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Seuraa meitä            

            www.facebook.com/EnstoGroup

            www.twitter.com/EnstoGroup 

            www.linkedin.com/company/ensto 

Kansi: Enston tulevaisuus on  
älykkäissä kaupungeissa. 

Kaikki on muutoksessa: niin meitä ympäröivä maailma 
kuin tapamme elää.  

Perheyritys Ensto ei ole tyytynyt vain hyväksymään 
tätä muutosta: se on päättänyt toimia sen suunnan-
näyttäjänä. Muutosta luotsaa Enston uusi toimitusjoh-
taja Ari Virtanen, joka otti ohjat huhtikuussa 2016. 

Lehden tämä numero kertoo paljolti näistä muutok-
sista. Tunnistamme uusia megatrendejä, otamme 
käyttöön uusia työskentelytapoja ja siirrymme uusille 
markkinoille. Tämän kaiken draiverina toimii uusi 
strategia, joka niin ikään esitellään tässä numerossa. 

Enstolla on myös uusi visuaalinen ilme. Se viestii 
uudesta strategiasta ja tuo Enston lähemmäksi 
ihmisiä heidän jokapäiväisessä ympäristössään  
tuoden vahvasti esille Enston vision: ”Better life.  
With electricity." eli parempaa elämää sähköllä. 

Mutta pohjimmiltaan emme tietenkään ole muuttu-
neet. Ydinarvomme, jotka tuodaan nyt esille uudella 
tavalla, ovat tehneet Enstosta erityisen vuodesta 1958 
alkaen ja auttavat meitä erottumaan joukosta. 

Seuraa meitä jatkossakin nähdäksesi, kuinka Ensto 
tekee elämästä parempaa sähkön avulla! 

Päätoimittajalta

Muutoksia

Ensto Today on Ensto-konsernin ääni maailmalla. 

Pia Hänninen  
brändi- ja viestintäjohtaja
 

Pia Hänninen 
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PAREMPAA ELÄMÄÄ  
SÄHKÖLLÄ

ensto today  |  STRATEGIA

Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen luotsaa yritystä kohti kasvua tilanteessa,  
jossa Euroopan markkinat pysyvät staattisina ja mahdollisuudet näyttäytyvät  
megatrendien muodossa.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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K aksikymmentä prosenttia tekemisistämme 
on suunnittelua”, kertoo Enston toimitusjoh-
taja Ari Virtanen, joka on käyttänyt kuukau-
sia uuden strategian luomiseen aloitettuaan 
Enstolla huhtikuussa 2016. ”Loput kahdek-
sankymmentä prosenttia on toteuttamista.”

10 X 10 X 10 X 10
Enston strategiaan kuuluu laajempi tavoitteiden sarja, josta 
Virtanen käyttää nimitystä 10 x 10 x 10 x 10. ”Tähän tiivis-
tyvät vuoden 2020 taloudelliset tavoitteemme, jotka ovat 10 
prosentin liikevoitto, 10 prosentin myynnin kasvu, 10 pro-
sentin myynti uusista ratkaisuista ja 10 prosentin myynti 
maantieteellisesti uusilta markkinoilta.”

Mitä on tavoitteiden taustalla? ”Syyt ovat osaksi sisäi-
siä”, Virtanen valottaa. ”Tällä hetkellä yrityksemme osoittaa 
negatiivista orgaanista kasvua ja toimintamallimme on erit-
täin monimutkainen.” Ulkoisia syitä ovat megatrendit, jotka 
ovat muuttamassa Enston liiketoimintaympäristöä. 

MEGATRENDIEN MISSAAMISEEN EI OLE VARAA
Ensimmäinen Enstoon vaikuttavista megatrendeistä on kau-
pungistuminen. ”Vuoteen 2050 mennessä seitsemän ihmistä 
kymmenestä asuu kaupungeissa”, Ari Virtanen sanoo. ”Seu-
raavien 20 vuoden aikana Kiina rakentaa yhtä monta uutta 
rakennusta kuin Euroopassa tällä hetkellä jo on.” 

Virtasen mukaan Enston tavoitteena on hakeutua kas-
vaville markkinoille, koska Eurooppa ei sitä ole. Toisena 
vaihtoehtona on etsiä uusia mahdollisuuksia nykyisiltä 
markkinoilta. 

Toinen kaupungistumiseen läheisesti liittyvä megatrendi 
on taloudellisen vallan siirtyminen Aasiaan. ”Ensto voi hyö-
tyä tästä asemoitumalla oikein”, Virtanen selittää. ”Sekä 
maantieteellisesti että ratkaisujen suhteen.”

Kolmas Enston liiketoimintaan vaikuttava megatrendi 
on digitalisoituminen. Jos Ensto haluaa pysytellä kilpailu-
kykyisenä, sen on sisällytettävä digitaalinen komponentti 
useimpiin tuotteisiinsa ja ratkaisuihinsa. 

Megatrendeistä monitahoisin on sosiaalinen muutos. 
”Yli 65-vuotiaiden osuus maailman väestöstä kasvaa nope-
asti, ja nämä ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman 
pitkään”, Virtanen toteaa. ”Toisaalta nuorella sukupolvella 
on sosiaalisen median vaikutuksesta täysin erilainen maail-
mankuva kuin heidän vanhemmillaan.”

Virtasen mukaan on elintärkeää ymmärtää, kuinka Ens-
ton liiketoiminta sopii tähän uuteen yhtälöön. ”Vanhemmat 
ihmiset haluavat omistaa autonsa, mutta nuorisolle auton 
yhteisomistus ei ole ongelma, päinvastoin. Mitä kanavia pit-
kin tavoitamme nämä erilaiset asiakkaat?” 

Viimeiseksi toimitusjohtaja tuo esiin kestävän kehi-
tyksen, joka on huomioitava useista näkökohdista. ”Tuot-
teidemme on tietenkin oltava ympäristöystävällisiä. Mutta 
kestävällä kehityksellä on myös eettinen puolensa. Nou-
dattavatko toimittajamme samoja eettisiä periaatteita kuin 
Ensto?”

ENSTON PELIKENTÄT
Näiden megatrendien valossa Ari Virtanen uskoo, että suuri 
osa Enston menestyksestä tulee tapahtumaan ns. älykkäissä 
kaupungeissa. ”Emme suinkaan unohda maaseutua”, hän 
täsmentää, ”mutta digiajan kaupungeissa käytetään älykästä 
sähköä, mikä on Enston vahvuus.”

PAREMPAA ELÄMÄÄ  
SÄHKÖLLÄ

Enston pelikenttinä näissä älykkäissä kaupungeissa ovat 
kolme ekosysteemiä: älykkäät rakennukset, älykäs liikenne ja 
älykäs sähköverkko.

Paljon liiketoimintaa keskittyy etenkin näiden ekosystee-
mien risteyskohtiin. ”Sähköautojen latausasemat voivat olla 
osa älykästä rakennusta, tai sähköautojen akut voivat toimia 
kysyntää vastaavana kapasiteettina älykkäälle sähköverkolle.”

”Kaikkeen ei voida mennä mukaan”, Virtanen selittää, 
”joten Enston on keskityttävä niihin ekosysteemeihin, joissa 
sen osaaminen on vahvaa.”

TAISTELU, JOKA ON PAKKO VOITTAA
Jotta Ensto saavuttaisi 10 x 10 x 10 x 10 -tavoitteensa, sen on 
edettävä neljällä rintamalla nyt ja vuonna 2020. Ari Virtanen 
kutsuu näitä ”taisteluiksi, jotka on pakko voittaa” eli Must-
win Battles, kuten globaalit konsulttitoimistot strategisia 
hankkeita nykyään nimittävät.

”Pohjimmiltaan kamppailemme uudistuaksemme”, Vir-
tanen sanoo. ”Jokaista "taistelua" johtavat Enstossa korkean 
profiilin omaava joukko ihmisiä. Saavutettuamme tavoit-
teemme vuonna 2020 lähdemme kohti uusia mittelöitä.”

Must-win Battles eli neljä Enston konsernitasoista 
muutosohjelmaa:

(1) Asiakasyhteys. ”Ensto tarjoaa lukuisia erilaisia tii-
mejä, prosesseja ja välineitä asiakkaiden käyttöön”, Virtanen 
sanoo. ”Tämä runsaus meidän on muunnettava kokonaisval-
taiseksi asiakaskanavahallinnaksi.”

(2) Tuotevalikoiman uudistaminen. ”Enstolla on hyvin 
monipuolinen tuotevalikoima, jota meidän on yksinkertais-
tettava”, Virtanen jatkaa. ”Tarvitsemme myös paremman 
tasapainon tuotteiden ja ratkaisujen välille. Tässä ratkaisu on 
tuotteen yhdistäminen palveluun.”

(3) Ylivoimaiset palvelut. ”Enston digitalisoituminen ei 
ole vielä riittävällä tasolla”, Virtanen toteaa. ”Meidän on kehi-
tettävä pilvitoimintaa ja IoT-alustoja. Digitaalisen teknolo-
gian avulla voimme luoda uusia palveluita, jotka tuovat asi-
akkaalle arvoa.” 

(4) Ketterä toimituskyky. Virtanen tähdentää, että Ensto 
ei ole markkinoiden suurin toimija, eikä sen ole tarkoitus-
kaan olla. ”Emme voi kilpailla määrällä, mutta paras toimi-
tuskyky voi olla meille hyvä keino erottua joukosta.”

VANKALLE POHJALLE ON HYVÄ RAKENTAA
Toimitusjohtaja Virtanen myöntää, että Enston 10 x 10 x 10 x 
10 -tavoitteet ovat haastavia, mikä tekee määrittelemisestä ja 
toteuttamisesta ratkaisevan tärkeää. 

”Onneksi ei kuitenkaan tarvitse aloittaa nollasta”, hän 
muistuttaa. ”Emme hylkää menneitä saavutuksia, vaan 
rakennamme tulevaisuuden sille, missä olemme jo hyviä. 
Suuria kurssinmuutoksia ei tarvita – tarkistamme vain toi-
mintaamme ollaksemme jatkossa entistä kilpailukykyisem-
piä ja kestävämpiä.”

Virtasen visiossa Ensto on älykkäiden kaupunkien säh-
köratkaisujen toimittaja – mutta se edellyttää, että Ensto 
onnistuu ylläpitämään ja kehittämään kulttuuriaan, jossa 
työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa. ”Jos voimme tar-
jota ensiluokkaisen työntekijäkokemuksen, se johtaa vahvaan 
asiakasuskollisuuteen ja kestävään kannattavaan kasvuun.” 

”Kun strategiamme on toteutettu ja tavoitteet saavutettu”, 
Virtanen lisää, ”älykkäät ratkaisumme aidosti helpottavat  
elämää.” 
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ensto today  |  ARVOT

Mitä ja keitä Ensto edustaa?  
Entä mitä se odottaa työntekijöiltään, 

kumppaneiltaan ja asiakkailtaan?

ENSTON  
ARVOT JA  

ODOTUKSET

 Scott Diel       Oscar Lindell
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K un Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen tuli töi-
hin Enstoon huhtikuussa 2016, hän aloitti kuun-
telemalla. Sen lisäksi, että hän kiersi Enston toi-
mipaikoissa ja tehtaissa, hän toteutti sisäisen 
Menestys tehdään yhdessä -kyselyn, johon tuli 

lähes 800 vastausta. 
Monen kuukauden läheinen työskentely Enston johdon ja 

hallituksen kanssa on tuottanut uuden strategian. Mutta stra-
tegiaa ei voi onnistuneesti toteuttaa ilman menestyksen mah-
dollistavia arvoja. 

ENSTON YTIMESSÄ ON LUOTTAMUS
”Enston ydinarvoista useimmin mainitaan luottamuspääoma”, 
Virtanen kertoo. ”Se on kaikille tuttu.” Virtanen ottaa kui-
tenkin esiin myös kaksi muuta arvoa: luovuuden ja yhdessä 
menestymisen. 

”Nämä arvot tiedämme tosiksi, ja ne ovat kaiken organi-
saatiossamme tapahtuvan perusta. Mutta koska ne muodosta-
vat yrityksemme sisimmän, ne eivät joka hetki näy ulospäin.” 

VAHVISTAVA VÄLIKERROS
”Kuvan keskimmäinen kerros kertoo sen, miten arvot ilmene-
vät käyttäytymisessämme ja päivittäisissä työskentelytavois-
samme”, Virtanen selvittää.

Luottamuspääoma vahvistuu etenkin ihmiskeskei-
syyteen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen perustuvan toi-
minnan myötä. Luovuus kasvaa innovatiivisuudeksi, tut-
kimiseksi ja yhdessätekemiseksi. Yhdessä menestyminen 

puolestaan ilmenee sitoutumisena, erinomaisena toimintana 
ja asiakaskeskeisyytenä.

Nämä ominaisuudet ovat asiakkaiden ja kumppanien tul-
kittavissa – ne ovat läsnä, mutteivät aina julki lausuttuina. 

ULOIN KERROS: TUOTTEET JA TULOKSET 
”Koska työskentelemme näiden arvojen mukaan, kulttuu-
rimme kehittyy luonnollisesti niiden pohjalta”, Virtanen ker-
too. ”Jos luottamuspääoma tarkoittaa, että olemme ihmis-
keskeisiä, avoimia ja vastuullisia, asiakas näkee meidät 
luotettavana kumppanina.”

”Jos luovuus merkitsee innovatiivisuutta, asiakas tunnis-
taa sen älykkäissä ratkaisuissa. Ja jos yhdessä menestyminen 
tarkoittaa erinomaista toimintaa ja asiakaskeskeisyyttä, se 
näkyy liiketoiminnan kannattavana kasvuna Enstolla, asiak-
kailla ja kumppaneilla.”

ODOTUKSIA PUOLIN JA TOISIN
Enston Porvoon toimiston seinällä on suuri seinämaalaus, 
jonka ovat luoneet Enston työntekijät eri puolilta maailmaa. 
Maalauksen nimi on ”Yhdessä menestyminen”. Se on kun-
nianosoitus Enston historialle ja arvoille, ja samalla se myös 
viestii näitä ulospäin.

”Ei ole tarkoitus, että Enston arvot rajoittuisivat vain sisäi-
seen käyttöön”, Ari Virtanen selittää. ”Ne tekevät näkyväksi 
muillekin, millaisen yrityksen kanssa he ovat tekemisissä ja 
mitä odotamme muilta.” 

MITEN TOIMIMME 
KESKIMMÄINEN KERROS

ARVOT 
YDIN
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MITEN MEIDÄT NÄHDÄÄN
ULOIN KERROS
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Marjo Miettinen siirtyi Enston hallituksen puheenjohtajaksi 
vuonna 2016. Nyt hän kertoo Ensto Todaylle yritykseen ja 
toimialaan liittyvistä visioistaan.

KASVUA 
OMILLA 
EHDOILLAMME

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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KASVUA 
OMILLA 
EHDOILLAMME
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Millainen näkökulma sinulla on sähköön ja alaan yleensä?
Ensto tekee liiketoimintaa sähköllä, ja sähköä tullaan tarvitsemaan 
aina. Sen korvaamiseksi ei ole keksitty uutta teknologiaa. Ei ole lii-
oittelua sanoa, että sähkö on elämämme edellytys. 

Italiassa elokuussa 2016 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen 
oli ilmiselvää, että ilman sähköä ihmisten auttaminen olisi ollut 
mahdotonta. Tällaisissa tilanteissa ymmärtää sähkön merkityk-
sen. Näin nähtynä toimimme äärimmäisen tärkeällä alalla.

Omistajana pidän neljä asiaa mielessäni. Ensinnäkin mietin 
liiketoimintaamme: onko sillä tulevaisuutta? Voin sanoa, että Ens-
tolla todellakin on. 

Toinen on pääoma. Onko meillä riittävästi rahaa yrityksen 
kehittämiseksi? Minusta on – toki askeleet on pidettävä Enston 
kokoisina. Haluan kannattavan yrityksen, jota voimme kehittää ja 
josta voimme olla ylpeitä. 

Kolmas on ihmiset. Keistä yrityksemme koostuu? Meillä työs-
kentelee paljon upeita ihmisiä, ja yhdessä voimme tehdä Enstosta 
jotain vielä erityisempää. 

Neljäs on maine. Enston maine, brändi, on erittäin hyvä, ja 
haluan vahvistaa sitä entisestään. 

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteettisi puheenjohtajana? 
Tärkeysjärjestyksessä ykkösenä on kehittää Enstolle uusi strategia, 
josta tulee menestys. Hallituksen tehtävä on tukea Enstoa ja sen 
johtoa mahdollisimman paljon tässä prosessissa. Olen hyvin opti-
mistinen sen suhteen, että olemme oikealla tiellä ja menossa oike-
aan suuntaan.

Toiseksi uskon meidän kaikkien ymmärtävän, ettemme voi 
olla maailman ykkösiä kaikissa asioissa. On tehtävä valintoja. 
Missä ja millä tuote- tai konseptialueilla voimme olla kansainvä-
lisellä huipulla — ja etenkin: miksi? 

Mitä tämä tarkoittaa Enston kannalta?
Meidän täytyy siirtää ajattelumme pois tuotteista. Olemme yhä liian 
tuoteorientoituneita. Painopisteemme pitäisi olla paremman liike-
toiminnan rakentamisessa asiakaslähtöisillä Ensto-ratkaisuilla. 

Oivaltaaksemme tämän merkityksen meidän on ymmärret-
tävä maailmalla tapahtuvia suuria trendejä. Mitä esineiden inter-
net ja tekoäly tarkoittavat Enstolle? Itse koen, että ne tarkoittavat 
suurta muutosta Enston kulttuuriin ja ajattelutapaan. Meiltä vaa-
ditaan nyt aivan erityistä notkeutta. 

Olen todella iloinen, että meillä on uusi toimitusjohtaja Ari 
Virtanen. Hän tulee maailmasta, jossa digitaalisilla innovaatioilla 
on suuri rooli. Pidän hänen asenteestaan ja tavastaan ottaa uudet 
alueet haltuun. 

Nykymaailmassa kolme sanaa ovat yli muiden, ja ne ovat äly, 
äly ja äly. Tulevaisuudessa kaikkien komponenttiemme ja tuot-
teidemme on oltava älykkäitä – ratkaisuja unohtamatta. On 

sanottu, että tulevaisuudessa digitaalisuus on erottamaton osa 
kaikkia yrityksiä. Tämä koskee myös Enstoa. Meidän on pystyttävä 
kertomaan asiakkaille, mitä he saavuttavat tekemällä yhteistyötä 
kanssamme. Lähtökohtamme on hyvä, mutta tehtävää on vielä.

Mikä on Enston paikka digitaalisessa maailmassa?
Enstoa koskeva kysymys kuuluu: Kuinka löydämme uusia liiketoi-
mintamalleja – ja miksi nuo mallit ovat järkeviä Enston ja asiak-
kaidemme kannalta?  

3D-tulostus muuttaa valmistusta, ja työkaluista tulee entistä 
älykkäämpiä. Meidän on pysyteltävä ajan hermolla: uusilla tek-
nologioilla on merkitystä ainoastaan, jos tartumme niiden tarjo-
amiin mahdollisuuksiin. Enstolle on tarjolla monta uutta suuntaa. 
On vain valittava niistä oikeat.  

Mitkä ovat Enston tavoitteet koon suhteen? 
On selvää, että kasvuun pyritään – olennaista on, milloin ja miten. 
Kasvun tulee olla kannattavaa. Omistajana yritän aina ajatella 
viidestä kymmeneen vuoden aikajänteellä. Tuossa ajassa meillä 
on ehdottomasti vahvempi ja suurempi yritys verrattuna tähän 
päivään.

Pysyykö Ensto perheyrityksenä?
Vuoden 2017 alusta Enston emoyhtiö EM Group Oy on jaettu kol-
meen yritykseen niin, että Enston uutena emoyhtiönä toimii Ensto 
Invest. Perheyrityksenä aloittanut Ensto pysyy sellaisena jatkossa-
kin. Kolmas sukupolvi on Enstosta innoissaan.

Varojen siirtäminen jälkeläisille on helppoa, mutta miten on 
johtamiseen liittyvien tietojen ja taitojen laita? Niitä ei niin vain 
siirretäkään. Uuden sukupolven on ansaittava paikkansa itse. 
Mutta voimme auttaa, ja siksi aloitimme heille muutama vuosi sit-
ten erikoiskoulutuksen, joka jatkuu edelleen. 

Sukupolven vaihdos ei kuitenkaan koske vain omistajia, vaan 
sen täytyy ulottua koko yrityksen läpi. Nuorten ihmisten ajattelu-
tapa on erilainen. He tuovat uutta henkeä yritykseen ja toimivat 
ketterämmin. Ei ole voittoisampaa yhdistelmää kuin tuoreen ajat-
telun ja kokemuksen toimiva liitto.

Onko olemassa mitään erityistä tekijää, joka haittaisi Enston 
kehitystä?
Kärsimme yhä vuoden 2008 taantuman seurauksista. Vaikka 
taloudellisista vaikutuksista on selvitty, taantuma vaikuttaa yhä 
mieliimme. Haasteena on saada käyttöön yrityksen koko poten-
tiaali, erityisesti henkilöstön tasolla. Onkin olennaista, että osoi-
tamme ihmisille selkeän suunnan. Kun tiedetään, missä tavoite on, 
matka sitä kohti sujuu paljon joutuisammin. 

Yhtenä suuntana toimii keskittyminen asiakkaisiin. Keitä he 
tulevaisuudessa ovat? Se meidän on äärimmäisen tärkeää tietää.

Enston tilanne on tällä hetkellä hyvä – samoin lähtökoh-
dat uusien toimintatapojen luomiselle. Kaikki ovet ovat avoinna. 
Olemme uuden kynnyksellä, ja Enston mainion henkilöstön ansi-
osta myös ylitämme sen. 
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TULEVAISUUDESSA KAIKKIEN  
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TUOTTEIDEMME ON OLTAVA  
ÄLYKKÄITÄ – RATKAISUJA  

UNOHTAMATTA.
MARJO MIETTINEN, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
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ENSTON UUSI  
VISUAALINEN SUUNTA 

Better life.
            With electricity.

Enston uudistettu brändistrategia ja visuaalinen ilme perus-
tuvat Ensto-konsernin uuteen strategiaan. Yhden brändin 
strategia tuo johdonmukaisuutta Enston brändinäkyvyy-
teen ja vahvistaa Ensto-brändiä.

UUSI VISUAALINEN ILME
Visuaalinen ilme viestii Enston uudesta strategiasta. Se tuo 
Enstoa lähemmäksi ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämäs-

sään nostaen vahvasti esiin visiotamme: ”Better life. With 
electricity." eli parempaa elämää sähköllä.  

Halusimme säilyttää Enston logon muo-
don samalla kuitenkin tuoden sitä nykypäivään. 
Logosta on riisuttu kaikki monimutkaiset elemen-

tit, jotta huomio kiinnittyy Ensto-brändin perimmäi-
seen olemukseen. Brändin logo on yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen, moderni, kevyt ja ilmava 
– kaikkea sitä, mitä Ensto on nyt ja mihin se 
pyrkii. 

Uusi visuaalinen pääelementti on 45 
asteen kulmassa oleva neliömäinen ”Ensto 
Cube”. Tämä nykyaikainen ja erottuva muoto 
tuo Enston materiaaleihin uuden ulkoasun 
ja tunnun. Cube on leikkisä ja eloisa, ja se kuvastaa Enston 
uutta ilmeikästä suuntaa. 

Viestimme visiostamme "Better life. With electricity." 
Korostamme sillä sitä vaikutusta, joka sähköllä on ihmisten 
elämään. Se ilmentää myös Enston halua olla läsnä ihmis-
ten arkisessa elämässä, niin heidän kotonaan, työympäris-
töissään, liikenteessä kuin vapaa-ajanvietossakin. 

Ensto designs and provides solutions to improve 
the functionality, reliability and efficiency of smart  
grids, buildings and transportation. ensto.com

Giam fuga.  
Apiet plit alique cus ute il ent.  
Lis acestet voluptaquia aut dolute volecep tatusae 
vellitat ut ape prorit eatibus molo qui conseque.

Better life.
             With electricity.

Ensto designs and provides solutions to improve 
the functionality, reliability and efficiency of smart 

ensto.com

Lis acestet voluptaquia aut dolute volecep tatusae 
vellitat ut ape prorit eatibus molo qui conseque.

 Pia Hänninen       Ensto
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ENSTO JA 
SÄHKÖINEN  

VALLANKUMOUS

Mitä älykkäämpi maailmasta tulee, sitä enem-
män se käyttää sähköä ja sitä älykkääm-
min myös sähköä pitää käyttää. Ensto 
toimittaa älykkäitä ratkaisuja sähkönverk-
kojen, rakennusten ja liikenteen ongel-

miin, parantaa energiatehokkuutta ja toimittaa kestäviä ja 
luotettavia sähkönjakelujärjestelmiä, ja juuri tätä tarvitse-
vat niin älykäs sähköverkko, kaupungit kuin liikennekin. 

KAUPUNKIEN ENERGIAHAASTE
Modernissa kaupungissa noin kolmasosa energiasta kuluu 
lämmitykseen ja jäähdytykseen, kolmasosa liikenteeseen 
ja loppu kolmannes sähköön. Koska uudet rakennusnor-
mit vaativat energiatehokkuutta, lämmityksen ja jääh-
dytyksen osuus laskee. Liikenteeseen käytetyn energian 
osuuden ennustetaan kuitenkin kasvavan, samoin yleisen 
sähkönkulutuksen. 

Vuoteen 2050 mennessä noin viisi miljardia ihmistä 
eli 70 prosenttia maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. 
Kaupungistuminen paitsi muuttaa sosiaalista elämää, myös 
lisää energian, liikenteen ja palveluiden tarvetta. Kasvavat 
kaupungit joutuvat ratkaisemaan vakaviakin ilmanlaatuun, 

ruuhkautumiseen ja palvelujen toimittamiseen liittyviä 
ongelmia. 

Lisäksi kansainväliset sitoumukset edellyttävät, että kas-
vihuonekaasupäästöjä vähennetään ja energiaa sekä resurs-
seja käytetään entistä säästeliäämmin. Kaupungit ovat val-
tavan energiahaasteen edessä, eikä siitä selvitä ilman 
älykkäämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Yksi avain kestävään 
kaupunkikehitykseen on sähkön älykäs käyttö.

SÄHKÖ: ENEMMÄN KUIN ENERGIAMUOTO
Sähköä on helppo pitää itsestäänselvyytenä ja olettaa, että 
sitä on aina saatavilla. Mutta ennen kuin sähköä saa seinästä, 
sen toimittamiseen on tarvittu paljon älykästä tekniikkaa.

Monipuolisuudessaan sähkö on energiamuotona kor-
vaamaton. Sähkönsiirto- ja sähkönjakeluverkot pitävät nyky-
aikaisen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Jakelun luotetta-
vuudesta on tullut äärimmäisen merkittävä tekijä, sillä monet 
elintärkeät palvelut ovat riippuvaisia sähköstä. Sähkön puut-
tuminen huomattaisiin heti valaistuksessa, liikennevaloissa, 
hisseissä, tehtaissa ja vähitellen myös viestinnässä. 

Suomessa päivittäin kulutettu sähkö on peräisin useista 
lähteistä: vuotuisen keskiarvon mukaan 40 prosenttia  

ensto today  |  STRATEGIA

Sähköverkosta, kaupungeista ja liikenteestä 
tulee älykkäitä — ja  tässä vallankumouksessa 

oma osuutensa on myös Enstolla.
Matti Rae

 Scott Diel       Ensto
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sähköstä tulee uusiutuvista energianlähteistä ja lähes 80 
prosenttia on hiiletöntä. 

Poliittiset kannustimet, tukiraha ja syöttötariffit ovat 
kiihdyttäneet vihreämmän sähkön kehittämistä monissa 
maissa. Toisaalta sähköjärjestelmä on monimutkaistu-
nut. Kulutuksen ja tuotannon tasapainottaminen sääoloille 
alttiissa ja hajautetussa sähköntuotannossa on tekninen 
haaste sähköverkolle ja sähkömarkkinoille. Markkinoilla 
tarvitaan älykkäitä sähköverkkoja, jotka mahdollistavat 
monisuuntaisen energiavirran, ylläpitävät jakelun luotetta-
vuutta ja yhdistävät tuottajat ja kuluttajat tehokkaasti.

Aurinkoenergiassa on valtava voimavara, jonka valjas-
taminen tuottaa uusiutuvaa, päästötöntä sähköenergiaa. 
Siinä on potentiaalia pitkäaikaiseen ratkaisuun, jollaista 
mikään muu energiamuoto ei pääse lähellekään. Aurinko-
energiaan tehtyjen globaalien investointien määrä vuonna 
2015 olikin 161 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Teknolo-
gian kehitys on tuonut aurinkoenergian hyvin kannatta-
valle kustannustasolle, mikä tarkoittaa, että se kykenee kil-
pailemaan perinteisten energiamuotojen kanssa.

SÄHKÖINEN VALLANKUMOUS LIIKENTEESSÄ
Fossiilisia polttoaineita käyttävät autot ovat hallinneet tie-
liikennettä jo vuosikymmeniä, mutta tilanne on muuttu-
massa dramaattisesti. Hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjen 
globaalien rajoitteiden myötä ajoneuvon valmistajilla on 
paineita kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ajoneu-
voja. Lisäksi litiumioniakkujen ja sähköisen voimansiir-
ron kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet henkilöautojen 
sähköistämisen. Sähköautojen tarjonta onkin parantu-
nut, samoin mallien suorituskyky ja käyttösäde. Arvioiden 
mukaan Euroopassa on vuonna 2020 yli 1,5 miljardia säh-
köautoa. Kaikki meistä eivät vielä ole päässeet sähköauton 
rattiin, mutta kovin kaukana tuo kokemus ei ole.

Kun sähköautoa verrataan polttomoottorikäyttöiseen 
autoon, samaan matkaan käytetty energiamäärä on jos-
sakin puolen ja kolmasosan välillä. Euroopassa rekiste-
röidään vuosittain noin 12 miljoonaa henkilöautoa, joten 
energiansäästöpotentiaali on valtava. Lisäksi sähköautojen 
käyttö on aidosti päästötöntä, joten ne auttavat pitämään 
kaupunki-ilman puhtaampana. Etuna on myös Euroopan 
pienempi riippuvuus tuontiöljystä.

Sähköautot vaativat luotettavan ja älykkään sähkönja-
kelun. Bussi-, metro- ja raitiovaunuasemien 

ENSTO JA 
SÄHKÖINEN  

VALLANKUMOUS

 pysäköintipaikoille tarvitaan runsaasti älykkäitä lataus-
asemia ja -palveluita. Myös työpaikoille ja koteihin tullaan 
asentamaan latauspisteitä. Hotelleissa latauksesta tulee 
vakiopalvelu; jotkin suuret toimijat tarjoavat maksutonta 
lataamista ostoskeskusten asiakkaille jo nyt.

Miljoonien ajoneuvojen lataaminen samaan aikaan 
aiheuttaisi huippukuormia muutamille tunneille, joten 
lataamisen on oltava älykästä heti alusta alkaen. Älyk-
käässä latauksessa kuljettaja kytkee latauksen normaalisti, 
ja älykkäät säätimet varmistavat, että lataus tapahtuu talo-
udellisesti ajoittuen muihin kuin huippukuormituksen 
hetkiin. Älykäs latauspalvelu kytkee sähköauton energia-
markkinoiden piiriin sekä auttaa käyttäjiä hyödyntämään 
sähkötarjouksia ja maksimoimaan uusiutuvien energian-
lähteiden käytön.

TEKNOLOGIAT AVAAVAT UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA
Uuden teknologian mukanaan tuoma vakiintuneiden toi-
mintamallien murtuminen koskettaa energia-alaa siinä 

missä muitakin. Digitalisaatio etenee monenlaisin seurauk-
sin. Sosiaalinen media on muuttanut elämäämme ja lisän-
nyt läpinäkyvyyttä. Työskentelytavat muuttuvat, ja diginatii-
veilla on kokonaan uusia tapoja kommunikoida. Teollinen 
internet yhdistää esineet osaksi suurta dataekosysteemiä. 

Datapainotteinen kehitystyö tekee sähköjärjestelmistä 
entistä älykkäämpiä. Kun yliopistot ja yritykset yhdistävät 
voimansa, tuloksena on uudenlaisia digitaaliseen teknolo-
giaan ja energian varastointiin liittyviä liiketoimintamah-
dollisuuksia. Niitä tarvitaan energian käytön tasapainot-
tamiseksi. Me Enstolla odotamme tulevaisuudelta suuria: 
sähkön avulla voimme tehdä maailmastamme älykkääm-
män ja elämästämme entistä paremman.  

ME ENSTOLLA ODOTAMME TULEVAISUUDELTA  
SUURIA: SÄHKÖN AVULLA VOIMME TEHDÄ  
MAAILMASTAMME ÄLYKKÄÄMMÄN JA 
ELÄMÄSTÄMME ENTISTÄ PAREMMAN.

MATTI RAE, JOHTAJA, UUDET TEKNOLOGIAT, ENSTO
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Mitä haasteellisempi projekti, sitä vahvempi Ensto on.

ensto today  |  REFERENSSI

TIMANTIT HIOUTUVAT 
PAINEEN ALLA

 Scott Diel        Ensto, Kaupo Kikkas
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V iron IT-keskittymänä tunnetun Tallin-
nan Ülemiste Cityn sydämessä sijait-
see Öpik House -toimistotalo – 13 
kerrosta ja 17 200 neliömetriä kattava 
rakennus, jolla on LEED Gold -serti-

fiointi. Sitä suunniteltaessa etusijalla oli maksimaa-
linen joustavuus. 

ÄÄRIMMÄISTÄ JOUSTAVUUTTA
”Emme tiedä etukäteen, tulemmeko keskittämään toi-
mintoja tulevaisuudessa yhä lisää", kertoo eräs toimistota-
lon avainvuokralaisista. Hänen edustamansa yritys varasi 
hiljattain uudesta talosta neljä kerrosta, joihin kaikkiin on 
asennettu Ensto Workpoint -pylväät. ”Joten tarvitsimme 
äärimmäisen joustavan ratkaisun työtiloihin." 

Vuokralaisen toimistoihin on asennettu yhteensä 150 
Ensto Workpoint -pylvästä, jotka riittävät jopa 

501 työntekijälle. Suurin osa pylväistä 
sähköistää neljä työpistettä, joissa 

kussakin on käytössä kuusi pistora-
siaa sekä kaksi datapistettä. 

SÄVYJEN SAATTELEMANA 
VOITTOON
Pylväiden toimittamisesta käy-

tiin tiukka tarjouskilpailu, johon 
myös Ensto osallistui. Mukana oli-

vat kaikki merkittävimmät kilpaili-
jat. Ensto voitti, koska se pystyi toimit-

tamaan tuotteet asiakkaan toiveen mukaisesti 
harmaan sävyissä, RAL 7030- ja RAL 7024 -sävyissä.

”Arkkitehtina minulle kaksi tärkeintä tekijää ovat 
laatu ja saatavuus”, toteaa rakennuksen suunnittelusta 
vastaava arkkitehti Mattias Agabus. Saimme kilpailevan 
tarjouksen pylväistä, jotka olivat myös värivaatimusten 
mukaisia. Ensto veti pidemmän korren, koska se pystyi 
toimittamaan laadukkaan tuotteen oikealla värillä kilpai-
lukykyiseen hintaan. 

Tämä oli Enston tiimityön ansiota. Ensto-organisaa-
tiot eri maissa tekivät yhteistyötä oikean tuotteen toi-
mittamiseksi oikeanvärisenä oike-
aan aikaan. ”RAL 7030 -pylväät 
toimitettiin Suomesta, RAL 
7024 -pistorasiat Ranskasta, 
ja ne koottiin Viron Kei-
lan tehtaassa”, kertoo Ens-
ton aluemyyntipäällikkö 
Tarmo Roth. 

Jatkuva viestintä Enston 
myynti-, hankinta- ja tuo-
tanto-osastojen välillä var-
misti, että tuote toimitettiin 
tismalleen asiakkaan toivei-
den mukaisena ja oikealla 

hetkellä.

VALMISTELTU 
KULISSIEN TAKANA

Eri organisaatioiden yhteistyö maa-
rajojen ylitse saattaa kuulostaa haasteelta. Oli niin tai ei, se 
ei ainakaan näkynyt asiakkaalle.  

”Asentajana voin vahvistaa, että Ensto Workpoint 
on käyttövalmis ratkaisu”, toteaa Innar Pinn, joka toi-
mii Astorfi OÜ:n projektipäällikkönä. Pinnin 70 asenta-
jan tiimi oli vastuussa koko sähköistyksen toteutuksesta. 
”Jalusta kiinnitetään pylvääseen ja sen syöttö kytketään 
yläjakeluun. Pylväs tulee koottuna, joten se on nopeampi 
ja helpompi asentaa kuin useissa osissa toimitetut kilpai-
lijoiden tuotteet."

Asennuksen lisäksi Ensto saa myös värin valitsemisen 
näyttämään helpolta. Kohteen pääarkkitehti ei ollut tietoi-
nen kulissien takana tehdyn työn määrästä hänen tiiminsä 
visioiman harmaan sävyn toimit-
tamiseksi. ”Olin siinä käsityk-
sessä, että harmaa kuuluu 
Enston vakiovalikoimaan”, 
Agabus kertoo.

Kiinostavatko pistora-
siapylväiden yksityiskoh-
dat todellakin pääarkkiteh-
tia?  ”Laatuyritysten kanssa 
työskenneltäessä tuotteiden 
suorituskyvyssä ei ole suuria 
eroja”, Agabus sanoo. ”Kun laa-
tuun voi luottaa, on avainasemassa 
teollinen muotoilu sekä toimitusvarmuus, jotta ne saa-
daan nopeasti työmaalle." 

UUSI HANKE TÄHTÄIMESSÄ 
Öpik House saa rinnalleen sisarrakennuksen, jonka 
rakentaminen on jo alkanut. 

On vielä liian aikaista sanoa, tuleeko tähänkin kiin-
teistöön Ensto Workpoint -pylväät. Kuitenkin varmaa on 
se, että Enston henkilöstö, Tarmo Roth eturintamassa, 
tekee parhaansa jotta arkkitehdit saavat toteuttaa visi-
onsa – olivat sävyt mitkä tahansa. 

1.  Öpik House

2.  Mattias Agabus, johtava arkkitehti

3.  Ensto Workpoint -pylväät odottavat Öpikin uutta vuokralaista

4.  Tarmo Roth, Enston aluemyyntipäällikkö

"
1.

2.

3.

4.
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ARKKITEHTINA MINULLE KAKSI 
TÄRKEINTÄ TEKIJÄÄ OVAT  

LAATU JA SAATAVUUS.
MATTIAS AGABUS, VASTAAVA ARKKITEHTI, ÖPIK HOUSE
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Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu ovat tällä hetkellä yrityselämän kaksi 
trendikkäintä termiä. Mutta mitä ne tarkoittavat?

ensto today  |  PUHEENAIHE

ASIAKASKOKEMUKSEN 
KAHDET KASVOT:  
LIVE JA DIGI

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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Siitä on mustaa valkoisella: tyytyväiset asiak-
kaat kuluttavat enemmän rahaa ja kertovat 
kokemuksistaan eteenpäin. Miten hyvä asia-
kaskokemus sitten syntyy? Ja kuinka sellainen 
luodaan? 

PALVELUT BRÄNDINÄ
”Mainostamista voi ajatella brändin viimeistelynä”, pohjus-
taa Lasse Tammilehto, digitaaliseen liiketoimintaan eri-
koistuneen Solitan luova johtaja. ”Mutta varsinainen brändi 
muodostuu itse palveluista.”

Tammilehto on asiakaskokemuksen ja palvelumuo-
toilun asiantuntija, ja hän varoittaa jatkuvasti asiakkaitaan 
pitämästä digitaalisuutta ihmeitä tekevänä hopealuotina.

”Kun suunnittelemme palveluita, tarkastelemme asi-
akkaan koko ekosysteemiä. Digitaalisiin palveluihin ei voi 
suhtautua muusta kokonaisuudesta erillisenä alueena.” 
Tammilehdon mukaan hyvän asiakaskokemuksen aikaan-
saamiseksi on ajateltava asiakkaan kaikkia kosketuspisteitä. 

”Asiakaskokemus määrittyy kaikkien niiden tapojen 
kautta, joilla yritys on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 
– mainokset, blogit, tapahtumat, digitaalinen asiakaskäyttö-
liittymä,  kohtaamiset kasvotusten, tuotteet, asiakaspalvelu. 
Kaikkien näiden kosketuspisteiden on viestittävä samaa 
tarinaa.”

KUUNTELE – ÄLÄ OLETA
Tammilehto aloittaa käyttäjäkokemuksen luomisen kuun-
telemalla asiakkaidensa asiakkaita. ”Haemme käyttäjien 
näkemyksiä”, hän selittää, ”jotka auttavat meitä päättele-
mään, mikä on loppukäyttäjän todellinen tarve.”

Toisinaan yrityksillä on hyvä ymmärrys asiakkaistaan. 
”Mutta aika usein niillä on vääriä käsityksiä siitä, mitä asi-
akkaat haluavat. Meidän tehtävämme on auttaa yrityksiä 
määrittämään ongelma ja ratkaisemaan se.”

Tammilehto muistelee tapausta, jossa asiakas pyysi 
häntä luomaan kevyen palvelun säännöllisten sähköpostien 
lähettämiseksi loppukäyttäjille. ”Asiakas halusi mallipohjan 
ja menetelmän sähköpostien lähettämiseksi. Mutta saimme 
selville, etteivät yrityksen asiakkaat halunneet lainkaan vas-

taanottaa sähköposteja.” Asiakkaiden mielestä sähköpostiin 
perustuvat järjestelmät olivat huonoja ja hukkasivat tietoa 
turhan helposti. Niinpä Solitan tiimi ja sen asiakkaat sivuut-
tivat alkuperäisen toimeksiannon ja loivat kokonaan uuden 
ratkaisun: reaaliaikaisen virtuaalisen liittymän, jossa tietoa 
voidaan jakaa ilman hävikkiä.

”Suunnittelussa olennaista on, että se tehdään yhteis-
työssä asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa kanssa”, Tam-
milehto kiteyttää. ”Loppuasiakkaat osallistuvat suunnitte-
luun testaamalla prototyyppejä. Kokoamme yhteisöjä, joilta 
saamme jatkuvaa palautetta tekemästämme työstä.” 

MENESTYKSEN MITTARIT?
Palvelut, joiden suunnitteluun ja testaukseen loppukäyt-
täjät osallistuvat, tuottavat välittömästi tuloksia. Keskei-
set suorituskykymittarit tunnistetaan jo ennen suunnitte-
luprosessia, ja tuloksia seurataan tarkoin. 

”Tyypillisesti mitataan myynnin parantumista sekä 
asiakaskokemuksia ennakko- ja jälkihaastatteluilla mitat-
tuina. Verkkokaupoissa yksiselitteisenä osoituksena toi-
mii se, syntyykö uutta myyntiä vai ei”, Tammilehto toteaa. 
”Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan tule kasvattamaan 
myyntiään. Jotkut haluavat tarjota omille työntekijöilleen 

mahdollisuudet tehostaa sisäisten tehtävien suorittamista.” 

SUUNNITTELUN UUSI AIKA
Mutta entä vanha mielikuva mustaan poolopaitaan pukeu-
tuneesta baskeripäisestä muotoilijasta istumassa tyhjän 
luonnoslehtiön edessä ranskalainen savuke suupielessään? 
Onko suunnittelusta tullut joukkueurheilua? 

”Sellaisia projekteja ei enää juuri ole, joissa suunnitte-
lija työskentelisi yksin”, Tammilehto kertoo. ”Luonnosleh-
tiötä tarvitaan yhä, mutta nykyään prosessi painottuu käyt-
täjän tarpeiden ymmärtämiseen.” 

"

ASIAKASKOKEMUKSEN 
KAHDET KASVOT:  
LIVE JA DIGI

KÄYTTÄJÄKOKEMUS JA 
ENSTON  DIGITAALINEN 
RAJAPINTA 
 
My Ensto -portaali on 24/7-verkkopalvelu, jo-
hon asiakkaat voivat kirjautua tarkistamaan 
avoimien tilaustensa tilan. He voivat myös 
seurata toimitettuja tilauksia sekä tarkas-
tella henkilökohtaisia hintatietojaan. 
     Verkkopalvelu on suunniteltu responsiivi-
seksi, joten se on käytettävissä kaikilla lait-
teilla. Asiakkaat voivat käyttää palvelua mis-
sä tahansa, olivatpa he sitten toimistossa, 
toimiston ulkopuolella tai rakennustyömaal-
la. My Ensto -palvelun on kehittänyt Solita-
tiimi yhdessä Enston asiakkaiden kanssa. 
     Portaalin pilottiversio otettiin käyttöön 
Ruotsissa myönteisin tuloksin. Käyttäjät ar-
vostivat erityisesti mahdollisuutta seurata 
toimituksia ja tarkastella läpimenoaikoja. 
     My Ensto otettiin käyttöön myös Suo-
messa ja Virossa alkuvuodesta 2017. ”Meis-
tä on hienoa voida tarjota asiakaspalvelua 
myös verkossa”, kertoo Enston asiakaspal-
velupäällikkö Nanna Sundman. ”Meille on 
tärkeää palvella asiakkaita parhaalla mah-
dollisella tavalla. Asiakkaita on monenlaisia: 
jotkut haluavat ottaa yhteyttä puhelimitse, 
kun taas joistakin on mukavampi tarkistaa 
tiedot verkkopalvelusta. Tarvitsemme monia 
erilaisia kanavia. My Ensto on yksi vaihtoeh-
to, ja olemme siitä hyvin ylpeitä.”

Mari Häyry
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LUONNOSLEHTIÖTÄ TARVITAAN YHÄ, 
MUTTA NYKYÄÄN PROSESSI  

PAINOTTUU KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN 
YMMÄRTÄMISEEN.

LASSE TAMMILEHTO, LUOVA JOHTAJA, SOLITA
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Tämä on tarina siitä, miten Enston Jari Silvennoinen ja Harri 
Turunen tekivät sen, mihin muut eivät pystyneet, ja onnistuivat 
lisäämään toimivuutta kodeissa ja toimistoissa. 

J
oku saattaisi pitää sitä salaliittona. Kulunei-
den kolmen vuosikymmenen ajan euroop-
palainen standardi on määritellyt kaksi-
osaiset pistorasiat 85 x 100 millimetrin 
kokoisiksi siten, että pistokepaikat ovat 
päällekkäin. 

Eräs merkittävä valmistaja teki 85 mm:n 
neliömallin, jossa pistokepaikat ovat 45 asteen kulmassa 
toisiinsa nähden. Tämä rakenne kuitenkin levitti epätoi-
vottua johtohässäkkää entistä laajemmalle, sillä johdot 
kulkevat vastakkaisiin suuntiin molempien pistokepaik-
kojen ollessa käytössä. 

Silloin Enston Jari Silvennoinen ja Harri Turunen 
tulivat apuun.

JARI JA HARRI – IDEASTA TOTEUTUKSEEN
Vuonna 2013 Enston avainasiakaspäällikkö Jari Silven-
noinen otti asian puheeksi ystävänsä Harri Turusen 
kanssa. Silloinen 45 asteen malli ei Jarin mielestä toi-
minut tehtävässään, ja hän halusi luoda loppukäyttäjää 
paremmin palvelevan tuotteen.

Jari oli luonnostellut mallia, jossa kaksi pistokepaik-
kaa voitaisiin asettaa vinottain siten, että johdot kulkisi-
vat samaan suuntaan. Mitään tällaista ei ollut aiemmin 
tehty. Hän lähestyi Enston päätuotesuunnittelijana toi-
mivaa Harria kysyen, pitikö tämä ajatusta mahdollisena.

Harrilla oli kymmenien vuosien kokemus pistorasi-
oiden ja kytkimien suunnittelusta. Hän jos kuka osaisi 
sanoa, oliko sellainen tehtävissä. 

Ajatuksen työstäminen vei Harrilta yöunet pitkäksi 
aikaa. Mutta nukkumattomuus on vain hänen tapansa 
työskennellä. 

”Kun saan idean, aivoni työskentelevät 25/7 – siis 
myös vapaalla ja öisin”, Harri sanoo. ”Uni karttaa minua. 
Mielessäni pyörii vain: ’Miksei tätä voitaisi tehdä?’ Yleensä 
en keksi estettä, ja silloin ratkaisu alkaa hahmottua!”

RATKAISUJA JA SALALIITTOJA
Viikkojen pähkäily tuotti Harrille oivalluksen: pistoke-
paikat kannatti laittaa 85 mm:n nelikulmaiseen kehyk-
seen 48 asteen kulmassa. Kilpailija oli patentoinut 45 
asteen ratkaisun, mutta siitä puuttui tyylikkyys. Harri 
myös poisti ratkaisussaan pari muoviseinämää pistora-
sian sisältä.

Miksei kukaan ollut tehnyt sitä aiemmin? ”Minulle 
hoettiin, että se on mahdotonta”, Jari kertoo.

Harri lisää: ”Kyse oli myös siitä, että markkinoi-
den suuret nimet eivät halunneet tehdä sellaista. Mieti, 
miten suuria investointeja he ovat tehneet tuotteisiin, 
jotka jo hallitsevat markkinoita.” Mutta Enston kaltaisen 
keskisuuren ja ketterän yrityksen valikoimiin tuote sopi 
kuin nakutettu.

JUNG TUKENA
Kuin kohtalon oikusta Ensto oli niihin aikoihin päät-
tänyt palata asennuskalusteiden markkinoille. Samaan 
aikaan kun Jari ja Harri hakivat patenttia, Ensto etsiskeli 
yhteistökumppania. Jari ja Harri tiesivät tarvitsevansa 
kumppanin, jonka olemassa olevaan tuotevalikoimaan 
kaksiosainen pistorasia istuisi hyvin.

Jungin LS990-sarja vaikutti täydelliseltä ratkaisulta, 
ja se muodostikin perustan uudelle Ensto Intro -sar-
jalle, joka julkaistiin Albrecht Jung GmbH:n Hubertus 
Wernsmannin avustuksella. Jung on ikoninen saksalai-
nen kytkimiin ja pistorasioihin erikoistunut yritys.

UUSIAKIN TUOTTEITA
Syyskuussa 2016 Ensto julkaisi kaksiosaisen pistora-
siansa osana Ensto Intro -tuoteperhettä, johon kuuluu 
noin tuhat erilaista tuotetta. Uusi kaksoispistorasia on jo 
ehtinyt nousta asiakkaiden suosioon. 

Harrin suunnittelema malli toimii suomalaisella (54 
mm:n rasia), pohjoismaisella (60 mm:n pyörivä rengas) 
ja saksalaisella (64 mm:n rasia) vakioaukolla, joten sillä 
on mahdollisuudet valloittaa suurin osa Eurooppaa. Sitä 
valmistetaan jo useissa väreissä sairaaloihin ja toimistoi-
hin sopivana, ja näköpiirissä on uusiakin tuotteita.

TULOSSA PIAN ELOKUVATEATTEREIHIN?
Vieläkö joku haluaa vanhan pistorasian nähtyään Jarin 
ja Harrin uuden mallin? ”Vaikea kuvitella”, Harri vastaa, 
vaikka hän on kieltämättä vähän puolueellinen. 

Kaksoispistorasian tarinasta saisi helposti kehiteltyä 
Hollywoodin jännityselokuvan: Tom Hanksin esittämä 
Harri kohtaa kansainvälisen syndikaatin pahikset, jotka 
yrittävät keinoja kaihtamatta nitistää kaksoispistorasi-
aan liittyvät suunnitelmat.

Mutta se on myöhäistä – tuotetta on myyty jo tuhan-
sittain. Näin maailma pääsee käyttämään Enston kak-
soispistorasiaa. Ja Harri voi viimeinkin nukkua yönsä 
rauhassa. 

KAKSOIS- 

PISTORASIAKOODI  

JA SEN  

MURTAMINEN___

 Scott Diel       Oscar Lindell
.........................................................................................................................................................
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ÄLYKÄS LATAUS 
ON FIKSUA  
LIIKETOMINTAA
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Enston sähköautojen latausratkaisut integroivat datan 
ja liitettävyyden asiakkaan prosesseihin.

P erinteisesti sähköautojen latauspisteet ovat 
olleet yksinkertaisia pistokkeita. Mutta, nyt 
kun digitalisaatio läpäisee koko ympäröivän 
maailman, pilvipohjaiseen järjestelmään liite-
tyt latausjärjestelmät tarjoavat yrityksille kil-
pailuedun, joilla nämä pystyvät suoraan vai-
kuttamaan tulokseensa.

Enston sähköautojen latausratkaisuasiakkaita ovat pysä-
köintipalveluita tarjoavat yritykset, hotellit, kaupungit, yritys-
puistot, ostoskeskukset ja sähköautojen latauspalveluita tarjoa-
vat operaattorit. Asiakkaamme hyötyvät digitalisaatiosta ja sen 
tarjoamista mahdollisuuksista ensimmäisten joukossa.

 
Liettualainen sähköautojen vuokraus-

palvelu Spark hyödyntää toiminnassaan 
mobiilisovellusta, jota käytetään muun 
muassa autojen varaamiseen ja paikan-
tamiseen kymmenellä latausasemalla. 

Spark valitsi Enston latauskumppanikseen 
latauslaitteiden luotettavuuden ansiosta. 

Toinen tärkeä syy oli, että Ensto pystyi 
integroimaan latausverkoston pilvipoh-

jaiseen hallintajärjestelmään avulla  
Spark-mobiilisovellukseen.

 
Turkin Antalyassa toimiva Greenway 

Otomobil on EV-as-a-service-operaattori, 
joka vuokraa sähköautoja taksiyrityksille, 

yritysasiakkaille ja viranomaisille. 
Integroimalla Enston sähköautojen 

latausratkaisut omaan järjestelmäänsä 
Greenway pystyy hallinnoimaan 

autokantaansa ja latausverkostoa 
Antalyan alueella sekä valvomaan 

autojen fyysistä sijaintia ja autoissa 
jäljellä olevaa varausta.

 Scott Diel       Ensto, Fortum, Pohjolan Liikenne, Spark, Virta

Pohjoismaihin, Venäjälle, Itämeren talousalu-
eelle ja Intiaan keskittyvä Fortum on johtavia 
puhtaan energian tuottajia. Fortum on valinnut 
Charge & Drive -palveluunsa Enston tehtaalla 
esikäyttöönotetut Chago-laturit. Fortumin 
käyttämät Chago-latauslaitteet ovat plug and 
play -laitteita, jotka toimitetaan paikan päälle 
esimääritettyinä, jotta sähköasentajat voivat 
asentaa ne nopeasti ja vaivattomasti.

Fortumin Charge & Drive on sähköautojen 
lataamisen edelläkävijä, jolla on 1 200 älyla-
turin verkosto Pohjoismaissa. Charge & Drive 
Cloud tarjoaa helppokäyttöisen loppukäyttäjä-
liittymän ja kattavan taustajärjestelmän, joka 
tukee latauspisteiden käyttäjiä latausasemien 
etähallinnassa.

Kaikkien Enston Chago-asiakkaiden lailla 
myös Fortumin Charge & Drive on saavuttanut 
merkittäviä säästöjä käyttökuluissaan. Fortum 
osallistui äskettäin järjestettyyn Aalto-yliopis-
ton tutkimukseen, jonka mu-
kaan sähköautojen latausinfra-
struktuurin käyttökustannukset 
ovat 80 prosenttia latausver-
koston kymmenvuotisen käyt-
töiän kokonaiskustannuksista.
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”Enston sähköautojen latausratkaisun kaltainen järjes-
telmä voi tuottaa hämmästyttäviä säästöjä käyttökuluissa: sen 
avulla voit hallita, valvoa, korjata, päivittää, raportoida ja suo-
rittaa ennakoivaa huoltoa ilman käyntejä paikan päällä”, ker-
too Ensto Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Juha Sten-
berg. Tutkittuna aikana korkealaatuisen ja heikkolaatuisen 
järjestelmän välinen ero käyttökustannuksissa oli laskujen 
mukaan 10 vuodessa 9 000 euroa sähköautojen latauslaitetta 
kohti. 

Tutkimuksessa haastateltiin yrityksiä, jotka hallinnoivat 
yli tuhatta latauspistettä Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Stenberg jatkaa: ”Juuri tällaiset tulokset ovat toimineet 
meille innoituksena tehdä sähköautojen latauksesta älykästä 
liiketoimintaa.”  
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Tutkimuksessa haastateltiin yrityksiä, jotka hallinnoivat 
yli tuhatta latauspistettä Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Nor-

Stenberg jatkaa: ”Juuri tällaiset tulokset ovat toimineet 

EneRSIEIL, Ranskan energiayhtymä, 
on solminut kumppanuuden Enston 
ja Enston kumppaniyrityksen Virran 
kanssa tarjotakseen loppukäyttäjille 

kattavan ja reaaliaikaisia 
tietoja tarjoavan sähköautojen 

latausratkaisun. Centre-Val-de-Loiren 
alue Ranskassa on saanut kartalleen 
satoja älykkäitä Chago-latauspisteitä. 
Järjestelmän infrastruktuurin hallinta 
ja koko latauspalveluprosessi toimivat 

digitaalisesti ja automaattisesti 
pilvestä.

 
 

Suomalainen bussiyhtiö Pohjolan 
Liikenne, jolla on käytössä lähes 300 
linja-autoa, tehostaa toimintaansa 

tekemällä kuljettajavaihdot varsinaisten 
bussireittien varrella. Bussi saapuu pysäkille, 

kuljettaja astuu ulos ja uusi kuljettaja 
tulee hänen tilalleen. Kuljettajat kyyditään 
paikalle Enston lataamilla sähköautoilla. 

Laturit ovat luonnollisesti yhdistetty 
Enston sähköautojen latausverkoston 

pilvipohjaiseen hallintajärjestelmään, mikä 
edistää lataustapahtumien läpinäkyvyyttä, 

mahdollistaa etätoimintojen suorittamisen ja 
parantaa luotettavuutta.

 
Ennen sähköautoihin siirtymistä yritys 

työllisti ihmisen, jonka ainoa tehtävä oli 
pitää autojen polttoainesäiliöt täynnä. Nyt 

autot ladataan bussivarikolla, ja älykäs 
latausjärjestelmä ilmoittaa, mitkä autot on 
ladattava ja milloin, sekä varmistaa, että 

autot ovat aina käyttövalmiita.

JUURI TÄLLAISET TULOKSET OVAT TOIMINEET 
MEILLE INNOITUKSENA TEHDÄ SÄHKÖAUTOJEN 

LATAUKSESTA ÄLYKÄSTÄ LIIKETOIMINTAA.
JUHA STENBERG, LIIKETOIMINTA-ALUEEN JOHTAJA, ENSTO SOLUTIONS
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E spoossa sijaitsevan Helvarin toimiston oven takaa 
avautuu täydellisesti valaistu maailma. Valot kir-
kastuvat ja himmenevät ihmisten liikehdinnän ja 
luonnonvalon mukaan. Valaistuksen värilämpö-
tila muuttuu tunnelman, vireystilan, tarkkaavai-
suuden ja tuottavuuden optimoimiseksi. Vaihtelu 

on niin luontevaa, että vierailija tuskin on siitä edes tietoinen. 
Helvarin toimistossa konkretisoituu useampikin tulevai-

suuden valaistustekniikoista. Helvar on kuitenkin yhden aske-
leen niitä edellä: viimeisin valaistusratkaisu kykenee myös jat-
kuvaan oppimiseen. 

C&D – VERKOSTOIDU JA KEHITÄ
Toimiston valaistukseen käytetyistä tekniikoista kaikkein 
nykyaikaisin on ActiveAhead, joka hyödyntää langatonta, 

energiatehokasta Bluetooth-solmuverkkoa (BLE). Se on ensim-
mäinen valaisimiin sijoitettava itseoppiva valaistuksenohja-
usjärjestelmä. Ohjauksessa hyödynnetään tekoälyä, ja siinä 
on yksi markkinoiden pienimmistä PIR-liiketunnistin- ja 
valoantureista.

ActiveAhead tuotiin markkinoille nopeasti, alle vuodessa. 
Tämän mahdollisti Helvarin kumppanuus Enston kanssa. 
Ohjain- ja anturitekniikka on Helvarin tuotantoa, ja valaisi-
met tulevat Enstolta. 

Yritysten kumppanuus on Ensto-konsernin toimitusjohta-
jan Ari Virtasen mukaan esimerkki verkostoitumiseen perus-
tuvasta tuotekehityksestä. Tutummasta R&D:n käsitteestä 
poiketen C&D – Connect and Develop – viittaa tuotekehityk-
seen, jossa tehdään asiakkaiden kanssa yhteistyötä tavoitteena 
yhdistää tekniikoita merkityksellisten tuotteiden luomiseksi.

ensto today  |  CASE

Ensto ja Helvar ovat tuoneet markkinoille yhteistyössä ensimmäisen valaisimiin  
sijoitettavan itseoppivan valaistusjärjestelmän. Järjestelmä perustuu tekoälyn  
hyödyntämiseen.

 Scott Diel       Ensto

TULEVAISUUDEN VALAISTUS 
OPPII ITSE

 Scott Diel       Helvar

ensto today  |  KUMPPANUUS
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MIKSI ENSTO?
Helvarin markkinoinnista ja liiketoiminnan kehityksestä 
vastaava johtaja Lars Hellström kertoo, että Enston ja Helva-
rin kumppanuus on luontevaa useastakin syystä. ”Yrityksil-
lämme oli jo valmiiksi takana pitkäaikainen yhteistyösuhde. 
Ensto on ollut asiakkaanamme vuosikymmeniä ja hankki-
nut Helvarilta ohjaimia ja liitäntälaitteita. Toisaalta Enstolla 
on Lohjalla tehdas, joka on toiminut erinomaisesti Helvarin 
Active+- ja ActiveAhead-ratkaisujen testauspaikkana.”

”Läheisen yhteistyösuhteen vuoksi tuotetestausvaiheessa 
oli kyse paljon enemmästä kuin itse tuotteesta”, Hellström 
sanoo. ”Opimme, kuinka ratkaisu toimii ja mikä valaistus-
voimakkuus on optimaalisin kulkemista ja oleskelua ajatel-
len. Opimme ennakoimaan, mitä kysymyksiä ihmiset esit-
tävät, sekä pystyimme määrittelemään, miten tuote on hyvä 
asemoida ja miten siitä kannattaa kertoa.” 

TEKNIIKKA TUO ÄLYÄ RAKENNUKSIIN
Valaisimiin asennetut anturit pystyvät tuottamaan valtavan 
määrän rakennuksen käyttötapoja koskevaa dataa. Antu-
reilla voidaan analysoida ihmisten liikkeitä esimerkiksi toi-
mistoissa, porraskäytävissä, pysäköintitaloissa tai varas-
toissa. Tietoa voidaan käyttää tilojen käyttöolosuhteiden 
parantamiseen, mutta toisaalta rakennuksen omistajalla on 
myös mahdollisuus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja 
säästää kustannuksissa. ”Vaikkapa ilmastointi säätyy auto-
maattisesti. Tai hissi tietää, milloin olet tulossa, joten sitä ei 
tarvitse erikseen tilata”, Hellström kertoo. ”Ja kaikki tämä 
tieto siirtyy valonnopeudella.”

Ihmisen toimintaan mukautuva valaistus saattaa tuntua 
kyseisen tekniikan kehityksen päätepisteeltä, mutta kenties 

mullistavin sovellus tulee olemaan kulkureittejä ja oles-
kelua mallintava lämpökartta, jonka avulla voidaan tukea 
huomisen älyrakennusten suunnittelua.

ENTÄ HINTALAPPU?
Toisin kuin perinteisissä valaistusratkaisuissa, Active+- ja 
ActiveAhead-ratkaisujen ansiosta kaikkien valaisinten ei 
tarvitse toimia täydellä teholla valaistusmukavuuden tästä 
kärsimättä. 

”Ensimmäinen iso säästö tulee jo LED-valoihin siirty-
misestä”, Hellström toteaa. ”Testikohteissa on nähty, että 
Active+ tuo 50 %:n lisäsäästöt. Kun vielä otetaan käyttöön 
jatkuvasti oppiva ActiveAhead-valaistus, säästöt muodos-
tuvat tätäkin suuremmiksi.”

Hellströmiä kuunnellessa tulee mieleen, ettei olla kau-
kana siitä, että valaistus maksaisi itse itsensä. Vaikka vielä 
ei olla siellä asti, valaistuksen ohjaus on kirkkaasti hin-
tansa arvoinen. Toisaalta valaistuksen säästöt eivät edes 
ole tämän tekniikan vaikuttavin hyöty.

VUOSI 2050, TÄÄLTÄ TULLAAN!
Väestötutkijat arvelevat, että vuonna 2050 kaupun-
geissa asuu 70 % kaikesta väestöstä eli noin viisi miljar-
dia ihmistä. On selvää, että näiden uusien kaupunkien on 
oltava älykaupunkeja. Kaupunkien lukuisien älyrakennus-
ten valaisemisesta taas vastaavat Ensto ja Helvar. 

Kyse ei kuitenkaan ole pelkistä älyrakennuksista, vaan 
molemmat yritykset odottavat myös löytävänsä muunkin-
laisia C&D-projekteja. ”Enstolla on muitakin vahvoja alu-
eita,” Hellström sanoo. ”Tälle tarinalle nähdään jatkoa.” 

TULEVAISUUDEN VALAISTUS 
OPPII ITSE

C&D-KUMPPANUUS
 
Enston ja Helvarin kumppanuuden 
tuloksena Ensto on tuonut 
markkinoille Active+ ja ActiveAhead 
–kalustetut valaisimet.

ActiveAhead on ensimmäinen 
valaisimiin sijoitettava jatkuvasti oppiva 
valaistuksenohjausjärjestelmä, jossa 
hyödynnetään tekoälyä. Järjestelmä 
muodostaa jatkuvasti oppivien valaisimien 
verkon. Tekniikassa hyödynnetään 
langatonta, energiatehokasta Bluetooth-
solmuverkkoa, joka on itsekorjautuva 
verkko. Se on ihanteellinen tiloihin, 
joiden käyttö- ja kulkuaste on suuri: 
käytäviin, portaisiin, avokonttoreihin 
ja varastoihin. Hyötyihin kuuluvat 
dramaattisesti parempi valaistusmukavuus 
ja merkittävät kustannussäästöt.

Active+ on itsenäinen ratkaisu yksittäisille 
valaisimille, jotka eivät edellytä 
ohjelmointia. Active+:n oppimisjakso 
kestää 60 tuntia. Se soveltuu erityisen 
hyvin remonttikohteisiin, koska yksi 
valaisin voidaan vaihtaa toiseen ilman 
ohjausjohdotuksen asentamista. 
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TYÖKALU  
SÄHKÖKATKOKSEN  
MITTAAMISEEN
 
Suomen Energiavirasto valvoo sähkökat-
koksia SAIDI-indeksillä (System Average 
Interruption Duration Index), joka mittaa 
asiakasryhmässä tapahtuneiden sähkön-
jakelun keskeytysten kokonaiskestoa.
     SAIDI koostuu CAIDI (keskeytysten 
keskimääräinen pituus)- ja SAIFI (keskey-
tysten keskimääräinen lukumäärä) -in-
deksistä.
   Indeksit ovat arvokkaita työkaluja ver-
tailtaessa sähkönjakeluyhtiöiden toi-
minnan luotettavuutta. Pohjoismaiden 
viranomaiset ovat ottaneet SAIDI/SAIFI-
kriteerit käyttöön sähkönjakelun valvon-
nassa markkinoillaan, ja Enston ratkaisut 
on kehitetty parantamaan SAIDI- ja SAIFI-
indeksejä. 

Mitä tapahtuu, kun ikääntyvä sähköverkko 
kohtaa erityisen ankarat sääilmiöt? Tästä jutusta 
selviää, kuinka ongelmaa ratkaistaan Suomessa.

TÄYDELLINEN 
MYRSKY

 Scott Diel       Oscar Lindell, 123rf.com
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Jouni Siniranta, Ensto 

S uomi kuuluu maailman teknologisesti edistyneim-
pien maiden joukkoon, mutta sen sähkönjake-
luverkko on ikääntyvä ja vaihtelevan kuntoinen. 
Sama ongelma on monissa muissakin maissa. 

Suomessa tilanne on erityisen ajankohtai-
nen. Suomi on Euroopan metsäisin maa, sillä 

metsät peittävät 23 miljoonaa hehtaaria eli 74 prosenttia maan 
pinta-alasta. 

SÄHKÖVERKKO KOHTAA MYRSKYN
Ei vain yksi, vaan neljä rajuilmaa: Asta, Veera, Lahja ja Sylvi teki-
vät tuhojaan Suomen maaseudulla kesällä 2010. 

Suomessa oli tuolloin ennätyksellisen lämmintä, ja 29. heinä-
kuuta mitattiinkin uusi ennätys: 37,2 °C. Maasalamoiden mää-
räksi laskettiin 170 000, mikä ylittää pitkäaikaisen keskiarvon  
30 000 salamalla. 

”Metsäisessä maassa myrskyt kaatavat puita, ja näiden myrs-
kyjen kourissa puuta lakosi yli kahdeksan miljoonan kuutio-
metrin edestä”, Ensto Utility Networksin Suomen myyntijohtaja 
Jouni Siniranta kertoo. ”Asukkaille tämä tietenkin merkitsee 
sähkökatkoksia.”

AJAN HAMMAS NAKERTAA SÄHKÖVERKKOJAMME
Suomen pinta-ala on noin 338 145 neliökilometriä, eli maa on 
suurin piirtein Kalifornian kokoinen. Maassa toimii 77 sähkönja-
keluyhtiötä, joiden asiakasmäärät vaihtelevat 757 asiakkaasta aina 
460 000 asiakkaaseen. 

Enston Siniranta on työskennellyt suomalaisissa sähkönja-
keluyhtiöissä yli 20 vuoden ajan suunnittelun, kunnossapidon ja 
rakennuttamisen parissa. Hänen mukaansa Suomessa on alueita, 
joilla lähes kaikki sähkökaapelit ovat maan alla säältä suojassa. 
”Mutta toisilla alueilla suurin osa kaapeleista sijaitsee ilmajoh-
toina keskellä metsiä, jotka ovat haavoittuvimpia alueita myrs-
kyn aikaan.” Lisäksi ilmajohdot ovat asennettu ikääntyviin, 1950–
1970 luvuilla rakennettuihin pylväisiin. Kaatuvat puut tuhoavat 
sekä ilmajohtoja että pylväitä. 

Kesän 2010 myrskyt aiheuttivat Suomessa laajoja sähkökat-
koksia. Yli 35 000 kilometriä jakeluverkkoa vaurioitui, ja korjauk-
set veivät lähes 200 000 työtuntia. Laajalla alueella esiintyneiden 
myrskyjen ja suurten vaurioiden vuoksi pisimmät sähkökatkok-
set kestivät peräti tuhat tuntia eli 41 päivää.

Vuonna 2011 Suomea kurittivat myös talvimyrskyt Hannu 
ja Tapani. Vaikka sähköt palautettiin suurimpaan osaan Suomea 
kohtuullisessa ajassa myrskyjen jälkeen, hallitus ymmärsi, ettei se 
voi seurata asiaa toimettomana sivusta.

ASIAKKAAT SÄÄNKESTÄVÄN 
SÄHKÖNJAKELUN PIIRIIN
Vuonna 2013 Suomi päivitti sähkömarkkinalakiaan painottaen 
sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Päivitetyn lain vaatimukset 
tulee täyttää vaiheittain ja vuoden 2028 jälkeen asemakaava-alu-
eilla ei esiinny säistä johtuvaa yli kuuden tunnin sähkönjakelun 
keskeytystä. Muilla alueilla ei esiinny yli 36 tunnin keskeytystä. 

Suomen 77 jakeluyhtiötä ovat valinneet erilaisia strategioita 
lain vaatimusten saavuttamiseksi. Jotkin niistä ovat valinneet joh-
timien korvaamisen maakaapelilla. Toiset kaapeloivat sähköase-
mien ja taajamien väliset yhteydet, ja siirtävät ilmajohdot metsistä 
teiden varsille, jossa ne on helpompi ylläpitää ja huoltaa.

Lain täydellistä noudattamista edellyttävät ratkaisut maksa-
vat lähes yhdeksän miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. 

KOHTI ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖVERKKOA
Lain vaatimusten tuoman jakeluvarmuuden lisäksi tulee 
sähkönjakeluun muutakin kehitystä. Linjoja korvattaessa ja 
uusittaessa niihin voidaan lisätä älykkäitä toimintoja, joiden 
myötä asiakkailla on käytössään älykäs sähköverkko. 

Tänä päivänä lähes jokaiseen kotitalouteen on asennettu etä-
luettava energiamittari. Se mahdollistaa tarkemmat ja ajantasai-
set tiedot sähkönkulutuksesta ja -laadusta. Samalla asiakkaat  voi-
vat tuottaa pienimuotoisesti sähköä ja myydä sen sähköyhtiölle. 

Sähköyhtiöt puolestaan pystyvät tasapainottamaan sähköver-
kon kuormituksen, jotta sähköä voidaan toimittaa mahdollisim-
man ongelmattomasti erikoistilanteissa. Älykkään verkon avulla 
voidaan myös optimoida sähköverkon siirtokyky. 

ENSTO AUTTAA VERKKOYHTIÖITÄ 
RAKENTAMAAN ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖVERKKOA
Sinirannan mukaan Enston rooli on tarjota ratkaisuja, jotka aut-
tavat sähkönjakeluyhtiöitä tekemään kustannustehokkaita ja pit-
käikäisiä investointeja täyttäen sekä lakisääteiset että kuluttajan 
vaatimukset. 

”Yksi nopea ja tehokas tapa on lisätä verkostoautomaatiota 
ja tehoelektroniikkaa olemassa olevaan jakeluverkkoon ja samalla 
lisätä maakaapelointia”, hän jatkaa. ”Lisäksi tarjoamme jännite-
työhön ratkaisuja, joiden avulla työ voidaan tehdä keskeyttämättä 
sähkönjakelua.” Tuotteiden lisäksi Ensto tarjoaa asentajille Ensto 
Pro -koulutusta ja asentajien sertifiointia. 

”Enstolla on käytössään maailmanluokan prosessit, kuten 
tuotteiden testaus ennen niiden päästämistä markkinoille”, Sini-
ranta kertoo. ”Laadukkaat tuotteet ja niiden asianmukainen 
käyttö varmistavat korkeatasoisen ja luotettavan jakeluverkon, 
joka kestää myrskyn rasitukset.” 

YHTEISKUNTA VALMISTAUTUU TULEVAISUUTEEN
Suomen tilanne ikääntyvän sähköverkon kanssa ei ole ainutlaa-
tuinen, vaikkakin maan metsäisyys pakottaa sen kohtaamaan 
ongelmansa nopeammin.

”Ilmastonmuutoksen vuoksi sääilmiöitä ja myrskyjä, sijain-
nistamme riippumatta”, Siniranta uskoo. ”Ja sähköllä toimivan 
yhteiskunnan velvollisuus on valmistautua siihen.” 

TÄYDELLINEN 
MYRSKY
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ESIVALMISTELTU  
ASENNUSJÄRJESTELMÄ 
VAUHDITTI ASENNUSTA

T arkkaan ottaen juuri niin onkin, sillä esival-
misteltu sähköistyskokonaisuus suunnitellaan 
jokaiseen kohteeseen vastaamaan sen tarpeita. 
Asennusvalmis järjestelmä saapuu selkeästi 
positionumeroin merkityissä pakkauksissa työ-
maalle, ja se kootaan helposti pistoliittämällä. 

Asennus moduuleittain on yksinkertaista ja aikaa sääs-
tyy, mikä sopii hyvin niin rakennuttajille kuin urakoitsijoil-
lekin. Menetelmä sopii erinomaisesti korvaamaan perin-
teisen sähköasennuksen kohteissa, joissa halutaan lyhentää 
sähköistyksen vaatimaa aikaa ja helpottaa myöhempien 
muutosten toteutusta. Kauppakeskusten ja myymälöiden 
lisäksi niihin kuuluvat muun muassa toimistorakennukset 
ja koulut.

PARAS VALMIUS MUUTOKSILLE
Viime keväänä avattu Seppälän Prisma Jyväskylässä kor-
vasi edeltäjänsä, joka oli maan ensimmäinen Prisma vuo-
delta 1972. Silloinen 4 000 neliön automarket oli vuosikym-
menten aikana kasvanut 10 000 neliöön, kunnes sen viereen 
nousi uuden ajan kauppakeskus. Nyt huoneistoala on jopa 
43 000 neliömetriä, mistä 3 900 neliötä on varattu tavarata-
lon palveluja täydentäville erikoisliikkeille.

Sähköistyksen tarpeista antavat käsityksen myymälätilo-
jen valtavat mittasuhteet: 410 metriä kylmäkalusteita ja 22 
metriä palvelutiskiä. Hypermarketin noin 82 000 eri tuotetta 
halutaan tuoda esiin yleis- ja kohdevalaistuksella sekä eri-
koiskalusteilla. Markettivalaistuksen sähköistystarpeet vaih-
televat kausittain. 

ensto today  |  REFERENSSI 

Ensto Plugi on kuin tehty hypermarketin sähköistykseen.               
 Kari Heikkilä       HeyDay Pro, Musta & Valkoinen

PRISMA SEPPÄLÄ,  
JYVÄSKYLÄ
• Huoneistoala 43 000 m2, jossa  

18 erikoisliikettä  

• 46 Ensto Plugi -keskusta ja  
1230 johtosarjaa 

• Kaksi asentajaa toteutti liiketilan 
Ensto Plugi -sähköistyksen ja 
yleisvalaistuksen 10 päivässä 

• Valmistui ja avattiin yli kuukauden 
etuajassa huhtikuussa 2016 
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ESIVALMISTELTU  
ASENNUSJÄRJESTELMÄ 
VAUHDITTI ASENNUSTA

Tähän kohteeseen toimitettiin 1230 kpl valmiiksi mitoi-
tettuja, EnstoNet-liittimillä  varustettuja johtosarjoja sekä 
468 kpl pistoliitäntäisiä asennuslevypistorasioita hyllykiin-
nikkeineen. Lisäksi asennettiin erilaisia haaroittimia, joilla 
toteutettiin helposti mm. kolmivaiheryhmän vaihekierto. 
Haaroittimien käyttämättä jääneet lähdöt tarjoavat lisäjous-
tavuutta myöhempiin muutostarpeisiin.

Kun valaisinripustuskiskot, virtakiskot ja johtohyllyt 
olivat valmiit, tarvittiin laajan hypermarketin pistoliitäntäi-
sen Plugi-sähköistyksen ja yleisvalaistuksen toteutukseen 
kahdelta asentajalta ainoastaan kymmenen työpäivää.  

YHDESSÄ HUOLELLA SUUNNITELTU
Sähköistyksen suunnittelu tehdään aina suunnittelijan ja 
Enston yhteistyönä, jossa määritellään toteutukseen tarvit-
tavat Ensto Plugi -komponentit. Sen jälkeen tarkennetaan 
mitoitukset, johdinten pituudet ja ohjelmoitavat toimin-
not. Selkeä työtapa ja järjestelmän modulaarisuus helpotta-
vat isojen kohteiden sähkösuunnittelua sekä suunnitelmien 
myöhempiä muutoksia. 

”Urakoitsijana saimme Enstolta erinomaisen tuen koko 
suunnittelu- ja toteutusprojektin ajan”, Henri Salo kertoo. 

”Hyvä yhteistyö suunnittelussa näkyi työmaalla, jonne 
saimme asennusvalmiit tuotteet täsmällisesti. Työ sujui 
jouhevasti ilman viivytyksiä eikä etsimistä vaativia asen-
nusvirheitä ilmennyt. Tämä työtapa sopi meille hyvin, ja 
asiakkaamme oli tyytyväinen sekä työn ripeyteen että lop-
putulokseen.” 

”Lähdimme suunnittelussa ja rakentamisessa alusta 
pitäen siitä, ettemme ole tekemässä Suomen suurinta, vaan 
Suomen parasta Prismaa, jossa hyödynnetään parasta tieto-
taitoa ja uusia innovaatioita”, Seppälän hypermarketista vas-
taava Prisma-johtaja Mikko Junttila kertoo.

Tämä linja piti myös sähköistyksessä, jolle asetettu eri-
tyisvaatimus oli joustava muunneltavuus. Ja koska kyse oli 
hypermarketista, asennus piti tehdä ennätysmäisestä neliö-
määrästä huolimatta nopeasti. 

URAKOITSIJA EHDOTTI UUTTA TAPAA
Kohteen sähköurakoitsijana toiminut Salotec Oy ehdotti asi-
akkaalle Ensto Plugia, joka on pistoliitinjärjestelmään perus-
tuva asiakaskohtainen ratkaisu sähkönjakeluun ja ohjauk-
seen. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Salo kertoo syitä olleen 
useita.

”Ennen kaikkea asennuksen lyhyt läpimenoaika ja vält-
tyminen kytkentävirheiltä ovat niitä etuja, joita arvostamme 
tämän kaltaisessa isossa ja tiukasti aikataulutetussa projek-
tissa. Ensto Plugin moduulit tulevat paikalle esivalmistel-
tuina ja testattuina. Myös materiaalia säästyy, sillä ylimää-
räistä kaapelia ei tarvitse tuoda työmaalle”, Salo kertoo.

”Asiakkaan oli puolestaan helppo hyväksyä pistoliitin-
järjestelmä, sillä se tarjoaa erinomaisen muunneltavuuden, 
jossa lisäyksien tekeminen on yksinkertaista. Se on tärkeää 
erityisesti myymälätilassa, jotka kokevat säännöllisesti pie-
niä ja isoja muutoksia. Myös kohteen huolto helpottuu. Täs-
täkin syystä pidimme sitä parhaana ratkaisuna kohteeseen.”

HAJAUTETTU SYNTYY VÄHEMMÄLLÄ
Seppälän Prismaan asennettiin yhteensä 46 Ensto Plugi -kes-
kusta, joilla jaetaan sähköä hajautetusti. Keskuksia syötetään 
tilan halki kulkevista virtakiskoista. Näin sähköistys voitiin 
suunnitella modulaariseksi, mikä minimoi erilaisten asen-
nettavien komponenttien määrän. Suuri tila jaettiin kymme-
niksi yhdenmukaisiksi moduuleiksi, jolloin suunnittelijan 
mitoitustyön määrä helpottui huomattavasti. 

Kun keskitetylle järjestelmälle tyypillistä kokoavaa ja 
erillistä tilaa vaativaa sähkökeskusta ei tarvita, ovat asennus-
kaapeleiden pituudet oleellisesti pienemmät. Oikosulkuvir-
tojen mitoitus on helppoa, minkä lisäksi säästetään merkit-
täviä määriä kuparia, joka kuormittaa kaapelihyllyjen lisäksi 
myös luontoa. 

Ensto Plugi -keskusten avulla voidaan ohjata kaikkia 
haluttuja laitteita, joista tavallisimpia ovat valaisimet, ylä-
jakelupistorasiat, työpistepistorasiat ja ilmastointi. Samaan 
koteloon voidaan lisätä ohjauslogiikkaa, mittauksia ja vara-
lähtöjä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Esiohjelmoitu ja tes-
tattu ohjausyksikkö kytketään pistoliitäntäisesti suoraan 
muuhun kokonaisuuteen, eikä työmaalla tehdä vaativaa ja 
aikaa vievää ohjelmointityötä.
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ENSTO PLUGI -MODUULIT 
TOIMITETAAN ESIVALMIS-

TELTUINA JA TESTATTUINA. 
SAMALLA SÄÄSTETÄÄN 

MATERIAALEISSA, KOSKA 
LISÄKAAPELEITA EI TARVITA. 

HENRI SALO,  
SALOTEC OY:N TOIMITUSJOHTAJA, SÄHKÖURAKOITSIJA

ENSTO PLUGIN EDUT
• Kiinteistönomistajalle Ensto 

Plugi -konsepti lyhentää 
sähköistysprojektin 
läpimenoaikaa jopa 10 % 

• Mahdollistaa nopeamman 
käyttöönoton ja tuoton 
investoinnille  

• Säästää aikaa ja 
kustannuksia koko 
rakennuksen elin-
kaaren aikana, erityisesti 
valaistussaneerauksissa
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Ensto Saga on ulkovalaisin, jossa huippuluokan valotekninen 
ratkaisu ja muotoilu kohtaavat. Symmetrinen ja asymmetrinen 
valojako mahdollistavat energiatehokkaan valaistusratkaisun 
kohteen erityispiirteiden mukaisesti. Innovatiivisen heijastinrat-
kaisun, modernin ohjaustekniikan ja valotehokkuuden johdosta 
Saga on erinomainen vaihtoehto monenlaisiin ympäristöihin.

Ensto Saga
- The Story of Light 

ensto today  |  TUOTEUUTISET

Ensto Intro -kaksoispistorasia  
Mennään suoraan (r)asiaan. Vino on nyt suora.    

Ensto Modulo 
Kestäviä koteloita  
vaativimpiin peleihin  
 Ensto Modulo on täysin uusi valikoima kestäviä 
ja innovatiivisia moduulikoteloita. Kotelot 
tarjoavat varman suojan kaikille sähkölaitteille 
ja varusteille mm. pölyä, kosteutta, iskuja 
ja ilkivaltaa vastaan. Ensto Modulo -kotelot 
kestävät vaikeimmissakin olosuhteissa ja 
sopivat kaikkein vaativimpiin asennuksiin.

• Kustannustehokas ja helppo asentaa
• Ylivoimaiset tekniset ominaisuudet
• Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu
• Sertifioitu ja testattu

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnsssssssssstttttttttttttttttoooooooo MMMMMMMMMMMMModuloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloduloooooooo

Ensto esittelee ensimmäistä kertaa maailmassa ainutlaatuisen 
kaksiosaisen pistorasian, jossa sähköjohdot tulevat suoraan rinnakkain 
85 mm:n kaksoispistorasiasta. Ensto Intro -kaksoispistorasia on saatavana 
mustana ja valkoisena sekä kokolevyllisenä versiona. Pistorasian 
suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota asennettavuuteen 
ja muotoiluun. Saat enemmän pistorasioita pienempään tilaan, 
etkä tarvitse erikokoisia kehyksiä. Vino on nyt suora.        
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Lue lisää Wallboxista ja muista älykkäistä latausasemistamme  
osoitteessa chago.com

Lue lisää Enston tuoteuutuuksista ensto.com

Ensto SLIW -tuoteperhe   
- täydellinen liitinsarja pienjänniteverkolle 

Uusi älykäs Chago Wallbox 
- sähköautojen latausasema  
puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin

Ensto tuo markkinoille täydennetyn uuden sukupolven SLIW-
liitinten tuoteperheen pienjännitejakeluverkoille. Nyt Enston SLIW-
liittimet soveltuvat kaikille markkinoille ja kaikkiin käyttötarkoituksiin. 
Enston SLIW-liittimet edustavat Enston uutta suunnittelua, jossa 
yhdistyvät nykyaikainen ulkomuoto ja korkea laatu. Huipputeknologia, 
laadukkaat materiaalit ja jatkuva testaaminen ovat SLIW-tuoteperheen 
perusta. Erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen, 
kestävyyteen ja helppoon asennukseen. Liittimet ovat erittäin 
kestäviä kaksikomponentti-ruiskuvalutekniikan ansiosta. Kompaktit 
tuotteet tarvitsevat vähemmän materiaalia ja ovat vesitiiviitä.

Chago Wallbox on helppokäyttöinen ja pitkäikäinen sähköautojen latausasema julkiseen, 
puolijulkiseen ja yksityiskäyttöön. Se on ihanteellinen asennuksissa, joissa latausasema 
yhdistetään jakelupaneeliin. Wallbox on täydellinen ratkaisu niin pysäköintialueille, työpaikoille 
ja kiinteistöille. Se tarjoaa älykkäillä palveluillaan parhaan mahdollisen latauskokemuksen.
yhdistetään jakelupaneeliin. Wallbox on täydellinen ratkaisu niin pysäköintialueille, työpaikoille 

Enston uusi DPML "Double Parabolic Modular Luminaire" on opti-
sesti kehittynyt moduulivalaisin, joka on erittäin nopea ja moni-
puolinen asentaa. DPML soveltuu mainiosti kouluihin, toimistoihin 
ja julkitiloihin tai lähes minne tahansa, kun tarvitaan laadukasta, 
energiatehokasta ja äärimmilleen hallittua, häikäisemätöntä valoa. 
DPML tarjoaa 4000 lm valovirran 34W ottoteholla. UGR on alle 19, 
joka mahdollistaa valaisimen käytön myös niissä kaikkein vaativim-
missakin tiloissa.

Optisesti kehittynyt 
Ensto DPML

Ensto Modulo 
Kestäviä koteloita  
vaativimpiin peleihin  
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Lasten hyvinvoinnilla on suuri merkitys tulevaisuuden 
menestykselle – terve sielu terveessä ruumiissa. Ensto 
tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikkumista 
yhteisöissä, joissa yrityksellämme on toimintaa. 
Sponsoroimme siksi tehdaspaikkakunnilla esimerkiksi 
junioriurheilua, kuten porvoolaista FC Futura Juniorit ry:tä.

Työpaikoilla ja toimistoissa tehdään paljon  
sellaista, jolla on merkitystä energian ja luon-
nonvarojen kulutuksen kannalta. Siksi kaikki  
työpaikalla tekemämme päätökset ovat  
tärkeitä. Ensto Green Office on Enston ympä-
ristönhallintajärjestelmä, joka on erityisesti 
suunniteltu toimistoympäristöä varten. 
Green Office auttaa meitä vähentämään 
ympäristöön kohdistuvaa rasitusta, ja se tuo 
myös taloudellisia säästöjä energia-,  
materiaali- ja jätteenkäsittelykustannuksissa.  

Pienilläkin toimilla voi olla suuri merkitys!

Elokuussa 2016, Ensto osti 20 prosentin osuuden sähköverkon suojaukseen  erikoistuneesta vaasalaisesta Arcteq Relays 
Oy:stä. ”Arcteqilla on vahva tietotaito suojareletekniikassa ja kokonaisvaltainen markkinoiden tuntemus. Arcteqin 
tuotteet ovat keskeisiä sähköverkkojen luotettavuuden turvaamisessa, mikä on vastaisuudessa yhä tärkeämpää 
liiketoiminnallemme”, sanoo Markku Wederhorn, Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen johtaja.

Ensto laajentaa  
tie- ja katuvalaistukseen  

Tulevaisuus  
on lasten  

Ensto osti osan maailmanlaajuisesti 
toimivasta Arcteqista

Ensto on solminut tammikuussa 2017 yhteistyösopimuksen maailman suu-
rimpiin kuuluvan ulkovalaisinvalmistajan, belgialaisen perheyhtiö Schréder 
Groupin kanssa. Sopimus tukee Enston strategiaa keskittyä energiatehok-
kuuteen ja kestävään kehitykseen, ja se laajentaa Enston valaistusratkaisujen 
tarjoamaa tie- ja katuvalaistuksen puolelle. Nyt solmittu yhteistyösopimus 
koskee Schréderin tie-, katu- ja ulkovalaisimien myyntiä Suomessa ja Virossa.

Markkinajohtaja vuonna 2020 
Enston tavoitteena on olla tie- ja katuvalaistuksen markkinajohtaja Suomessa 
ja Virossa vuoteen 2020 mennessä. Ensto on Suomessa jo nyt kiistattomalla 
ykköspaikalla, kun puhutaan asuntovalaistuksesta, ja kärkisijoilla muilla tuote-
alueilla. Tie- ja katuvalaistukseen panostetaan paljon nyt julkistetun yhteistyön 
avulla ja tuloksia sekä uusia projekteja odotetaan jo tulevan vuoden aikana.

ensto today  |  UUTISIA LYHYESTI
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Lataa matkapuhelimesi 
kanne�avalla 

aurinkopaneelilla. 
Säästät kustannuksissa, 

vähennät fossiilisten 
pol�oaineiden kulutusta

 ja toimit esimerkkinä.
 Muutos alkaa näkyvistä 

teoista, jotka synny�ävät 
keskustelua.

Maapallolle tulee 90 minuutissa 
niin paljon auringonvaloa, 

e�ä sillä ka�aisi planee�amme
energiatarpeet vuoden ajaksi. 

Kaikki, mikä edistää 
aurinkoenergian hyödyntämistä, 
edistää positiivista ja pysyvää 

muutosta planee�amme hyväksi.

Autoteollisuus siirtyy muutamassa 
vuodessa kokonaan tai osi�ain 

sähköautojen valmistukseen. 
Autonvalmistajat ovat jo valinneet 

suuntansa, eikä paluuta ole. 
Millä sinä ajat?

Tehokkuus riippuu hyötysuhteesta. 
Esimerkki: Sähkömoo�ori tuo�aa 

1,5 kW:n antotehon 1,7 kW:n o�oteholla 
(0,2 kW haihtuu lämpönä). 

Pol�omoo�orissa 1,5 kW:n 
antoteho vaatii 4,0 kW:n o�otehon, 

eli valtaosa energiasta menee hukkaan. 
Aja sähköautoilun maailmaan! 

Hyötyä hyötysuhteista  

 
Älykäs sähköverkko tasapaino�aa 

tuotannon ja kulutuksen ja minimoi katkokset. 
Se maksimoi hajautetun uusiutuvan 

sähköntuotannon käytön ja mahdollistaa 
monisuuntaisen energiavirran. 
Se myös osallistaa kulu�ajan 

sähkömarkkinoille! 
 

Säteiden hyödyt talteen. 

Astu sähköautoilun maailmaan. 

Sähkö on enemmän kuin energiamuoto – se on planee�amme tulevaisuus! 
EnstoMan näy�ää, mistä on kyse ja kuinka sinäkin voit osallistua.

Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. Ota oma roolisi sähkömarkkinoilla. 
Hyötyä hyötysuhteista

Ensto laajentaa  
tie- ja katuvalaistukseen  



VLADIVOSTOK,  
VENÄJÄ

ATLANTA,  
USA

ATLANTA,  TA,  TA,  
USA

Ensto suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja, jotka tekevät 
älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja ajoneuvoista entistä 
turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. 
Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään 
huomiseen.

Better life.
            With electricity.

56 % 44 %
n. 1 600

TYÖNTEKIJÖITÄ

M€

LIIKEVAIHTO 

Suomi 24 %

Muut Pohjoismaat  19 %

Muut EU-maat  42 %

Venäjä ja IVY-maat  7 %

Muut maat  7 %

Ensto Electrification 31 %

Ensto Lighting 15 %

Ensto Utility 50 %       
Networks 

 Ensto Ventilation* 3 %

 Ensto Chago 1 %

 * Omistuksesta luovuttu 
31.8.2016

n. 260

ensto
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