan pitkän 
aikavälin tuottoa. 

Monet yritykset soveltavat mestari-kisälli-menetelmää, 
jossa oppija työskentelee osaajan kanssa ja tarkkailee tämän 
toimintaa. Ei ole olemassa käsikirjaa, kuinka tullaan esimer-
kiksi hyväksi myyntiedustajaksi. Kyseessä on harjoittelumalli, 
jossa taidon kehittyminen vie aikaa. Muodollinen koulutus 
on vain pieni osa kokonaiskehitystä. Työpaikkakoulutus ja 
-ohjaus ovat kaksi tärkeintä tekijää. Omistajajohtoisessa 
yrityksessä on helpompi päättää toiminnan kehittämisestä 
kymmenen vuoden aikajänteellä neljännesvuoden sijaan.

et  Vielä tiimipainotteisesta kulttuurista: kirjassanne Cha-
sing Stars lainaatte erästä Goldman Sachsilla työskente-
levää henkilöä, joka puhuu ”pronominikoulutuksesta”. 
Sen ideana on, että yksikön ensimmäistä persoonaa pitäisi 
käyttää vain virheen tekemisen, ei saavutuksen kuvaa-
misessa; saavutukset ilmaistaan ”me”-muotoa käyttäen. 
Tällainen viestintätapa edistää tiimihenkeä. Kuitenkin 
samalla mainitsette, että monissa yrityksissä on vallalla 
päinvastainen kulttuuri. 

Pääosa tutkimuksestani tehtiin silloin, kun Goldman 
Sachs oli yksityisomistuksessa. Se meni pörssiin vuonna 
1999, ja nykyään se on organisaationa aivan erilainen. 

Asiaa ehkä selventää, jos ”me”- ja ”minä”-kulttuureja aja-
tellaan alakohtaisesti. Onko Goldman Sachs sijoituspankki-
toiminnan ”me”? Kyllä. Kun tarkastellaan kaikkia yrityksiä, 
sijoittuuko se ”me”-asteikon yläpäähän?

jatkuu

"Kannattaisi 
ennemminkin 

panostaa yritysten 
oman henkilöstön 

kehittämiseen." 

BORIS GROYSBERG
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Luultavasti ei. Vertailu on tehtävä omassa viiteryhmässä. Tyypillisesti 
yrityksissä kuitenkin sovelletaan ”minä”-kulttuuria.

Yrityskulttuurin kehittäminen ja vahvistaminen on trendi, joka 
voimistuu kaikilla aloilla. Yksittäisten vaikuttajien korostamisen sijaan 
halutaan kasvattaa ”me”-henkeä. Jos yritys haluaa globaaliksi toimijaksi, 
koko organisaation on vedettävä köyttä samaan suuntaan. 

Yrityksissä on paineita parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja suorit-
tamiseksi saumattomasti aikavyöhykkeistä ja alueista riippumatta. Sel-
lainen onnistuu paremmin ”me”-kulttuurissa. Tällainen yritys onnistuu 
pitämään paremmin kiinni niin työntekijöistään kuin asiakkaistaankin. 
Hyötyjä on paljon.

Mutta ei pelkkää hyvää: joskus ”me”-kulttuureista tulee nurkkakun-
taisia, jolloin ne eivät pysy elinvoimaisina dynaamisella alalla. Mieles-
täni ”me”-kulttuurissa on kuitenkin enemmän hyötyjä kuin haittoja, 
ja juuri sen toimitusjohtajatkin näkevät. 

Monissa paikoissa katsotaan, että konsernin kirkkaimmat tähdet 
eli esimerkiksi 50 tai 100 kyvykkäintä työntekijää eivät ole yksiköiden 
omaisuutta vaan koko yhtiön voimavara. Työntekijöiden kehittäminen 
lähtee tältä pohjalta, koska jos yksikköjen annetaan omia kyvykkyydet, 
heidän taitojaan ei päästä hyödyntämään koko yhtiön eduksi.

Kulttuurin muuttaminen ei ole helppoa, vaan ajallisesti puhutaan 
vuosikym-menestä. Sanon aina toimitusjohtajille, että jos haluatte 
muuttaa kulttuuria, olette ehtineet lähteä muualle töihin, ennen kuin 
muutos on tapahtunut. Joku muu hoitaa työnne loppuun.

Vaikka vahvojen arvojen, suorituskyvyn ja kulttuurin merkitys 
ymmärretään, niitä on vaikeampi toteuttaa pörssiyrityksissä, koska 
niissä toimitusjohtajat vaihtuvat niin usein. Kulttuurin rakentaminen 
vie aikaa, eivätkä toimitusjohtajat ehdi näkemään lopputulosta, elleivät 
he työskentele yrityksessä riittävän pitkään.

Omistajajohtoisissa yrityksissä voidaan toteuttaa pidemmän tähtä-
yksen suunnitelmia niin ihmisten kuin kulttuurinkin kehittämisessä. 
Siksi niillä on mahdollisuus saavuttaa voimakkaan vaikuttajan rooli 
etenkin tietyillä aloilla. 

et  Olette kirjoittanut, että ”jos yritys pystyy tarjoamaan arvostetuille 
työntekijöilleen vakuuttavan vasta-argumentin vallitsevaan pinnal-
liseen ja kaavamaiseen siirrettävyysajatteluun, se saavuttaa paljon”. 
Onko tästä olemassa hyviä esimerkkejä, joista voimme oppia? Onko 
jokin yritys viestinyt arvonsa erityisen hyvin?

Kyseessä voi olla mikä tahansa muukin arvo – sen ei tarvitse liittyä 
”me”-kulttuuriin. Arvo täytyy ensin luoda ja sitten kertoa siitä. Työnan-
tajalupaus - jota myös sisäiseksi markkinoinniksi kutsutaan - oli hyvin 
suosittu muutama vuosikymmen sitten, mutta ajan myötä painopiste 
on siirtynyt asiakaslupauksiin. 

Käytämme paljon aikaa arvojemme viestimiseksi asiakkaille. Mie-
lestäni emme tee yhtä hyvää työtä arvojen viestimisessä työntekijöille. 
Kuulen usein toimitusjohtajien tuskailevan, miten vaikeaa on johtaa 
ihmisiä, joilla on vapaus ja tahto siirtyä yrityksestä toiseen perhosen 
lailla. Silloin kysyn, ymmärtävätkö heidän parhaat työntekijänsä todella, 
kuinka paljon arvoa he yritykselle luovat.

Sillä arvon luominen yksinään ei riitä, vaan arvot on myös välitet-
tävä eteenpäin. Goldman Sachs, Google, GE, McKinsey ja muut tällaiset 
yritykset toimivat näin. Oma työnantajani Harvardin kauppakorkea-
koulu tekee sen hyvin. 

Mitä menestyneempi ihminen on kyseessä, sitä todennäköisemmin 
hän uskoo itse hallitsevansa kohtaloaan. Samalla tavalla kuin välitämme 
arvot asiakkaille, seuraava suuntaus on välittää arvot työntekijöille, 
etenkin parhaille ja lahjakkaimmille. Muutoin he vaihtavat maisemaa. 
On virhe olettaa heidän omaksuvan yrityksen arvot automaattisesti – 
useimmiten näin ei käy. 

ensto today  |  PUHEENAIHE

Anna tähtiesi loistaa
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Enston henkilöstöjohtaja Katrin Joala kertoi  
Ensto Todaylle filosofiasta, johon Enston rekry-

tointi ja yrityskulttuurin kehittäminen perustuu.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

Taidot vs.
ARVOT

ensto today  |  TAPAMME TOIMIA
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Taidot vs.
ARVOT

R ekrytointi ja henkilöstön kehittäminen vai-
kuttavat voimakkaasti yrityskulttuuriin”, 
Enston HCM-johtaja Katrin Joala sanoo. 
Koko organisaatio toimii paremmin, kun 
meillä on oikeat ihmiset tekemässä heille 

sopivia työtehtäviä. 
Yrityskulttuuri syntyy ihmisistä. Siksi arvoilla on Joalan 

mielestä suuri merkitys rekrytointeja tehtäessä. ”Kun ollaan 
täyttämässä perustason vakanssia, valinnanvaraa on enemmän 
– silloin valintakriteerit voivat painottua arvoihin, koska tai-
toja voidaan usein opettaa. Vaativiin tehtäviin rekrytoiminen 
on haastavampaa, koska tismalleen toivottujen taitojen ja 
arvojen yhdistyminen samassa ihmisessä on harvinaisempaa.”

Ensto Lead -esimieskoulutusohjelma on hyvä esimerkki 
pitkäjänteisestä työntekijöiden kouluttamisesta. ”Kaikki esi-
miehemme ovat osallistuneet siihen”, Joala kertoo. Hän huo-
mauttaa kuitenkin, että teoreettiselle koulutukselle ei saa antaa 
liian suurta painoarvoa. ”Tekemällä oppiminen on tärkeää. 
Pyrimme tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden kokeilla 
erilaisia asioita ja oppia asioita eri tehtävissä.”

Joala sanoo, että kehittääkseen ja palkitakseen lahjak-
kuuksia Ensto pyrkii aina valitsemaan avoimeen tehtävään 
henkilön ensisijaisesti yrityksen sisältä. ”Kun Operations-
yksikkömme varatoimitusjohtaja jäi eläkkeelle viime keväänä, 
kaikki sen johdosta vapautuneet vakanssit täytettiin ylentä-
mällä yrityksen sisällä.” 

”Ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamme henkilöstölle 
tilaisuuden myös kansainväliseseen kiertoon. Emme lähetä 
työntekijöitä ulkomaille vahtimaan tytäryhtiöitämme, vaan 
teemme sen antaaksemme ihmiselle mahdollisuuden kehittyä 
ja tuoda yritykseen lisäarvoa.”

Tämä filosofia on kantanut hedelmää pienenä työnteki-
jöiden vaihtuvuutena ja pitkäaikaisina työsuhteina. ”Olemme 

juhlineet 40 ja 50 vuotta kestäneitä työsuhteita”, Joala kertoo. 
”Meiltä löytyy perheitä aina omistajista tehdastyöntekijöihin, 
joista useita sukupolvia on työskennellyt meillä.” Joala huo-
mauttaa, että ilmiö on havaittavissa kaikissa maissa, joissa 
Enstolla on toimintaa.

Mutta Boris Groysbergin käsitteitä lainaten: onko 
Enstolla tähtiä? ”Kaikissa yrityksissä on huippuosaajia, ja 
pyrimme löytämään heille oikeat kehityskanavat. Sinänsä 
meillä ei puhuta tähdistä.” Joala toteaa, että jos työntekijällä 
on halua kehittää itseään, Ensto tukee häntä siinä. ”Mutta 
mielestäni kehittyminen on henkilön itsensä, ei yrityksen 
vastuulla. Meidän tehtävämme on tarjota mahdollisuudet, 
mutta halun ja tahdon täytyy lähteä ihmisestä itsestään.”

Enston toiminnan laajentuessa työntekijöille tarjoutuu 
kehitysmahdollisuuksia monilla maantieteellisillä alueilla 
ja monissa kulttuureissa, mutta muuttuuko yrityskulttuuri 
samalla? ”Toisin kuin suuremmissa yrityksissä, Enston toimin-
tatapaan kuuluu pitää byrokratia minimissä. Kun ostamme 
yrityksen, emme tavallisesti integroi sitä kokonaan”, Joala 
selvittää. 

”Paikallisuus ja asiakasläheisyys ovat Enston vahvuus ja 
kilpailuetu. Sen vuoksi yrityskulttuurimme on tuettava pai-
kallista ammattitaitoa ja joustavuutta.”  

Meidän tehtävämme on 
tarjota mahdollisuudet, 
mutta halun ja tahdon  
täytyy lähteä ihmisestä 
itsestään.”
KATRIN JOALA

ensto today  |  TAPAMME TOIMIA

"
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Tapaa 
Marwa 
Fouly

ensto today  |  ENSTOLAINEN

et  Kerro itsestäsi.
Ciao, olen Marwa. Mutta kaikki kutsuvat minua 

Maruksi. Olen innokas ihminen, jossa on sopiva annos 
hulluutta, energiaa, ideoita sekä paljon mielikuvitusta.  Olen 
työskennellyt Enston Italian toimipisteen talousosastolla 
9 vuotta. Viime huhtikuussa ryhdyin Ensto Wellness 
Motivatoriksi, sillä haluan edistää terveellisiä elämäntapoja 
(ja teen siinä parhaani). 

et  Mitä teet vapaa-ajallasi? Veikkaan, että se liittyy 
jotenkin liikuntaan.

Elän ihan tavallista elämää ja minulla on paljon 
harrastuksia, mutta on totta että liikunta vie suuren 
osan vapaa-ajastani. Olen urheillut taaperoiästä saakka. 
Aloitin tanssilla; modernia tanssia, jazzia, hip hoppia. 
Sitten aloin harrastaa uintia. Yliopiston jälkeen aloitin 
juoksuharjoittelun. Ensimmäinen kisani oli StraMilan, 10 
kilometrin kilpailu, johon veljeni vei minut. Ensin pelkäsin 
epäonnistuvani pahasti, sillä en ollut juurikaan harjoitellut, 
mutta lopulta pääsin maaliin 50 minuutissa! Silloin tajusin, 
että juokseminen on minun juttuni.

Käyn juoksemassa tunnin verran lähes joka aamu ennen 
työpäivää. Viikonloppuisin juoksen sitten pidempiä lenkkejä, 
ja osan niistä juoksen vuoristossa. (Ne maisemat!) Harrastan 
paljon muutakin liikuntaa: käyn salilla 3-4 päivänä viikossa 
tekemässä cross-fitiä, bodypumppia, vatsalihaksia, kaikkea 
sellaista. Olen myös edelleen viiden vuoden jälkeen aivan 
hurahtanut antigravity-joogaan, jossa käyn kaksi kertaa 
viikossa.

et   Onko sinulla jotain tavoitteita tulevaisuudelle?
Juuri nyt haastan itseäni maratoneilla. Juoksin juuri 

ensimmäisen kokonaisen maratonini Firenzessä, ja tänä 

vuonna aion osallistua maratonille joko Tallinnassa tai 
Helsingissä.

et   Onko sinulla jotain erityisiä juoksumuistoja?
Ensimmäinen pitkänmatkanjuoksuni, Salomon City 

Trail, 28 kilometrin kisa Milanossa. Maaliviivalle päästyäni 
tunsin olevani voittaja. Se oli upea fiilis!

Italiassa ei voi kisata, jollei kuulu joukkueeseen, joten 
liityin sellaiseen ja sain sitä kautta paljon eri-ikäisiä ja 
-taustaisia ystäviä. Nämä juoksuystävät ja heidän kanssaan 
matkustaminen maailmalla juoksemassa tuovat minulle 
mitä parhaimpia muistoja.  

et   Oletko kohdannut haasteita?
Joskus pitkän kisan aikana alan miettiä “miksi ihmeessä teen 

tätä?” Mutta maaliviivalla fiilis on voittamaton! Ja sitten alankin 
jo suunnitella seuraavaa kisaa, ja kaikki vaikeudet unohtuvat. 

et   Ja vielä lopuksi, Enston asiakaslupaus kuuluu ”saves 
your energy”. Miten sinä säästät energiaasi?

Terveellisillä elämäntavoilla.  Uskon, että terve ihminen 
on terve monella eri tasolla: fyysisesti, psyykkisesti, tunne-
elämältään ja henkisesti. Tämän ajatuksen välittäminen 
muille on missioni niin työssä kuin muutenkin elämässä. 

Ensto Wellness Motivator on luottamustehtävä, 
johon nimitetään yksi enstolainen vuodeksi kerral-
laan. Wellness Motivatorin tehtävä on levittää sanaa 
hyötyliikunnan tärkeydestä, sekä erilaisten kampan-
joiden avulla innostaa enstolaisia liikkumaan.

@ ensto_wellness

 Riina Silvennoinen       Ensto
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Aurinkoenergian  
uusi nousu

ensto today  |  ASIAKASCASE

Aurinkoenergiamarkkinat ovat viimein kypsyneet ja vakaantuneet. 
Enstolla on markkinoilla vankka jalansija ABB:n kaltaisten 
suurempien kansainvälisten toimijoiden rinnalla.

 Scott Diel       FinnFund
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A iemmin alalla toimiminen merkitsi selviyty-
mistaistelua”, Ensto Industrial Solutions -lii-
ketoiminta-alueen johtaja Fernando Trolia 
Slamic sanoo. Hän kertoo, millainen aurinko-
energiamarkkinoiden tila oli vain viisi vuotta 

sitten. ”Se oli lapsenkengissään oleva ala, jota säädeltiin 
teknologiamääräyksillä ja kansallisilla asetuksilla.” Mutta 
se on jo historiaa. 

”Nykyään aurinkoenergia-alalla vallitsevat samanlaiset 
taloudelliset periaatteet kuin kaasulla, öljyllä ja muilla perin-
teisillä energialähteillä tapahtuvassa liiketoiminnassa”, sel-
vittää Trolia Slamic.

Aurinkoenergian nousukausi
Trolia Slamicin tarkoittama ”uusi tuleminen” on tapahtu-
massa Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. 
Potentiaalia on valtavasti myös Yhdysvalloissa. ”Kasva-
villa markkinoilla tapahtuu kolmessa vuodessa se, mikä vei 
Euroopassa kymmenisen vuotta.” Sen vuoksi nykypäivän 
muuttuvilla aurinkoenergiamarkkinoilla yrityksen liike-
toimintamalli ja luovuus ovat elintärkeitä tekijöitä menes-
tyksen kannalta.

Yksi tätä megatrendiä onnistuneesti hyödyntävistä yri-
tyksistä on ABB, sveitsiläislähtöinen energia- ja automaa-
tioalan yritys, jonka vuosiliikevaihto on noin 36 miljardia 
euroa. Ensto on ABB:n tärkeä kumppani.

Hondurasin 609 megawattia
Honduras on Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin aurin-
koenergian tuottaja. Vuonna 2014 maassa hyväksyttiin 
käyttöön 23 aurinkoenergiafarmia, jotka tuottavat kaik-
kiaan 609 megawattia. 

Tärkein farmeista on Nacaomen kaupungin liepeillä 
sijaitseva 146 MW:n aurinkoenergiaprojekti, joka on lajis-
saan kaikkien aikojen suurin hanke Latinalaisessa Ameri-
kassa. ABB sai 146 MWp:n projektista urakan järjestelmän 
sähkötasapainon järjestämiseksi. Enston avainasiakkuus-
johtajan Tomi Ojasen mukaan Hondurasin farmin puhdas 
energia tuottaa sijoituksen takaisin jo neljässä vuodessa. 

Ensto on toimittanut ABB:lle noin 1200 Cubo E -tek-
niikkaan perustuvaa aurinkoenergian string-valvontakyt-
kentäkoteloa Hondurasin projektia varten. Vuoden 2015 
aikana toimitettiin yli 2 000 koteloa 20 muuhun projektiin 
kymmeneen maahan, mukaan lukien Filippiinit, Venäjä, 
Turkki, Intia, Britannia ja Suomi. 

String-valvontakytkentäkotelot ovat elintärkeä osa 
kaikkia aurinkoenergia-asennuksia, ja niissä on yli 100 eri-
laista komponenttia. Tuotteita varten Enston tehtailla tar-
vitaan mukautettuja valmistuslinjoja. Määräaikojen vuoksi 
suunnittelun, komponenttien hankinnan ja valmistuksen 
on oltava erittäin joustavaa ja nopeaa. Kotelot ovat myös 
lähestulkoon tuhoutumattomia. ”Koteloiden on kestettävä 
UV-säteilyä ja voimakasta korroosiota”, Ojanen kertoo.

Uusia ideoita hienolle kumppanille
Trolia Slamic kertoo ABB:n olevan loistava kumppani, joka 
on avoin uusille ajatuksille ja luoville ratkaisuille. ”Alalla on 
perinteisesti vallinnut käsitys, että aurinkoenergiassa käytet-
tyjen kytkentäkoteloiden täytyy olla metallia. Mutta ajatel-
taessa äärimmäisiä toimintaolosuhteita, kuten UV-säteilyä, 
kosteutta, kuumuutta sekä päivän ja yön lämpötilavaihte-
luita, on helppo ymmärtää, että vaihtoehtoisilla materiaa-
leilla voidaan saavuttaa jopa parempi suorituskyky.”

jatkuu

"
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Enston korkealaatuiset muovit painavat vain puolet metalliin verrat-
tuna. Lisäksi ne ovat erittäin joustavia, joten niitä on helppo mukauttaa. 
Ominaisuudet pienentävät asennus- ja huoltokustannuksia sekä lisäävät 
joustavuutta ja luotettavuutta sekä ABB:n että aurinkovoimalan käyt-
täjän kannalta. ”Noin 30–40 prosenttia ABB:n tilauksista Enstolle sisältää 
muovituotteita”, Trolia Slamic sanoo.

Enston joustavuus on sopinut hyvin ABB:lle. ”Toimitamme 40–200 
MW:n laitoksille kokoonpanoja, jotka vaihtelevat projekteittain”, Trolia 
Slamic kertoo. ”Jokainen projekti on erilainen.”

Salainen kaava
Mikä on Enston salaisuus? ”Prosessimme on viritetty tätä varten”, Enston 
projektipäällikkö Kari Sorjonen kertoo. ”Kun malli on viimeistelty asi-
akkaan kanssa, tuotteiden valmistuksessa käytettävät optimoidut pro-
sessit vievät vain hyvin vähän aikaa.”

Konsultti Asko Rasinkoski, Solerasin vanhempi teknologiaspesi-
alisti, kertoo, että Ensto suhtautuu asiakkaaseen vakavasti ja tuottaa 
ratkaisuja, joita hän kutsuu ”vakiomallisiksi mukautusprojekteiksi”.

Projektit ovat tuottaneet hedelmällisen yhteistyösuhteen. ”Sopimus 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka luotamme Enston ammattitaitoon tuottaa 
laadukkaita koteloratkaisuja vaativiin ympäristöihin”, toteaa Jyrki Lep-
pänen, ABB:n aurinkoinvertterien markkinahallinnan johtaja. ”Ensto 
tuntee aurinkoenergiasegmentin läpikotaisin ja tarjoaa tarpeitamme 
vastaavia teknisiä ratkaisuja.”

Ensto on tällä hetkellä mukana 50:ssä ABB:n kilpailutusprojektissa 
Kaukoidässä, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Kohteina on 
aurinkovoimaloita, joiden asennettu teho on 15–200 MW.

Asetelma ei ole sellainen, että vain Ensto tukee ABB:tä. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana ABB on toiminut myös luotettavana toimit-
tajana Enstolle: se on toimittanut  tärkeitä komponentteja erittäin vaa-
tiviin vaihtovirta- ja tasavirtasovelluksiin.

Kasvua yhdessä
Enstolla on yli 40 vuoden kokemus suuren mittakaavan integrointirat-
kaisuista. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana se on saanut paljon 
aurinkoenergiaan liittyvää kokemusta Euroopasta. Nyt osaamista hyö-
dynnetään Euroopan ulkopuolella yhdessä merkittävien kumppaneiden, 
kuten ABB:n, kanssa. 

Aurinkoenergiassa käytettävät Enston kytkentäkotelot on toistai-
seksi valmistettu pääasiassa Enston Mikkelin tehtaalla. Kasvua on kui-
tenkin odotettavissa niin paljon, että Sorjosen mukaan kapasiteettia 
lisätään myös Enston Tallinnan tehtaalla.

Kun markkinat ovat kypsyneet, suuret toimijat ovat vakiinnut-
taneet asemansa eikä valtion säätelyllä ole yhtä suurta roolia kuin 
ennen, Ensto on saavuttanut mainetta avainosaamisellaan: koko farmin 
yhteenkytkennällä.

”Yhden kilowattitunnin hinta kymmenen vuotta sitten oli nelin-
kertainen tähän päivään verrattuna”, Trolia Slamic kertoo. ”Nykyinen 
kilowattitunnin hinta on verrattavissa kaasuvoimalan tuottaman ener-
gian hintaan. Maailma on nyt valmis aurinkoenergiaa hyödyntävään 
kirkkaampaan tulevaisuuteen. 

Aurinkofarmin 
anatomia
1 Mw/1 ha 
Aurinkosähkövoimaloita kutsutaan ”farmeiksi” 
hyvästä syystä: jokainen tuotettu megawatti vaa-
tii noin yhden hehtaarin pinta-alan, joten joskus 
ne todellakin kilpailevat elintilasta maatalouden 
kanssa. 

Mwp
Aurinkovoimalan kapasiteetin yksikkö on MWp 
(megawatt peak), joka tarkoittaa tuotettua 
tasasähkötehoa. Suurimmat voimalat ovat tällä 
hetkellä noin 600 MW:n kokoisia, mutta suunnit-
teilla on jopa yhden gigawatin laitoksia.

90 min aurinkoa 
 = vuosi energiaa
Tällä aurinkoenergiaan liittyvällä hauskalla 
yksityiskohdalla voit ällistyttää ja hämmästyttää 
ystäviäsi illanvietossa: maapallolle 90 minuutissa 
tulevan aurinkosäteilyn määrä kattaa planeetan 
energiatarpeet koko vuoden ajalta. 
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124 aurinko- 
paneelia asennet-
tiin Ensto Tallinnan 

tehtaalle

Investoinnit 
yhteensä 
 43 000 € 

Takaisinmaksu- 
aika  

10 vuotta

43 000  
eur

10  
vuotta

M egatrendien eli suurten kehityslinjojen 
ymmärtäminen oli Tallinnan tehtaan joh-
tajan Peeter Mõrdin mukaan suurin syy 
siihen, että Enston Tallinnan tehtaan katolle 
asennettiin 124 aurinkopaneelia.

Toinen syy oli käytännöllisempi. Aurinkopaneeleilla 
haluttiin tuottaa sähköä kahteen Nissan LEAFiin, joiden 
oli määrä kuljettaa työntekijöitä Enston Tallinnan ja Keilan 
tehtaiden välillä. Matkaa tehtaasta toiseen on 43 kilometriä. 
”Ajankohta vaikutti otolliselta”, Mõrd kertoo, ”koska Viron 
hallitus lupasi tukensa tuhannelle ensimmäiselle tieliiken-
teessä olevalle sähköautolle.” Mutta Enston asentaessa panee-
leita hallitus peruikin tukensa. 

Nissan LEAFeja ei tukien puuttuessa hankittu, joten 
investoinnista on tullut entistä strategisempi. 43 000 euron 
investoinnilla ostettiin 124 paneelia, jotka tuottavat 27 000 
kWh vuodessa. ”Tehdastuotanto kuluttaa niin paljon ener-
giaa, että paneelit kattavat vain yhden prosentin energiamme 
kokonaiskulutuksesta”, Mõrd toteaa. ”Mutta ne maksavat 
itsensä takaisin noin 10 vuodessa.”

”Koska tehdasinvestointien odotetaan maksavan itsensä 
takaisin yleensä viidessä vuodessa, aurinkovoima ei ole helppo 
päätös talousihmisille”, Mõrd kertoo. ”Mutta Timo [Luuk-
kainen, Enston toimitusjohtaja] näki aurinkovoiman hyödyt 
ja hyväksyi sen käytön heti.”

Aurinkovoimalla toimiviin tehtaisiin on vielä pitkä matka. 
Se ei estänyt Enstoa näyttämästä Tallinnassa, kuinka  
aurinkopaneeleilla voidaan avittaa asiaa.

Avitusta  
aurinkoenergiasta

Ensto ei ole ainoa yritys, joka on tehnyt strategisen inves-
toinnin aurinkovoimaan. ”ABB asensi joitakin vuosia sitten 
Tallinnan toimipisteeseensä neljä kertaa pienemmän määrän 
paneeleita. Tarkoituksena oli puhtaasti sähkön tuotto toimis-
totietokoneita varten”, Mõrd kertoo. 

Mõrd viittaa myös globaaliin RE100-kampanjaan, johon 
osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet käyttämään 100-pro-
senttisesti uusiutuvia energianlähteitä. Tällaisia yrityksiä ovat 
IKEA, H&M, Nike, Procter & Gamble, SAP, Starbucks, Uni-
lever, Vaisala ja Walmart.

”Miksei Enstokin voisi olla samalla listalla?” Mõrd kysyy. 
”Minusta se on hyvä haaste.” 

 Scott Diel       Ensto

ABB asensi joitakin vuosia sitten Tal-
linnan toimipisteeseensä neljä kertaa 

pienemmän määrän paneeleita.  
Tarkoituksena oli puhtaasti sähkön 
tuotto toimistotietokoneita varten."

PEETER MÕRD

"

Tehtaan aurinkopaneelit ovat strateginen investointi, kertoo Peeter Mõrd.

124  
kpl

ensto today  |  RATKAISUT
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Pääomarahoitusta ei ole helppo saada: sijoittajalla on aina suuri 
riski menettää sijoittamansa pääoma. Mutta jos pääomarahoit-
tajien mahdollisuuksia halutaan parantaa, tutkimuksen mukaan 
naisiin investoiminen on parempi valinta.

Pääomarahoittajalle nainen on 
parempi valinta

A sioiden on oltava todella huonossa jamassa, 
ennen kuin miehet pyytävät naisilta apua”, 
Stephanie Keller-Bottom toteaa ja jatkaa: 
”Niin se vain on.” Keller-Bottom on osak-
kaana Innovacientissa, joka tarjoaa kasvua 

ja innovaatioita edistäviä konsultointipalveluita. Innova-
cient on kalifornialaistaustainen strategiseen neuvonan-
toon keskittynyt konserni. 

Stephanie Keller-Bottom viittaa tutkimukseen, jonka 
mukaan 66 prosenttia maailman väestöstä uskoo, että jos 
miehet ajattelisivat kuin naiset, maailma olisi parempi paikka. 
Kyseisen tutkimuksen takana ovat John Gerzema ja Michael 
D’Antonio, teosten The Athena Doctrine, How Women (and 
the Men who Think Like Them) Will Rule the Future kirjoit-
tajat. ”Maailma on aika lailla poissa tolaltaan”, sanoo Keller-
Bottom, ”ja nyt miehet ovat kääntyneet meidän puoleemme.” 

Keller-Bottomin mukaan vain vajaa prosentti kaikista 
hankkeista saa rahoitusta ja 95 prosenttia niistäkin lopulta 
epäonnistuu. Kun mahdollisuudet ovat tällaiset, pääoma-
rahoittajien kannattaisi toivottaa kaikki mahdollinen apu 
tervetulleeksi.

Parempi valinta
”Naisten hankkeisiin pyydetään vähemmän rahaa, ja sitä 
myös saadaan harvemmin. Kuitenkin rahoitusta saades-
saan naiset käyttävät sen paremmin kuin miehet”, Keller-
Bottom väittää. 

Keller-Bottom huomauttaa, että vuonna 2013 vain 13 pro-
senttia pääomarahoituksesta meni naisille. ”Naiset eivät kos-
kaan pyydä niin paljon rahaa kuin tarvitsevat, kun taas miehet 
pyytävät sitä lähes kolme kertaa enemmän kuin tarvitsevat. 
Hankkeelleen rahoituksen saavat naiset luovat liiketoimin-
nassaan 40 prosenttia enemmän liikevaihtoa ensimmäisten 
viiden vuoden aikana kuin miehet.”

Tilastojen ollessa tällaisia voisi luulla pääomarahoit-
tajien etsivän naisyrittäjiä ja organisaatioiden rekrytoivan 
kilvan naisia riveihinsä. 

Mutta tavallisesti näin ei käy. ”Riskirahoituksen maail-
massa kannattaa näyttää hyvältä ja olla mies”, Keller-Bottom 

toteaa viitaten tutkimukseen, joka on tehty pääomarahoitta-
jille myyntipuheen pitäneistä yrittäjistä. ”Kun myyntipuhe 
on identtinen, liikeidea on sama, tiedot ovat samat ja eroa 
on vain sukupuolen ja ulkonäön osalta, miehet saavat rahaa 
useammin. Sukupuolen ja rahoituksen saamisen välillä on 
selkeä vastaavuussuhde.”

Jopa vakiintuneissa teknologiayrityksissä ollaan halut-
tomia tunnistamaan tilanteita, joissa nainen on parempi 
valinta. ”Arvojättiläiset eivät näe moninaisuuden merkitystä 
kovinkaan hyvin”, Keller-Bottom sanoo. ”Google, jota pidetään 
johtavana teknologian harjoituskenttänä naisille, työllistää 
57 000 henkilöä maailmanlaajuisesti, ja heistä 30 prosenttia 
on naisia. Silti naiset saavat vain 18 prosenttia Googlen tek-
nologiavakansseista ja 22 prosenttia sen johtopaikoista.”

Pohjoismaita pidetään monessa suhteessa edelläkävi-
jöinä, mutta niissäkään tilanne ei ole paljon parempi. Enston 
hallituksen jäsenen Marjo Miettisen mukaan Suomessa vain 
22 prosenttia teknologiahenkilöstöstä on naisia. 

Naiset johdossa
Mitä jos miehet ajattelisivat kuin naiset?

”Miehet ovat aggressiivisia, itsenäisiä, päättäväisiä, ana-
lyyttisiä, ylpeitä ja sinnikkäitä”, Keller-Bottom listaa ominai-
suuksia, joita tutkimuksen mukaan liitetään miehiin. ”Naisiin 
yhdistetyt ominaisuudet ovat yhteistyökyky, empatia, tule-
vaisuuteen katsominen, herkkyys, epäitsekkyys, intohimo 
ja intuitio.”

Vaikka naiset eivät vielä ole saaneetkaan ansaitsemiaan 
paikkoja organisaatioissa, Keller-Bottomin mukaan on nähtä-
vissä selkeä suuntaus naisten edustamien arvojen hyväksymi-
seen: ”Perinteinen feminiininen johtajuus ja arvomaailma ovat 
nyt suositumpia kuin menneisyyteen kuulunut machoilu."

Keller-Bottomin mukaan on vain ajan kysymys, mil-
loin feminiinisiä arvoja edustavat johtajat luotsaavat orga-
nisaatioita ja maailmaa. ”Maailma on monimutkainen, eikä 
sitä voi johtaa suoraviivaisella ajattelulla. Siksi naisissa on 
se voima, joka jatkossa kantaa organisaatioita, maita ja yri-
tyksiä eteenpäin.” 

 Scott Diel       Julia Weckman
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Verhottu  
mahdollisuus 
Maailman talousfoorumi on arvioinut, 
että globaali sukupuolten tasa-arvo 
saavutetaan vuonna 2095. Tällä hetkellä 
Suomessa vain 22 prosenttia teknologia-
henkilöstöstä on naisia.

”Naisilla pitäisi olla enemmän valtaa 
vaikuttaa suunnitteluun ja ohjata sen 
suuntaa. Suunnittelualalla ei yksinkertais-
esti voida jättää huomiotta näkökulmaa, 
joka on puolella koko väestöstä”, Enston 
hallituksen jäsen Marjo Miettinen sanoo.

Toisaalta se, että naiset ovat vähem-
mistössä useimmissa organisaatioissa, on 
Miettisen mielestä myös mahdollisuus: 
”Hyvin suoriutuvat naiset huomataan 
helpommin.”

Feminiininen johtajuus 
ja arvomaailma ovat 
nyt suositumpia kuin 

menneisyyteen kuulunut 
machoilu."

STEPHANIE KELLER-BOTTOM
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Luotettavampia  
verkkoja  
porkkanalla

Ensto tarjoaa ensimmäisenä 
Suomessa sertifiointiohjelman, 
jonka avulla maakaapeliverkon 
asennusvirheet vähenevät 
merkittävästi ja sähköverkon 
toimintavarmuus paranee. 
Porkkanana toimii kolmen 
vuoden lisätakuu, jonka 
Ensto myöntää sertifioidun 
asentajan asentamille 
maakaapelijatkoksille ja 
päätteille.

ensto today  |  TAPAMME TOIMIA

 Riina Silvennoinen       Markus Sotikov

Enston tuotepäällikkö Stefan Bärlund näyttää kokelaille, miten kutiste 
kuoritaan oikeaoppisesti.

Aikanaan kaikki keskijännitekaapelit asennettiin vain kaapelivaruste- 
asennuksiin erikoistuneiden asentajien toimesta, mutta nykyisin  
kaapelointi on osa jokaisen asentajan ammattitaitoa.

PKS Sähkönsiirron Jukka Leppänen, Enston Markku Rantio ja Enerken Janne 
Huotari pitävät sertifiointikokeen vaatimuksia kattavina.

Sertifiointi on asentajien mielestä hyödyllinen: siitä saa tarpeellista  
kertausta ja varmuutta omaan työhön.



H uomattava osa maakaapeliverkon toimituskatkoista 
johtuu kaapelin ja kaapelivarusteiden asennusvir-
heistä, sanoo kaapelinvalmistajien yhteistyöjär-
jestö Europacable Accessory Committee. Järjestö 
pyrkii etsimään ratkaisua kasvaneeseen ongelmaan 
Euroopan-laajuisilla ja alueellisilla koulutuksilla 

ja akkreditoinneilla. ”Virheiden määrä asennuksissa on lisääntynyt 
huomattavasti Keski-Euroopassa”, sanoo Markku Wederhorn, Ensto 
Utility Networks-liiketoimintayksikön johtaja ja Europacable AAC:n 
jäsen. ”Todennäköisesti tämä johtuu asentajasukupolven vaihdok-
sesta ja sen myötä vanhan tietotaidon katoamisesta.” 

Myös Suomessa asennusvirheiden vaikutukset ovat alalla hyvin 
tiedossa. Verkkoyhtiöille on tärkeää pitää huolta omaisuudestaan ja 
etsiä täsmällisempää tietoa asennusperäisten vikojen yleisyydestä. 
Tutkimukseen perustuvaa aineistoa ei ole yleisesti saatavana, mutta 
jotkin sähköyhtiöt Suomessa ovat tehneet omia tutkimuksiaan sekä 
käytössä oleville että saneerausten yhteydessä poistetuille varusteille. 
Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun selvityksen mukaan 
pahimmillaan jopa puolessa asennuksista on ollut poikkeamia asen-
nusohjeisiin nähden.

Sertifiointihanke käynnistyi Suomessa
Alan edelläkävijänä Ensto on jo pitkään järjestänyt asennuskoulu-
tuksia maakaapelijatkoksilleen ja -päätteilleen. Seuraava looginen 
askel oli lähteä kehittämään maakaapelituotteiden asentajasertifiointia.

Enston verkonrakennusyksikön Suomen myyntijohtaja Markku 
Rantio on mukana Opetushallituksen alaisuudessa toimivassa asen-
tajatutkintotyöryhmässä, joka laatii tutkintokysymyksiä ja valvoo 
asentajatutkintojen suorittamista Suomessa. ”Ajattelimme, että saman 
tutkintokonseptin voisi hyvin monistaa myös sertifioinnin puolelle. 
Asentajat voisi kouluttaa samalla periaatteella ja sertifioinnin suorittaa 
näyttökokeella, jolloin varmistutaan työn laadusta”, toteaa Rantio.

Ensto lanseerasi sertifiointikonseptin Verkostomessuilla tammi-
kuussa 2015. ”Konsepti herätti heti paljon kiinnostusta,” kertoo Rantio. 
”Palautteen rohkaisemana lähdimme pilotoimaan sertifiointeja verk-
kourakoitsija Enerken kanssa.” Pilottihankkeessa Enerken tavoitteena 
on, että ainakin 80–90 % sen asentajista läpäisisi sertifioinnin. Tällä 
hetkellä yhteensä 25 asentajaa on suorittanut sertifioinnin niin, että 
kaikilta verkkoyhtiön toimialueilta ja jokaisesta 10 toimipisteestä on 
vähintään yksi sertifioitu asentaja.

Tavoitteena luotettavuuden parantaminen
Vuonna 2013 voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa 
verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta mer-
kittävästi vuoteen 2019 mennessä. Uuden lain mukaan toimituskatko 
saa kestää taajamassa korkeintaan 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 
tuntia. Monet verkkoyhtiöt ovat lähteneet ratkaisemaan yhtälöä maa-
kaapeloinnin lisäämisellä.

PKS Sähkönsiirto Oy on perinteinen ilmajohtoverkkoyhtiö, jossa 
kaapelointiaste pienjänniteverkon puolella on 12-13 %, ja keskijänni-
teverkon puolella vain noin 2-3 %. ”Vuoteen 2028 mennessä aiomme 
investoida verkon parannuksiin ja maakaapelointeihin 400 miljoonaa 
euroa”, kertoo PKS Sähkönsiirron verkon rakennuttamisesta vastaava 
rakennuttamispäällikkö Jukka Leppänen. ”Maakaapeloinnin yleisty-
essä asentajien ammattitaito ja asennuksen laadukkuus tulevat koros-
tumaan entisestään. Aikanaan kaikki keskijännitekaapelit asennettiin 
vain kaapelivarusteasennuksiin erikoistuneiden asentajien toimesta, 
mutta nykyisin kaapelointi on osa jokaisen asentajan ammattitaitoa. 
Tätä voidaan pitää yllä ja valvoa vain säännöllisellä koulutuksella ja 
sertifioinneilla.”

Enerken toimitusjohtaja Janne Huotarin mielestä on selvää, että 
laadukkaalla tekemisellä aiheutuu vähemmän sähkönjakeluhäiriöitä 
ja palveluyritykselle vähemmän kustannuksia. Yritys pyrkii omalla 
toiminnallaan torjumaan parhaansa mukaan häiriöistä aiheutuvaa 
haittaa - energiaviraston valvontamallin mukaan. Laatu on kustan-
nuskysymys. ”Jos sähkö jää toimittamatta huonolaatuisen asennuksen 
vuoksi, se tulee kaikille kalliiksi ”, Huotari muistuttaa. 

Takuukorjaukset tulevat myös kalliiksi. Koulutettu asentaja pystyy 
lupaamaan työnantajalle, että tekee työn kerralla oikein. Näin työ-
maalle ei tarvitse enää palata, eikä lisäkustannuksia aiheudu. ”Takuu-
korjaukset myös huonontavat nopeasti yrityksen mainetta. Imago 
kärsii ilman muuta, jos syntyy laatupoikkeamia ja vikoja asennus-
virheiden takia. Useissa tapauksissa on helppo todentaa, onko vika 
johtunut asennuksesta vai materiaalista”, sanoo Huotari.

Takuun laajennuksella lisäarvoa tuotteelle ja palvelulle
Ensto myöntää maakaapelituotteilleen laajennetun takuun silloin, 
kun ne asentaa asentajasertifioinnin suorittanut asentaja. Näin Ensto 
ottaa vastuun, jos asentaja tekee virheen. Takuun laajennus on nor-
maalista kahdesta vuodesta viiteen vuoteen, eli sertifioinnilla saa tuot-
teelle kolme vuotta lisää takuuaikaa. 

”Näyttökokeella varmistetaan meidän asentajien kaapelivarus-
teiden asennusosaaminen, jolloin Ensto toimittajana voi myöntää 
meille laajennetun takuun tuotteille”, Huotari kiteyttää.  Enerkelle 
sertifiointi on iso satsaus jo koulutukseen käytetyissä henkilötyöpäi-
vissä mitattuna, mutta satsaus, jonka se tekee mielellään. ”Henkilöstön 
hyvinvointi ja kouluttaminen on meille tärkeää: henkilöstö arvostaa 
työnantajan panostusta heidän ammattitaitoonsa, sertifiointi kohottaa 
asentajan ammatillista itsetuntoa sekä antaa varmuutta tekemiselle.”

Laatu on nykytilanteessa selkeä erottautumistekijä.  ”Enerke haluaa 
olla Suomessa sellainen alan toimija, joka korostaa laadun merkitystä 
eikä pelkästään hinnan alhaisuutta”, sanoo Huotari. ”Tavoitteenamme 
on olla laadullisesti Suomen paras ja samalla hintakilpailukykyinen pal-
veluntuottaja, ja tämänkaltainen yhteistyö on avain onnistumiseen.” 

Kaivattua jatkoa  
Ensto Pro -koulutukselle
Asentajasertifiointi on jatkumo perinteisille Ensto Pro 
-koulutuksille, joita Ensto niin ikään tarjoaa edelleen asi-
akkailleen. Sertifiointi puolestaan on konseptoitu näyt-
tökoe. ”Asentajalle annetaan palaute heti näyt-
tökokeen loputtua. Näin virheet saadaan 
korjattua saman tien ja oikeat toimintatavat 
on helpompi muistaa myös myöhemmin,” 
kertoo Markku Rantio. 

Enerken asentaja Kimmo Jääske-
läinen kävi Ensto Pro -kylmäkutiste-
jatkos ja -päätekoulutuksen marras-
kuussa 2014. ”Koulutuksen ansiosta 
uusista tuotteista pääsee kärryille 
heti niiden tullessa markkinoille.” 
Myös sertifioinnista on Jääske-
läisen mielestä hyötyä: siitä saa 
tarpeellista kertausta ja varmuutta 
omaan työhön.

Petri Auvinen Enerkeltä oli sa-
massa sertifiointikoulutuksessa Jääskeläisen 
kanssa. ”Koulutuksesta on apua kaapeli-
päätteiden ja -jatkosten tekemisessä, ja 
kertaus on aina paikallaan. Näyttökokeen 
läpäisy vähän jännittää, mutta on hyvä, 
että joku katsoo päälle ja varmistaa, että 
asennus tulee varmasti tehtyä oikein.”

Jääskeläinen ja Auvinen läpäisivät näyt-
tökokeen ja ovat nyt sertifioituja kylmäku-
tistejatkos- ja pääteasentajia.
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Savuttomuus ihan  
sydämen asia

ensto today  |  TAPAMME TOIMIA

T yöpaikan savuttomuuden on 
todettu edistävän työnteki-
jöiden terveyttä, jaksamista 
ja hyvinvointia. Savuton työ-
ympäristö suojaa myös tupa-

koimattomia passiiviselta tupakoinnilta. 
Ensto tukee työntekijöidensä savutto-
muutta ja Enston toimipaikat Suomessa 
ovat savuttomia vuoden 2016 alusta alkaen.

”Perheyrityksille tyypilliseen tapaan 
Enstossa henkilöstön hyvinvointiin panos-
tetaan. Meillä omistajat todella välittävät 
henkilöstön hyvinvoinnista” toteaa hen-
kilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen 
työssään keskittyvä henkilöstöpäällikkö 
Susanna Simolin-Eriksson. ”Henkilöstön 
hyvinvoinnilla meillä tarkoitetaan muun 
muassa hyvää työterveyttä ja panostuksia 
työterveydenhuollon palveluiden kehit-
tämiseen. Myös sillä, että voimme tar-
jota henkilöstölle mahdollisuuden hyvään 
ja terveelliseen työpaikkaruokailuun, on 
henkilöstön hyvinvoinnin kannalta mer-
kitystä. Niin ikään työpaikan savuttomuus 
vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvin-
vointiin, se onkin meille ihan sydämen 
asia” Simolin-Eriksson jatkaa.

Pidä huolta!
Susanna Simolin-Erikssonin työnkuvaa 
Enston henkilöstöyksikössä täsmennet-
tiin keväällä 2015 siten, että hän on siitä 
alkaen keskittynyt johtamaan henkilöstön 
hyvinvointia edistäviä kehityshankkeita 
ja kehittämään prosesseja näiden hank-
keiden tueksi. ”Taking care” eli lähim-
mäisistä välittäminen ja huolenpito on 
yksi Enston neljästä vastuullisuustyötä 

ohjaavasta pääteemasta. Henkilöstön 
hyvinvoinnin kehittäminen ja siitä vastuun 
kantaminen yhdessä työntekijöiden kanssa 
on keskeinen osa tätä työtä. Huolenpito 
näkyy luonnollisesti myös muissa hyvin-
vointia kehittävissä hankkeissa, mutta 
tupakoinnin vähentäminen on ollut alusta 
asti yksi lähivuosien tärkeimmistä kehitys-
hankkeista Enston Suomen toiminnoissa.

Huolenpito ulottuu henkilöstön lisäksi 
myös muihin Enston sidosryhmiin, mutta 
omasta itsestä eli omasta henkilöstöstä 
ja omista toimitiloista oli helppoa lähteä 
liikkeelle. 

Savuttomuus tärkeä osa 
työssä hyvinvointia
”Meille on tärkeää tarjota työnteki-
jöillemme terveellinen ja turvallinen 
työympäristö.  Haluamme tukea työn-
tekijöitämme jaksamaan arjessa terveinä 
ja hyvinvoivina. Tarjoamalla tukea tupa-
koinnin lopettamiseen olemme mie-
lestämme edistäneet koko työyhteisön 
terveyttä. On hyvä muistaa, että tupa-
kasta aiheutuu merkittäviä terveys-
riskejä myös niille tupakoimattomille, 
jotka altistuvat ympäristössään tupakan-
savulle. Hyvällä ja savuttomalla sisäil-
malla on merkittävä rooli terveellisessä 
työskentely-ympäristössä.”

Päätöksen työympäristön savuttomuu-
desta on tehnyt yrityksen johtoryhmä. 
Tosin alun perin ajatus savuttomuuteen 
kannustamisesta tuli esille useammaltakin 
taholta. Yhtäällä työterveyshuolto toi vuo-
sittaisessa johdolle pitämässään katselmuk-
sessa esille kuinka paljon tupakoinnista 

koituvat terveyshaitat aiheuttavat yrityk-
selle lisäkustannuksia. Toisaalla yhtiön 
omistajat toivat esille henkilöstön hyvin-
vointiin panostamisen merkityksen.

Savuttomuuden valvonta on esi-
miesten vastuulla ja asiaan suhtaudu-
taan vakavasti. Moni tupakoitsija saattaa 
kokea savuttomuuden vapauden rajoitta-
miseksi. Toisaalta tupakoimattomien mie-
lestä tupakkatauoista luopuminen lisäsi 
tasa-arvoa. Onkin tärkeää että mahdol-
liset aiheeseen liittyvät ongelmatilanteet 
käsitellään mahdollisimman avoimesti 
ja nopeasti.

Vuodesta 2013 alkaen Enstossa on 
ollut käynnissä kampanja, jossa hen-
kilöstöä on tuettu tupakoinnin lopet-
tamisessa. Tukea on tarjottu sekä 
henkilökohtaisena valmennuksena että 
lääke- ja nikotiinikorvaushoitoina. Lääke- 
ja nikotiinikorvaushoitojen osalta työn-
antaja on tukenut lopettajaa rahallisesti. 
”Näytöt tupakansavun välittömistä ja välil-
lisistä terveyshaitoista ovat kiistattomia ja 
niillä on suuri merkitys kansanterveydelle. 
Jos edes muutama tupakoivista henkilöistä 
on innostunut lopettamaan tarjoamamme 
tuen avulla, olemme saavuttaneet tavoit-
teemme” Simolin-Eriksson toteaa. 

Savuton Ensto 2016

 Mari Häyry       Kaupo Kikkas
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Miten savuttomuus  
näkyy Enstossa?  
Sekä Enston sisä- että ulkotilat ovat 
savuttomia. Tupakanpoltto ja muiden 
tupakkatuotteiden käyttö (esim. 
sähkötupakka ja nuuska) on Enston 
tiloissa ja alueella kielletty. Kielto koskee 
kaikkia Enston tiloissa liikkuvia, sekä 
enstolaisia että Enstossa vierailevia 
henkilöitä. 

Lue lisää Savuton työpaikka 
-kampanjasta Työterveyslaitoksen 
sivuilta: www.ttl.fi

Savuttomuus ihan  
sydämen asia

Tarjoamalla tukea 
tupakoinnin lopetta-

miseen olemme edistä-
neet koko työyhteisön 

terveyttä." 
SUSANNA SIMOLIN-ERIKSSON

"
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Jediritarit sähkömessuilla -  
OLKOON VOIMA 
KANSSANNE!
Jyväskylän Paviljongissa järjestetty Sähkö Tele Valo AV -ammat-
tilaistapahtuma kokosi jälleen kerran yhteen sähköalan kerman. 
Helmikuun alussa järjestetyillä messuilla vieraili tälläkin kertaa 
yli 15.000 alan ammattilaista. 

 Mari Häyry      Ensto



48     ENSTO TODAY 1/2016 ENSTO TODAY 1/2016     49

P assion for the future
Tällä kertaa Enston osastolla tutustuttiin tule-
vaisuuden energiatehokkaisiin tuotteisiin Täh-
tien Sodasta tuttujen hahmojen johdattamina. 
Normipäivinä Enston verkonrakennustuot-

teiden markkinoinnista vastaava Kaisa "the Skywalker" 
Kaikkonen ja Enston valaistuksen markkinoinnista vas-
taava Enston oma LEDi Master, Paavo Ritala, valottivat 
uutuuksien hienouksia messuvieraille.

S uoraan (r)asiaan
Enston messuosaston todellinen vetonaula oli odo-
tetusti Ensto Intro kaksoispistorasia. Käänteentekevä 

uutuus, joka yksinkertaisuudessaan mahdollistaa…

V aloa messukansalle
Valaistuksen uutuudet LEDeillä ja muilla energia-
tehokkailla valonlähteillä esiteltiin osastolla näyttä-

västi, erilaisia valaistustilanteita demoten. Ensto keskittyykin 
tarjoamaan asiakkailleen perinteisten valaisimien sijaan 
valaistusta ja valaistusratkaisuja.

E nsto Plugilla nopeampaa ja 
joustavampaa sähköistystä
Ensto Plugi on pistoliitinjärjestelmään perustuva asia-

kaskohtainen ratkaisu liikerakentamisen sähkönjakeluun ja 
-ohjaukseen. Sen ytimessä on ainutlaatuinen ohjauskotelo, 
jonka kaltaista joustavaa ratkaisua ei markkinoilla entuu-
destaan ole. Uusi Ensto Plugi -ratkaisu täydentää Enston 
tarjoamaa liikerakentamisen sähköistykseen.

O piskelijat messupolulla
Jyväskylän messujen messuorganisaatio halusi tänä 
vuonna erityisesti kannustaa sähköalan opiskeli-

joita osallistumaan messuille aiempia vuosia aktiivisemmin 
ja tehdä messupäivästä heille kiinnostava ja hyödyllinen. 
Enston osastolla messupolun rastitehtävänä oli sokkotehtävä, 
jossa tuli tunnistaa rasiaan piilotettuja Enston tuotteita. 

 
 
Seuraa Paavoa ja Enston valaistusratkaisuja  
Twitterissä: 
                 @LEDiMaster 
                @EnstoGroup
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Ensto Camillo LED on tuttu puistojen ja pihojen pylväs-
valaisin, jonka saa nytmyös energiatehokkaana ledimal-
lina. Se on suunniteltu valaisemaan mm. aukioita, toreja, 
kävelykatuja, puistoja, pysäköintialueita ja leikkikenttiä. 

Ensto tuo markkinoille uuden sarjan kosketussuojattuja 
pistokepäätteitä 12 ja 24 kilovoltin maakaapeliverkkoihin. 
Tuotteilla on laajat käyttöalueet, ja esimerkiksi 630A pistokkeissa 
kolmella tuotteella katetaan poikkipinnat 25 - 300 mm². Tämä 
helpottaa tuotteen valintaa ja säästää varastointikustannuksissa. 
Kaikki pistokepäätepakkaukset ovat kolmevaiheisia. 
 
Miksi valita Ensto CON -sarjan pistokepäätteet? 
•   Laajat käyttöalueet
•   Momenttiruuviliittimet
•   Sama tuote 12 ja 24 kV jännitteille
•   Käyttövalmis heti asennuksen jälkeen

Chago Pro  
Neljännen sukupolven AC-latausasemat 

eNet on kaksisuuntainen radio-ohjausjärjestelmä, joka toimii 868,3 MHz 
taajuudella. Varma toiminta taataan indikointisignaalilla. eNet-järjestelmällä 
toteutetun kiinteistönohjauksen/-automaation etuja ovat nopea 
asennus ja käyttöönotto. Järjestelmää on helppo laajentaa myöhemmin. 
Helppokäyttöinen ohjaus tapahtuu painikkeilla, kaukosäätimellä tai 
mobiilisovelluksella. Visualisointi voidaan toteuttaa projektikohtaisesti.

Yhden 1900-luvun merkittävimmän arkkitehdin, Le 
Corbusierin, värijärjestelmän erinomaisiin ominaisuuksiin 
luottaen JUNG tarjoaa nyt klassisen LS 990 mallinsa 63 
uniikissa Les Couleurs® Le Corbusierin värissä.Lue lisää Enston tuoteuutuuksista www.ensto.com

ensto today  |  TUOTEUUTISET

Ensto Vulcano  
- palojakorasiat  
E30, E60, E90

Tuttu Camillo  
myös ledillä

Klassikko näyttää värinsä 

eNet – yksinkertaisesti älykäs
 

Uudet Ensto CIL10x -sarjan  
hybridijatkokset päällystetyille 
avojohdoille
 

Uudet,  
kosketussuojatut  
pistokepäätteet 

 
Chago Pro on ajattoman tyylikäs ja muun-
neltava ratkaisu yhden tai kahden sähkö-
auton nopeaan AC-lataukseen (3 x 32 A). Se on 
suunniteltu erityisesti julkisiin ja puolijulkisiin 
tiloihin, kuten kadunvarsiasennukseen, pysä-
köintitiloihin, toimistorakennusten yhteyteen, 
autonvuokrausyrityksille, sekä kerrostalojen, 
ostoskeskusten ja hotellien pysäköintialueille. 
 
 

Edut: 

•   Modulaarinen rakenne: räätälöitävissä
  kulloisenkin tarpeen mukaan
•   Maahan tai seinään asennettavat mallit
•   Yksinkertainen käyttöliittymä
•   Helppo puhtaanapito
•   Edistykselliset latauksen ohjausmahdollisuudet
•   Tyylikäs ja kestävä skandinaavinen muotoilu

Kiitos kylmäkutisteletkujen, 
Enston uudet CIL10x -sarjan 
PAS-jatkokset eivät vaadi 
liekkiä lainkaan, poistaen tarpeen 
operoida painavien kaasupullojen -ja 
polttimoiden kanssa. Helppoa ja nopeaa.  
www.ensto.com/forgettheflame

•   Suositeltava asennuskorkeus on 3-5 m.
•   Valaisimen ottoteho 35W
•   Valovirta 3060 lm, värilämpötila 4000K
•   Ra>70 ja tehokerroin 0,98
•   LED-moduulin elinikä 50 000 tuntia (L70), Ta=25°C

Korkealaatuiset Ensto Vulcano 
palojakorasiat on suunniteltu 
palonkestäviin johtojärjestelmiin. 
Tuotesarja pitää sisällään 
muovisia ja metallisia jakorasioita, 
jotka on valmistettu erityisesti 
paloturvallisuutta silmällä pitäen. 

Sarjaan kuuluu myös omaa 
tuotantoamme olevat, erittäin 
korkeaa lämpötilaa kestävät, 
erikoismetalliseoksesta 
valmistetut keraamiset liittimet.
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Tämä ei

T ! 

  
  

…Money, money, money…

Voima on 
selvästi 

Vähän aikaa sitten kaukaisessa galaksissa… Back to 
the Disco

Mihin olemme menossa 
LEDi Master?

LOPPU

Super Trouper!  

Mamma mia! Disco inferno! 

Menemme sinne, missä meitä 
tarvitaan, nuori Padawan. 
Tunnen häiriötä Voimassa.

Mu�a ennen kaikkea tämä 
energiantuhlaus maksaa paljon...



Ensto  
valaisee 
menestyksen
Moderni toimistovalaistus on kustannus- 
ja energiatehokasta, mutta ennen 
kaikkea se auttaa ihmisiä pitämään yllä 
vireystilansa koko työpäivän ajan ja siten 
saavuttamaan parhaan mahdollisen 
tuloksen.

Enston liikerakentamisen valaistusratkaisut 
valaisevat toimistoja ympäri Suomea ja 
Eurooppaa, auttaen yrityksiä ja ihmisiä 
käyttämään koko potentiaalinsa.

Ensto Lighting.  
Valaisemme menestyksen. 

www.ensto.fi


