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Kansi: risteilyalussuunnittelija  
Petu Kummala
Kuva: Petri Juntunen

Valaistussota on nyt käyty, ja voittaja on LED. Hehku-
lampuista kuulee puhuttavan nykyisin kovin harvoin. 

LED-valaistusteknologia edistyy huimaa vauhtia, 
ja tuotekehityksessä otetaan valtaisia harppauksia 
kuuden kuukauden välein. Tietokin liikkuu nykyisin 
kovin nopeasti, minkä ansiosta valaisimet eivät eroa 
paljon toisistaan ja tilanne kilpailijoiden kesken on 
suhteellisen tasainen.

Me Enstolla ymmärrämme, että meidän on tarjot-
tava paljon muutakin kuin uusinta teknologiaa, jotta 
asiakas valitsisi juuri meidän valaistustuotteemme. 
Hyvä tuote syntyy piirustuslaudalla – ja se perustuu 
suunnittelijan, valmistajan ja koko toimitusketjun 
tiiviiseen yhteistyöhön. 

Meille valaistuksen kehittäminen on kokonais-
valtainen prosessi. Tässä numerossa käymme läpi eri 
näkökulmia valoon, valaistukseen ja siihen, miten me 
työskentelemme niiden parissa.

Me suomalaiset olemme erityisen herkkiä valolle, 
kun asumme ja työskentelemme täällä kaukana poh-
joisessa. Tätäkin numeroa koostaessamme ulkona on 
täysin pimeää. Riippumatta siitä, missä olet, minkä-
laisessa ilmastossa ja onko valonlähteesi luonnollinen 
vai keinotekoinen, toivottavasti ympäristösi on hyvin 
valaistu ja kannustava. 
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E lokuun lopulla lounastin Yhdysvaltain 
Suomen-suurlähettilään Bruce Oreckin 
kanssa. Keskustelimme energiasta ja siitä, 
kuinka huonosti ihmiset hahmottavat sen 

määrällisesti. Useimmille ei ole läheskään selvää, kuinka 
paljon tietty määrä energiaa oikeastaan on. Jollekulle 
yksi kilowattitunti tarkoittaa siitä maksettavia sent-
tejä, mikä tietysti antaa viitteitä sen markkinahinnasta 
tiettyyn aikaan. Toiselle se edustaa murto-osaa vuosit-
tain kulutetusta energiasta, joka saattaa näkyä sähkö-

laskussa jopa kymmeninä tuhansina kilowattitunteina. 
Kenties havainnollisempaa on kuitenkin miettiä, mitä 
yhdellä kilowattitunnilla energiaa voi tehdä. 

Kuvitellaan, että kotonasi on 60 watin hehku-
lamppu, ja sytytät sen palamaan varhain aamulla. Jos 
unohdat lampun palamaan koko päiväksi ja sammu-
tat sen illalla nukkumaan mennessäsi, lamppu on pala-
nut 16 tunnin ajan. Sinä aikana olet kuluttanut 16 tuntia 
kertaa 60 wattia eli noin yhden kilowattitunnin. Katso-
taanpa, paljonko se maksaa. Tarkka hinta määräytyy 
asuinmaasi ja sähkönhinnan mukaan, mutta kustan-
nus on noin 10-25 senttiä. Hinta ei kuitenkaan vastaa 
siihen kysymykseen, kuinka paljon energiaa yksi kilo-
wattitunti on.

Energian määrää voidaan havainnollistaa vaikkapa 
sähköautolla. Jos autolla ajetaan 50 kilometriä noin 80 
kilometrin tasaisella tuntinopeudella, akuista tarvitaan 
suunnilleen 10 kilowattituntia energiaa. Tästä voidaan 
laskea, että yhdellä kilowattitunnilla ajaa viitisen kilo-
metriä maltillisella nopeudella. Näin ollen 16 tuntia 
palava 60 watin lamppu kuluttaa yhtä paljon energiaa 
kuin auto, joka kulkee viisi kilometriä 80 kilometrin 
tuntinopeudella. Yksi kilowattitunti on siis melkoinen 
määrä energiaa!

Kyky säästää energiaa suo-
rituskyvystä tinkimättä on tär-
keimpiä syitä siihen, miksi 
LED-teknologiasta on tullut 
niin suosittu. LED-valaisimissa 
on lukuisia vaihtoehtoja väri-
lämpötilalle ja niiden värin-
toistoindeksi on erinomainen. 
Ne mahdollistavat valojen him-
mentämisen ja toisaalta sytty-
vät hetkessä. Lisäksi LEDit ovat 
todella energiatehokkaita ja kil-
pailijoitaan pitkäikäisempiä. 
Kaiken kukkuraksi niitä on hel-
pompi kierrättää kuin useimpia 
muita valonlähteitä. 

Parhaiden LED-valai-
simien valoteho on yli 100 
lm/W, mutta pitkäikäisten heh-
kulamppuvalaisimien teho 
voi olla niinkin huono kuin 6 
lm/W. Mietitäänpä energia-
laskelmaamme tämän valossa 
uudestaan. Samaan valomää-
rään, joka ensimmäisessä esi-
merkissä tuotettiin jättämällä 

lamppu palamaan 16 tunniksi, käyttäisimme nyt vain 
0,05 kilowattituntia yhden kilowattitunnin sijasta. 
Se riittäisi silti liikuttamaan sähköautoa 250 metrin 
matkan. Valaisimissa kannattaakin käyttää liikkeentun-
nistusta, joka sytyttää valaisimet, kun valoa tarvitaan, ja 
muutoin sammuttaa ne.

Tämän vuosisadan todellisia valuuttoja ovat ener-
gia ja vesi. Niinpä tuhlauksen välttäminen voikin olla 
kaikkein tehokkain ansaintamekanismi. 

Timo Luukkainen 
toimitusjohtaja

  Kaupo Kikkas

Kuinka paljon on  
kilowattitunti?

20 neliömetrin kokoinen aurinkopaneeli lataa Luukkaisen sähköauton sekä kotona että työpaikalla.

ensto today  / TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

 
Valaistuksen

koko kuva

Miten osoittaa kilpailukykynsä valaistusmarkkinoilla, 
kun kilpailijatkin käyttävät valonlähteenä LEDejä. 

 Scott Diel       Dreamstime
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V alonlähde ei ole enää kuningas. 
LED-teknologian yleistyttyä 
suurin osa markkinoilla ole-
vista valaisimista on kustan-

nus- ja energiatehokkaita. Mikä tahansa 
lähimarketista ostettu LED-valaisin saat-
taa olla tehokas, mutta se ei välttämättä 
ole oikea valinta käyttökohteeseensa.

”Hyvä valaistus ei ole vain elektro-
niikkaa ja tehokkuutta”, sanoo Enston 
omistaman Alppiluxin markkinointi-
johtaja Jarmo Tomperi. ”Asiantunteva 
valaistussuunnittelu on kuhunkin tilaan 
ja tilanteeseen sopivan valaistusratkaisun 
perusta. Ammattimaisesti suunniteltu 
valaistusratkaisu takaa, että valaistuksen 
laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset 
täyttyvät koko sen eliniän ajan.”

Sijainti, sijainti, sijainti
Vähittäiskaupan vanhaa hokemaa 

”sijainti, sijainti, sijainti” voidaan sovel-
taa myös valaistukseen: valaistusratkaisu 
on suunniteltu tiettyä tarkoitusta ja paik-
kaa varten.

Otetaan ääriesimerkki: rahtilaivan 
ruuman räjähdysherkkään ympäristöön 
kehitetty LED-valaisin ei ole optimaali-
nen valinta toimiston työpöydälle. Yksi 
koko ei sovi kaikille.

Ohjausjärjestelmät ja suunnittelu
Valaistuksen ohjaus on tärkeässä osassa 
energiatehokasta ja käyttäjälähtöistä valais-
tusta suunniteltaessa. 

Suurten rakennusten valaistus ja läm-
mitys on yksi hiilidioksidipäästöjen suu-
rista aiheuttajista. Valaistuksen ohjauksen 

ja ohjausjärjestelmien avulla rakennus-
ten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 
merkittävästi. Suurissa teollisuus- tai toi-
mistorakennuksissa valaistus tulisi suun-
nitella siten, että se ei kuluta sähköä 
enemmän kuin mitä tarve vaatii. Miksi 
valojen pitäisi loistaa yhtä kirkkaana kuin 
iltapimeällä, jos päivänvaloa tulvii sisään 
ikkunoista? Ohjausjärjestelmä varmistaa, 
että niin ei käy – tinkimättä valaistuksen 
laadusta.

On myös tärkeää, että vain tarvit-
tava määrä valaisimia on kulloinkin käy-
tössä. Toimistotornin jokaista kerrosta 
ei tarvitse valaista, kun ihminen liikkuu 
ensimmäisessä kerroksessa. Huolellinen 
suunnittelu takaa oikean määrän valoa, 
oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. 

Kunnossapidon minimointi
Tikkaille kiipeävä huoltomies tulee 

paljon kalliimmaksi kuin lamppu, jonka 
hän vaihtaa. LED-valaisimien huoltotarve 
on lähes olematon.

Valaistusjärjestelmät vaativat ajoittain 
vaihtamista aivan kuten yksittäiset lam-
putkin. On erityisen tärkeää, että tämä 
otetaan huomioon jo suunnitteluvai-
heessa. ”Jokaisella järjestelmällä on oma 
tekninen elinkaarensa”, sanoo Tomperi. 
”Kun järjestelmä tulee tiensä päähän, on 
päätettävä, uusitaanko se kokonaan vai 
vaihdetaanko valonlähteet uusiin. Huol-
toa ei voi välttää, mutta huolellinen suun-
nittelu säästää sekä rahaa että energiaa.”

Psykologia ja fysiologia
Valaistuksen kohdalla puhutaan 

nykyään paljon energiansäästöstä. Valais-
tuksen ensisijainen tehtävä ei kuitenkaan 
ole säästää energiaa, vaan tuottaa riittä-
västi laadukasta valoa, jotta erilaisia tiloja 
voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti.

”Hyvin toimivaa valaistusta suun-
niteltaessa tulee huomioida tilan käyt-
tötarkoitus. Laatukriteerit valitaan sen 
mukaisesti”, muistuttaa Tomperi. ”Näitä 
voivat olla muun muassa valon värintois-
tokyky, valaistuksen tasaisuus ja väriläm-
pötila. Heijastuksia ja valohäviötä tulee 
aina välttää.”

Valon fysiologinen vaikutus on myös 
tärkeä näkökulma. ”On todistettu, että 
valon värilämpötila vaikuttaa vireys-
tilaan”, sanoo Tomperi.”

Valaistuksen koko kuva 
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Valaistuksen ABC
Jos haluaa ymmärtää valaistusta, pitää 
tuntea valon laatuun vaikuttavia teki-
jöitä. Nämä sanat osaamalla teet myös 
helposti vaikutuksen ihmisiin, vaikkapa 
cocktail-kutsuilla.

Valaistusvoimakkuus (luksi, lx) kuvaa 
valolähteen voimakkuutta valaistavalla 
pinnalla. Se voi vaihdella pienestä 
(pilvinen yö 0.0001 luksia) suureen 
(kirkas päivänvalo 10 000 luksia ja 
suora auringonvalo 100 000 luksia). 
Työskentelyolosuhteisiin on valaistus-
suosituksissa määritelty minimiarvot: 
500 luksia näyttöpäätetyöskentelyyn, 
1500 kellonrakentamiseen käsityönä.

Värilämpötila (Kelvin, K) kuvaa valon 
väriä. Mitä matalampi luku on, sitä 
lämpimämpi eli keltaisempi valo ja 
mitä korkeampi luku, sitä kylmempi eli 
sinisempi valo. Päivänvalo on 9000 kel-
viniä. Lämpimänä pidetään 2500–3300 
kelvinin valoa. Se sopii oleskeluun ja 
rentoutumiseen. Moderni ja raikas valo 
on noin 4000 kelviniä. Se sopii työsken-
telytiloihin ja nostaa vireyttä.

Värintoistoindeksi ja värintoisto-
kyky. Värintoistoindeksi (Ra) kertoo, 
miten hyvin lampun valo pystyy 
toistamaan värit luonnollisena. Parasta 
värintoistokykyä kuvaa Ra-indeksi 
100. Joissain ympäristöissä tämä on 
elintärkeää. Esimerkiksi museossa 
maalauksen värien tulee toistua juuri 
oikein. LED-valot luovat uskomattomia 
mahdollisuuksia värinkäyttöön, ja ne 
mahdollistavat erilaisten tunnelmien 
luomisen ja korostamisen. Esimerkiksi 
muotialalla on ensiarvoisen tärkeää esi-
tellä vaatteet parhaassa mahdollisessa 
valossa ja värissä.

Luumen eli lumen (lm) on valovirran 
yksikkö, joka mittaa näkyvän valon 
"määrää”. Latinaksi lumen tarkoittaa 
valoa. 

jatkuu

70 000 eaa
Onttoja kiviä ja kuoria täytetään 
sammalella ja kastetaan eläinrasvaan. 
Nälänhädän aikoihin kynttilöitä myös 
syödään. Ihmiset, jotka polttavat näitä 
kynttilöitä, haisevat lihalta.

1682
Versaillesin palatsissa käytetään 
peilejä moninkertaistamaan 
valon määrää. Versaillesin peilisali 
on historioitsijoiden mukaan 
ensimmäinen lähes modernin ajan 
valaistustasoa vastaavasti valaistu 
huone.

1792
Kaasu tulee. Ensin kivihiili, 
ja sitten luonnollinen 
maakaasu. Maakaasu ei 
haise, eivätkä näin ollen 
ihmisetkään...

1898
Neonin käyttö 
valonlähteenä 
keksitään. Se 
on tunnetuin 
jalokaasuistamme.

1300
Kynttilänvalmistus on yksi 
Lontoon suosituimpia 
elinkeinoja.

4 miljardia eaa 
Atomiperäinen tulipesämme 
aurinko syntyi. Tutkijat uskovat,  
että aurinko palaa vielä noin  
10-30 miljardia vuotta.

1666
Spektrin värit. Newton 
nimeää sinisen ja violetin 
välistä löytyvän seitsemännen 
värin indigoksi.

1907
Elektroluminesenssi 
(teknologia, jota 
käytetään LEDeissä) 
löydetään.

1880
Sähkön aika alkaa. Hehkulamppu 
maksaa yhtä paljon kuin 
keskivertoihmisen koko päivän 
palkka. Sähköverkkoa ei ole, 
joten kodeissa on generaattorit.

1700+
1700-luvulla öljylamput 
korvaavat kynttilät ja sisätilat 
sisustetaan tummiksi, jottei 
öljyn aikaansaama noki 
näkyisi. Öljy haisee.  
Ja ihmiset haisevat.

ensto today  / VALAISTUS



8     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     9

Teknologia auttaa meitä simuloimaan 
luonnollisen valon spektrin sisätiloissa. 
Luonnonvalon kaltainen valaistus edistää 
pitkiä aikoja sisätiloissa viettävien ihmis-
ten hyvinvointia ja lisää heidän tuotta-
vuuttaan. Kuvittele, kuinka yrität saada 
lapsesi hereille aamulla. Asenna keittiön-
pöydän ylle valaisin, jossa on korkean 
lämpötilan valonlähde - ja he heräävät 
varmasti!”

Kaikki on kiinni ihmisistä 
Tunne asiakkaasi, niin kuin sanonta 
kuuluu. Enston tehtävä on tuntea sekä asi-
akkaansa että paikat ja ympäristöt, joissa 
he valmistamiamme valaisimia käyttävät. 

”Sinun täytyy tuntea asiakkaasi. Ja 
ottaa selvää teknisistä vaatimuksista, 
jotka he valaisimelle asettavat. Sekä siitä, 
kuinka he haluavat valaisimen asen-
taa. Silloin tiedät, minkälaisen valaisi-
men heille suunnittelet”, toteaa Tomperi. 
”Hyvä valaistus syntyy tiiviistä yhteis-
työstä.” 

Valaistuksen koko kuva 

1962
Ensimmäinen näkyvä 
spektrivalo luodaan. Se on 
punainen, eikä tarpeeksi kirkas 
näkyäkseen päivänvalossa. 

1990-luku
LEDien käyttö vakiintuu 
HiFi-laitteissa, puhelimissa ja 
liikenteenohjaimissa.

2010
Hehkulampuista  
luopumisen kausi 
alkaa.

1980
Erittäin kirkkaat  
LEDit keksitään. 

1976
Enston 
ensimmäiset 
valaisimet tulevat.
markkinoille.

2009
LED-valaisimet 
täydentävät Enston 
valaisinvalikoimaa.

Enston LED-valot
• Kymmenkertainen energiatehok-

kuus verrattuna tavanomaiseen 
valaistustekniikkaan

• Pidempi elinkaari! (Ne kestävät 
vähintään viisi kertaa pidempään 
kuin loisteputket.)

• Lähes huoltovapaa

• Laaja tuotevalikoima erilaisiin 
käyttötarkoituksiin

• Valmistettu lähes kokonaan kier-
rätettävistä materiaaleista

• vähemmän energiahävikkiä, ts. 
vähemmän energiaa häviää läm-
mön muodossa

• Horisontaalinen, lähelle pintaa 
asennettu LED-valonlähde koh-
dentaa valon ulos tehokkaasti.
Huolellisen suunnittelun ansiosta 
valo leviää tasaisesti ilman häirit-
sevää häikäisyä

ensto today  / VALAISTUS

Enstolaiset osallistuivat Motivan kehittämälle energiansäästön pikadieetille energian-
säästöviikolla lokakuussa. Tulosten perusteella nipistettävää löytyy energiatehokkuuden 
ammattilaisillakin: 

Pikadieetti nipistää 
energiankäyttöä

Lapset värittivät 
Women in Tech -päivää 
Valtakunnallista Women in Tech –päivää vietettiin 14.10. Ensto osallistui 
Teknologiateollisuus ry:n koordinoimaan teemapäivään kutsumalla 
alakoululaisia tutustumaan teknologia-alan työtehtäviin. Vierailunsa 
aikana lapset perehtyivät mm. verkonrakennuksen tuotekehitykseen, 
teolliseen muotoiluun, tuotantolaitoksen kierrätykseen ja päästöt-
tömään sähköautoiluun. Tempaukseen osallistui 4- ja 6-luokkalaisia 
tyttöjä ja poikia. Palautteen mukaan koululaiset innostuivat ”sähköau-
toilun nerokkuudesta” ja ”että siellä oli labra”. Lapset myös kuvailivat 
hyvää naisjohtajaa mm. sanoilla reilu, kiva ja ”ei huuda”. Taitaa sama 
määritelmä sopia myös miespuolisille huippujohtajille. 

Kuvassa Keskuskoulun 4b-luokkalaiset tutustuvat teollisen muotoilun työvai-
heisiin luonnostelemalla sähköauton lataustolppaa. Ties vaikka näkisimme 
samoja lapsia suunnittelemassa Enston lataustuotteita myös tulevaisuudessa. 

ensto today  / UUTISIA LYHYESTI

70%
37%
62%

suunnitteli päivän ateriansa niin, että mahdollisimman vähän  
päätyi kompostiin

käveli tai pyöräili töihin autoilun sijaan (työnantaja palkitsi  pyöräilijät 
puurolla energiansäästöviikolla)

sulki hanan saippuoinnin ajaksi suihkussa käydessään

Urpot.fi on Väestöliiton koordinoima uudenlainen yhteistyöhanke. Sen 
tavoitteena on luoda palvelusivusto, joka tarjoaa murrosikäisten nuorten 
vanhemmille vuorovaikutteisen tukipalvelun. Sivuilta löytyy tietoa, tukea 
ja keskusteluja murrosiästä ja vanhemmuuden haasteista. Vanhemmat 
voivat myös esittää kysymyksiään Väestöliiton asiantuntijoille ja saada 
näin tukea ja vinkkejä oman perheensä tilanteeseen. Nettiluennot ja 
-vastaanotot asiantuntijoiden kanssa täydentävät palvelutarjontaa. Ensto 
on mukana tukemassa tätä tärkeää hanketta.

Apua urpoille  
teinien vanhemmille 
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Kun visio herää 
henkiin

L apsuutensa Turussa viettä-
nyt Petu Kummala ei osannut 
kuvitella päätyvänsä risteily-
alussuunnittelijaksi Floridan 

Miamiin. 
Kuitenkin meri kiehtoi häntä jo lap-

sena. Purjehduksen ja purjelautailun 
lisäksi hän matkusti Turun ja Tukholman 
välisellä lautalla useita kertoja vuodessa 
isovanhempiensa kanssa. ”Poistuimme 
harvoin laivasta satamassa”, Kummala 
kertoo. ”Tärkeintä oli laivamatka.”  

Kolme asiaa oli ylitse muiden: ”Lai-
voilla oli kuorittavia katkarapuja – enkä 
sitten juuri muuta syönytkään! Toiseksi 
pelihallissa oli kilpa-autopeli; nykyään-
hän toimin Porsche Clubin ohjaajana. 
Kolmanneksi meren katselu jaksoi kieh-
toa minua lähes loputtomiin.”  Ei siis liene 
yllätys, että hän päätyi opiskelemaan lai-
vasuunnittelua yliopistossa.

Kohtalo ja Joseph Farcus
Vuonna 1999 Petu Kummala työskenteli 
suomalaisessa insinööriyrityksessä joh-
taen laivojen sisätilojen suunnittelupro-

jekteja. Hänen tehtävänsä oli puhaltaa 
eloa arkkitehdin visioon tekemällä luon-
noksista teknisiä piirustuksia, joita lai-
vanrakentaja voisi käyttää.

Eräässä kansainvälisessä projektissa 
Kummala tapasi Joseph Farcusin, tunne-
tun amerikkalaisen risteilyalusten sisus-
tusarkkitehdin. Kaksikko kohtasi toisensa 
muutaman vuoden kuluessa useita ker-
toja. Erään tällaisen tapaamisen jälkeen 
Farcus tarjosi Kummalalle työpaikkaa 
Miamista.

”Minulta vei noin kymmenen sekun-
tia suostua”, mies kertoo nauraen, mutta 
hän myöntää keskustelleensa asiasta vai-
monsa kanssa ennen lopullista päätöstä.

”Joe kääntyi puoleeni luultavasti siksi, 
että välillämme oli jonkinlainen vaiston-
varainen yhteys. Minun ei juurikaan tar-
vinnut esittää kysymyksiä. Minä vain 
tiesin, kuinka hänen visionsa herätetään 
henkiin.”

Farcus lupasi Petu Kummalalle työtä, 
joka pitäisi hänet Miamissa kolme vuotta. 
Nyt 15 vuotta myöhemmin kaksikko on 
viimeistelemässä uusinta projektiaan, 
Costa Diademaa, jonka on määrä val-
mistua lokakuussa. Tämä Costa-laivas-
ton kruunu (ital. diadema ’tiara’) tulee 

Tuotesuunnittelussa käy ani harvoin niin, että ensimmäisen vaiheen 
malli vastaa täsmälleen suunnittelijan visiota. Risteilyalussuunnittelija 

Petu Kummala kertoo, kuinka näin tapahtui Enston ja  
Chain Chandelierin kanssa.

olemaan laivaston suurin ja nykyaikaisin 
jäsen. Aluksessa on yli 1 800 hyttiä, seit-
semän ravintolaa, 15 baaria ja tietenkin 
ostoskeskus.

Vision toteuttaminen
Yksi Petu Kummalan tehtävistä oli suun-
nitella ostoskeskus, jossa olevaa käytävää 
pitkin matkustaja voi liikkua laivan läpi, 
vaikka kaupat eivät olisikaan auki. Suun-
niteltuaan useita erilaisia näyteikkunoita 
alueelle Kummala keksi toistaa teeman 
35 valaisimessa: Hän otti neljä näyttöke-
hikkoa ja yhdisti ne. 

”Loin mielessäni kuvan toisiinsa tör-
männeistä taulun kehyksistä. Niiden 
täytyi säteillä valoa, joten upotin alumii-
nikehyksiin neljä LED-lamppua, yhden 
jokaiselle sivulle. Suunnittelin jokaiseen 
kehykseen erilaisen viimeistelyn – kiil-
tävänpunainen, kiiltävänmusta, kromi ja 
lehtikulta.”  

Enimmäkseen käsin työskentelevä 
Kummala teki suunnitelmasta luon-
noksen, kirjasi muutaman sivun verran 
kuvailevia muistiinpanoja ja tilasi näiden 
pohjalta mallin. Tällainen todellista mit-
takaavaa vastaava näyte rakennetaan 
miltei jokaisesta laivan sisustuksellisesta 
osasta, jotta voidaan ennakoida ongelmia 
ja varmistaa suunnitelmien toimivuus. 

                                ‘Chain Chandelier’, 
        se on hieno nimi.” 
                 PETU KUMMALA, RISTEILYALUSSUUNNITTELIJA

jatkuu

 Scott Diel       Petri Juntunen

10     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     11



12     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     13

Suunnittelija hämmästyi nähdessään 
mallin: Se vastasi hänen visiotaan 
täydellisesti.  

”Harvemmin mikään menee juuri halu-
tulla tavalla”, Kummala selittää. ”Rakentajat 
haluavat tehdä kohteen taloudellisemmin. 
He usein pyytävät muuttamaan mittoja tai 
käyttämään hieman erilaista materiaalia. 
Mutta tässä tapauksessa suunnitelma oli 
onnistuttu toisintamaan täydellisesti!”  

Kulissien takana Ensto
Laivan pääurakoitsija oli tilannut valai-
simet Ensto Italialta, joka myös rakensi 
Kummalan laatiman mallin.  Suunnitteli-
jalla itsellään ei ollut tästä tietoa.  ”Tieten-
kin tunsin Enston, mutta en tiennyt, että 
juuri he rakentaisivat mallin ennen kuin 
urakoitsija kertoi asiasta.”

Enston projektipäällikkö Fabio Tarlao 
nimesi valaisimen Chain Chandelieriksi. 
”Se on hieno nimi”, Kummala toteaa. Lai-
vasuunnittelijoilla on hänen mukaansa 
niin paljon projekteja menossa, että he 
yleensä viittaavat kohteisiin, jopa itse lai-
voihin, vain numerolla.  

Kuinka Ensto onnistui niin hyvin? 
Oliko syynä vaistonvarainen yhteys luo-
vien osapuolten välillä, samaan tapaan 
kuin Kummalan ja Farcusin välillä? 
Ensto Italian markkinointi- ja myynti-
johtaja Guglielmo Rutiglianon mukaan 
kaikki hoidettiin normaalikäytäntöjen 
mukaisesti. ”Ensto on tällaisten ratkai-
sujen asiantuntija.  Laivanrakennuksessa 
aikataulut ovat erittäin tiukkoja, ja olemme 
kokemuksemme myötä oppineet tulkitse-
maan arkkitehdin kieltä.”

Eikä vain tulkitsemaan, vaan myös 
täydentämään. Kummalan alkuperäiset 
piirustukset edellyttivät asennusjärjestel-
mää, jossa oli kahdeksan ohutta ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettua tankoa. 
Ensto keksi tavan yhdistää kehykset toi-
siinsa yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa oli 
vain neljä pystysuuntaista ripustuskohtaa. 
”Tiimimme kaikkien toimenpiteiden tar-
koituksena on tehokkuuden parantami-
nen”, Rutigliano tähdentää.

Tulevaisuus
Petu Kummalan ja Joseph Farcusin viisi-
toista vuotta kestänyt työntekijä-työnanta-
jasuhde on päättymässä, vaikka Kummalan 
mukaan he tulevat työskentelemään yhteis-
ten projektien parissa jatkossakin. Kum-
mala jatkaa suunnittelua oman 358 Design 
-yrityksensä nimissä Miamissa. Yrityksen 
nimessä näkyy Suomen kansainvälinen 
suuntanumero. 

Entä onko näkyvissä lisää projekteja, 
joihin osallistuisivat niin Ensto kuin Petu 
Kummalakin?  Molemmat osapuolet toi-
voisivat niin käyvän. Guglielmo Ruti-
gliano Enstosta kertoo, että tavoitteena on 
laajentaa yhteistyötä Kummalan kanssa 
laivanrakennuksen ulkopuolelle, esi-
merkiksi hotelleihin, ravintoloihin ja 
oleskelutiloihin.

Joseph Farcusin ohjaamana työsken-
nellyt Petu Kummala tietää, millaista on 
pystyä toteuttamaan toisen näkemyk-
siä. Näin hän osaa myös arvostaa Enstoa 
kumppanina, joka herättää suunnittelijan 
visiot henkiin juuri tarkoitetulla tavalla. 

ensto today  / HENKILÖKUVA

Petu Kummala:  Kun visio herää henkiin

Mahtipontisuus  
Miksi laivan sisustus eroaa niin 
paljon arkipäivän ympäristös-
tämme?

”Lomallelähtö on irtiotto kaikesta 
jokapäiväisestä!” Petu Kummala pai-
nottaa ja selittää risteilyalusten sistus-
tusta, jota pidetään usein mahtiponti-
sena tai todellisuudelle vieraana.

Kummalalla ja hänen ohjaajallaan, 
tunnetulla amerikkalaisella risteily-
alussuunnittelijalla Joseph Farcusil-
la on yhteinen suunnittelufilosofia. 
Tämä näkemys on osaltaan ollut Car-
nivalin, Costan ja muiden risteilyalus-
ten menestyksen takana.  

”Jos lähtee viikon lomalle, ei halua 
mennä normaalia ympäristöään 
muistuttavaan paikkaan”, Kummala 
toteaa.  ”Tavoitteena on, että vieraat 
kohtaavat laivalla joka päivä jotakin 
uutta – eivätkä pääse unohtamaan 
olevansa merellä.”

Ensto tutkii säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä lyhyen 
asiakaskyselyn pohjalta. Edellinen kansainvälinen Customer 
Pulse –kysely tehtiin lokakuussa. Perinteinen suositusindeksi 
on edelleen vahva asiakkaidemme keskuudessa: Yli 95% vas-
taajista sanoo todennäköisesti suosittelevansa Enstoa. Tunne 
on molemminpuolinen: Myös me enstolaiset nautimme 
yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa. 

Ensto on tunnettu oman sähköalan osaamisensa lisäksi 
myös sähköalan ammattilaisten kouluttajana. Olennainen 
tekijä Ensto Pro -koulutuskonseptissa ja osaamisen kehit-
tämisessä on tiedonjakaminen, ja Ensto onkin luomassa 
portaalia kannustamaan sähköalan ammattilaisia avoi-
meen dialogiin. Samaan osoitteeseen kerätään mm. asen-
nusvinkkejä ja linkkejä hyödyllisiin aineistoihin. Sivusto on 
tarkoitettu vain alan ammattilaisille ja vaatii siksi rekisteröi-
tymisen. Ensto Pro –portaali lanseerataan ensimmäisenä 
verkonrakennuksen ammattilaisille Suomessa tammi-
kuussa 2015. www.enstopro.fi 

Womento-hanke on valtakunnallinen, koulutettujen 
maahanmuuttajanaisten mentoriverkosto. Sen 
tehtävänä on tukea naisia ja luoda heille verkostoja 
sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen 
tuntemusta. Enstolaisia tukihenkilöitä ilmoittautui 
mukaan peräti neljä, kun Porvooseen perustettiin 
ensimmäinen mentorointiryhmä. 

Verkostojen ja työuramentoroinnin avulla tuetaan 
koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten 
kotoutumista, kielitaitoa ja työllistymistä. Hanke 
parantaa yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan 
ulkomailta tulleet osaksi suomalaista työelämää ja 
arkea sekä tukee maahanmuuttajanaisten osallisuutta. 
Tavoitteet sopivat erinomaisesti enstolaisille, jotka 
jakavat mielellään osaamistaan kansainvälisessä 
työympäristössään. 

Asiakkaan pulssilla

Ensto Pro auttaa  
kehittymään

Ensto True Blood 
– verenluovutusta ilman verenmakua 

Womento mentoroi 

Verenluovuttajia tarvitaan päivittäin. Ensto True 
Blood –ryhmä koostuu vapaaehtoisista enstolaisista, 
jotka yhdistävät voimansa auttaakseen. Ensto tarjoaa 
tempauspäivänä kyydin verenluovutukseen työajalla. 
Etenkin ensikertalaiset saavat kokeneista kollegoistaan 
tukea tähän elintärkeään kädenojennukseen. Syyskuussa 
ryhmäluovutuksia järjestettiin Porvoossa ja Puolan 
Gdanskissa, jossa luovutukseen tarjoutui liki kolmannes 
työntekijöistä. 

Kuinka tyytyväinen olet tilaamiisi 
tuotteisiin tai ratkaisuihin? 

Kuinka tyytyväinen olet 
saamaasi palveluun?

Kuinka tyytyväinen olet Enstoon
kaikenkaikkiaan?

ensto today  / UUTISIA LYHYESTI

97%
94%
95%
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Sokos-tavaratalossa Porissa tehtiin mit-
tava saneeraus vuonna 2013. Valaistuksen 
osalta haasteena olivat vanhat rakenteet, 
jotka haluttiin säästää. Toinen haaste oli 
pitää tavaratalo avoinna koko remontin 
ajan.

Enston omistama Alppilux otti haas-
teen ratkaistavakseen ja toimitti tiloihin 
perusvalaistuksen. Vanhoista U-profiili-
kiskoista purettujen loisteputkivalaisimien 
tilalle haluttiin uudistuneen liiketilan 
sisustukseen sopiva, mutta mahdollisim-
man yksinkertainen ja energiatehokas 
ratkaisu. Vastaus löytyi Diana–moduuli-
valaisimesta, josta räätälöitiin kohteeseen 
sopiva ratkaisu.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 
Alppiluxilla valaistusta ja sen suunnitte-
lua lähestytään kokonaisuutena ja asiakas-
lähtöisesti. Räätälöinnistä sillä on vuosien 
varrella kertynyt mittava kokemus. Peri-
aatteena ei ole tehdä arkkitehtivalaisimia, 
vaan perusvalikoiman tuotteita muo-
kataan kustannustehokkaasti asiakkaan 
tarpeisiin sopiviksi. ”Suunnittelijoiden 
ja tuotannon kanssa neuvotellaan siitä, 

kuinka paljon tuotetta on järkevää räätä-
löidä, jotta hinta ja toimitusaika pysyvät 
mielekkäinä”, kertoo Alppiluxin projekti-
myyntipäällikkö Aki Saine. ”Yhtenä läh-
tökohtana on, että valaisimet tulevat 
tehtaalta mahdollisimman valmiina, jotta 
asentaminen on helppoa ja nopeaa.”

Suunnitteluprosessi tehtiin Alppilu-
xille tyypilliseen tapaan huolellisesti: sen 
aikana kuunneltiin niin Sokoksen myy-
mälähenkilökuntaa, johtoryhmää, ark-
kitehtitoimistoa kuin Sokoksen omia 
valaistussuunnittelijoita. Saine kävi paikan 
päällä neljä kertaa ennen kuin mallivalai-
sin saatiin valmiiksi.

Lopputulos oli juuri sellainen kuin 
haluttiin: asennusvaiheessa asentajat nos-
tivat valaisimet suoraan paikoilleen jou-
tumatta avaamaan niitä työmaalla. ”90 % 
valaisimista kiinnitettiin vanhoihin kis-
koihin ja johdot saatiin piilotettua kourui-

hin”, sanoo sähköurakoitsija Unto Rantala 
Sähköinsinööritoimisto Unto Rantalasta. 
”Vanhat rakenteet eivät lopulta tuottaneet 
ongelmia.”

Hyvän logistiikkasuunnittelun ansi-
osta asentajat pystyivät hakemaan lähellä 
sijaitsevasta SLO:n varastosta päivän 
aikana asennettavat valaisimet, joten niille 
ei tarvittu myymälässä säilytystilaa, ja 
tavaratalon toiminta saattoi jatkua koko 
remontin ajan keskeytymättä.

Valon optimointi
Valaistusta suunniteltaessa tiloihin pyri-
tään valitsemaan valaisimen, valontarpeen 
ja energiatehokkuuden kannalta optimaa-
linen valonlähde. Sokokselle valitun rat-
kaisun käyttöaika on 4500 h/v, ja käyttöikä 
pitkä 12–15 vuotta.

Suunnittelussa otettiin myös huomi-
oon, mitä valoja tiloissa tarvitaan mihin 

aikaan vuorokaudesta. Valontarpeen opti-
moinnilla voidaan säästää energiaa varsin-
kin pitkällä aikavälillä. Asennuksen jälkeen 
valaistusvoimakkuus mitattiin alueittain, 
valon määrä tasoitettiin ja tarkistusmitat-
tiin kaikkialla, jotta valon optimaalinen 
määrä saatiin joka paikassa varmistettua. 

Valon näkymätön merkitys
Visuaalisuus ja sisustuksen luomat mieli-
kuvat ovat tärkeitä liiketilassa ja vaikuttavat 
merkittävästi asiakaskokemukseen. Valais-
tus on siinä tärkeässä osassa: se vaikuttaa 
koko tavaratalon yleiseen tunnelmaan, 
osastojen kutsuvuuteen ja tuotteiden hou-
kuttelevuuteen. Liian hämärä valaistus on 
myös turvallisuuskysymys.

Sokos Pori -tavaratalon johtajaa Erja 
Skinnarlaa eivät vanhat loisteputkivalai-
simet miellyttäneet, sillä ne loivat varas-
tohallimaisen tunnelman. Hän pitää uusia 

ensto today  / ASIAKASCASE

valaisimia erittäin onnistuneina. ”Nyt 
valaisimet ovat yksinkertaisia mutta tyy-
likkäitä, ja niiden muotokieli sopii hyvin 
yhteen valkoisten lattialaattojen kanssa”, 
sanoo Skinnarla. ”Jopa asiakkaat ovat huo-
manneet muutoksen, ja talon uusi ilme on 
ylellinen, valoisa ja kutsuva.” 

Miten sovittaa yhteen liike-
tilojen vanhat rakenteet ja 
uusi energiatehokas 
valaistus?
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Sokos Pori
•  Rakennettu 1973

•  Bruttopinta-ala 10000 m2,  
myymäläpinta-ala 6500 m2  
kolmessa kerroksessa 

•  Valaistus: perusvalaistus 400 
luxia + spottivalaistus 400 luxia

•  Yleisvalaistus: Alppilux-valai-
simet yhteensä 932 kpl, joista 
Diana projektivalaisimia 531 kpl

Diana  
projektivalaisin
•  600 x 600mm moduulivalaisin 

pikakiinnityksellä

•  Valonlähde: energiansäästö-
loisteputki

•  Valoteho 4 x 14 W 

•  Valaistusvoimakkuus 400 lux

 
 
Räätälöityä 
valoa

 Riina Silvennoinen       Sokos, Riina Silvennoinen

Alppiluxin myyntipäällikkö Aki Saine, tavaratalo-
johtaja Erja Skinnarla ja sähköurakoitsija Unto Rantala 

uudistuneessa Sokos Pori -tavaratalossa. 
Tilaan räätälöidyt neliskulmaiset Diana-moduuli-

valaisimet näkyvät taustalla.

Diana, alun perin puhdastilojen moduulikattoihin 
uppoasennettava valaisin, johon on räätälöity 
pintakehys, ulkopuolinen pikakiinnitys ja valaisi-
men sähköinen asennus pikaliitosratkaisulla.
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Enston valaisinten menestys meriteollisuudessa on viitoittanut tietä 
uusille offshore-markkinoille suunnitelluille Ex-tuotteille.

YHDISTELMÄ

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

ensto today  / RATKAISUT

"Ex" tarkoittaa räjähdyssuojattua: Ex-
tuotteet on valmistettu räjähdysherkkiin 
ympäristöihin. Yrityksille tämä kirjain-
yhdistelmä merkitsee myös kasvua, sillä 
räjähdyssuojattujen tuotteiden mark-
kinasegmentti kasvaa 10–12 prosenttia 
vuodessa. 

Mihin kasvu perustuu? ”Maailma ei 
pyöri vain polttoaineella ja kemikaaleilla, 
vaan nyt tarvitaan lisäksi uutta infrastruk-
tuuria nesteytetylle maakaasulle sekä run-
saammin automatisoituja ohjausasemia”, 
selvittää Tuomas Mäkelä, Enston räjäh-
dyssuojausratkaisujen tuotepäällikkö. 
”Teemme lujasti töitä tuodaksemme 
markkinoille uusia tuotteita, jotka autta-
vat täyttämään nämä tarpeet.”

Pitkä kokemus merenkulku- 
tuotteista
Enstolla on pitkä kokemus valaistuksen 
ja LED-valaisimien valmistuksesta ristei-
lyaluksiin. Ei siis ollut yllätys, että samat 
asiakkaat – pienet palveluntoimittajat, lai-
tevalmistajat ja tekniset jakelijat – pyysivät 
Enstoa toimittamaan myös Ex-tuotteita. 

”Nämä asiakkaat haluavat tarjota 
koko paketin. Mitä vähemmän tavaran-
toimittajia heidän tarvitsee käyttää, sitä 
parempana he saavat pidettyä laatuta-
sonsa”, Mäkelä kertoo. 

Valaisimet
Ensto tuo lähiaikoina markkinoille ensim-
mäiset loisteputkiteknologiaan perustuvat 
valaisimensa räjähdysvaarallisiin ympä-
ristöihin. Ne ovat kipinöimättömiä ja kuu-
menemattomia valaisimia, jotka ovat sekä 
ilma- että vesitiiviitä. ”Meri- ja offshore-
markkinoilla käytetään usein vanhaa tek-
nologiaa, mutta seuraava aikakausi on 
LED-valaisimien”, Mäkelä toteaa.

Ex-valaisimia käytetään laivoissa kai-
killa mahdollisesti räjähdysvaarallisilla 
alueilla, kuten akku- ja konehuoneissa 

sekä lastiruumassa, mikäli laiva kuljettaa 
vaarallista rahtia. 

Valaisimia voidaan käyttää myös 
öljyn- ja kaasuntuotantoon erikoistu-
neissa FPSO-aluksissa, joilla prosessoi-
daan hiilivetyjä ja varastoidaan öljyä.

Onshore-markkinoilla valaisin sopii 
erinomaisesti ei-syövyttäviin olosuhtei-
siin. Meriteollisuudessa on käytettävä 
ruostumatonta AISI 316L -terästä, kun 
taas onshore-sovelluksissa voidaan käyt-
tää edullisempia materiaaleja, kuten sink-
kipäällystettyä pehmeää terästä. 

Polyesterista valmistetut 
Ex-kytkentäkotelot 
Ex-markkinoille tuodaan nyt lasikuitu-
vahvisteisesta polyesterista (GRP) ja alu-
miinista valmistetut kytkentäkotelot. 
”GRP-kotelo on varastotuote, joka voi-
daan mukauttaa ja toimittaa nopeasti”, 
Mäkelä selvittää. Ex-teräskotelon toimi-
tusaika on 3–4 viikkoa, mutta polyesteri-
kotelo toimitetaan viikossa.

”Se on loistava vaihtoehto tarvittaessa 
kevyttä ja nopeasti mukautettavaa vaihto-
ehtoa laivan, porauslautan tai FPSO-aluk-
sen sisällä, suhteellisen kuivissa tiloissa.”

Kustannussäästöjä verkossa
Uusien tuotteiden lisäksi myös tuottei-
den tilaustapaa uudistetaan. Ensto Ex 
Solution Configurator -määritysohjelma 
korvaa nyt osaltaan niin tuotepäällikön, 
tuotesuunnittelijan kuin tuotannonsuun-
nittelijankin tehtäviä. 

”Käyttäjän ei tarvitse olla insinööri”, 
Mäkelä toteaa. ”Ammatti-ihminen, ei-
teknisestikin suuntautunut, oppii käytön 
muutamassa minuutissa. Sen kuin valit-
see ja klikkaa.” 

Määritysohjelmaa käyttävät alkuvai-
heessa Enston myyntiedustajat ja pro-
jektipäälliköt, mutta pian käyttö on 
mahdollista myös keskusvalmistajille 

ja teknisille jakelijoille. ”Asiakas valitsee 
ruostumattoman teräksen tai lasikuitu-
vahvisteisen polyesterin, kotelon koon, 
reikämäärän ja rei'issä käytettävät pai-
nikkeet. Ohjelma laatii kokoonpanon 
toiminnanohjausjärjestelmässä ja tekee 
hintatarjouksen”, Mäkelä tiivistää.

”Yhteen projektiin on perintei-
sesti käytetty 3–4 tuntia”, Mäkelä sanoo. 
”Nyt tuo aika säästyy, ja säästöt siirtyvät 
asiakkaalle.”

Isoimmat säästöt asiakkaille koituvat 
kuitenkin lyhyistä läpimenoajoista, jotka 
pienentävät sakkojen riskiä. ”Öljy-yhti-
ölle rakennettava 20 miljoonan euron pro-
jekti voi maksaa rakentajalle jopa 200 000 
euroa viikossa myöhästymissakkoina”, 
Mäkelä valottaa. ”Meriteollisuudessa tuot-
teet on vaihdettava tiukassa aikataulussa, 
koska työt on tehtävä laivan ollessa sata-
massa. Sen jälkeen työ muuttuu erittäin 
kalliiksi.” 

Ohjelmaa käytetään paikallisissa 
ruostumattomasta teräksestä ja polyeste-
ristä tehdyissä ohjausasemissa. 

Meriteollisuuden tuolle puolen 
– Eurooppaakin laajemmalle
Uusille Ensto Ex -tuotteille on olemassa 
laajemmatkin markkinat: tuotantolaitok-
set ja prosessitilat, kemian ja petrokemian 
teollisuus, jalostamot, lääketeollisuus, 
kaasun käsittely ja kuljetus – lista on lopu-
ton.

Kun näihin markkinoihin yhdistetään 
Yhdysvaltojen ja Kanadan uudet vaarallis-
ten tilojen hyväksynnät Ex-teräskoteloille, 
potentiaali on merkittävä. ”Euroopassa 
on vain muutama valmistaja, joka täyt-
tää nämä hyväksyntävaatimukset”, Mäkelä 
kertoo. 

Kasvava markkina. Laajentuva tuote-
valikoima. Räjähtävä yhdistelmä. 
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Meri- ja offshore-markkinoilla käytetään usein vanhaa tekno-
logiaa, mutta seuraava aikakausi on LED-valaisimien.”

TUOMAS MÄKELÄ, TUOTEPÄÄLLIKKÖ, RÄJÄHDYSSUOJAUSRATKAISUT
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Mitä yhteistä on Enstolla ja maailmanluokan urheilijalla?

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

Yhteiset 
arvot

ensto today  / HENKILÖKUVA

H erätys aamuseitsemältä, 15 
kilometrin pyöräily met-
roasemalle, 15 kilometrin 
metrolla ajo energian sääs-

tämiseksi, useiden tuntien purjehdus, 30 
kilometrin pyöräily kotiin, lounas ja kun-
tosaliharjoittelu. Päivä maailmanluokan 
purjehtijan Niki Blässarin elämästä.

Niki purjehtii olympialuokan Laser 
Radial -veneellä, joka on 4,2 metrin pitui-
nen yhden hengen purjejolla. Vene on 
hyväksytty käytettäväksi naisten kilpa-
purjehduksessa. Laser on erittäin arvos-
tettu veneluokka, koska mitään ei saa 
muuttaa tai muokata, vaan kai-
killa kilpailijoilla on samanlainen 
vene. ”Laser-luokka mittaa pur-
jehtijan taidot, taktiikan ja ajat-
telukyvyn”, Niki kertoo. ”Tästä 
luokasta valitaan paljon huippu-
purjehtijoita Volvo Ocean Race- ja 
America’s Cup -tiimeihin.”

20-vuotias Niki kuuluu Suomen 
ykköspurjehtijoihin. Hän oli vuoden 2010 
maailmanmestari nuorten olympialuo-
kassa Ranskan Cannesissa. Vuonna 2013 
hän tuli toiseksi alle 21-vuotiaiden Laser 
Radial -luokan maailmanmestaruuskil-
pailuissa Unkarissa.

Nikin tavoitteena on edustaa Suomea 
vuoden 2020 olympialaisissa Tokiossa. 
Lyhyemmän aikavälin tähtäin on vuoden 
2016 Rion kisoissa. ”Purjehduksessa ei 

koskaan kohtaa samaa aaltoa tai tuulta 
kahdesti, joten kokemuksen tuomalla 
ennakointikyvyllä on suuri merkitys”, hän 
sanoo ja mainitsee, että olympialaisten 
Laser-luokassa Suomella voi olla vain yksi 
naisedustaja. Karsinnoissa hänen täytyy 
lyödä omat maanmiehensä ja lisäksi sel-
viytyä kymmenen parhaan joukkoon 
muiden maiden edustajien joukossa.

Laser-luokan purjehdus vaatii huo-
mattavaa ylävartalon voimaa ja kestä-
vyyttä, ja kilpailijat yleensä lopettavatkin 
purjehduksen tai siirtyvät muuhun vene-

luokkaan 30 ikävuoden korvilla. 
Koska Nikikään ei voi kilpailla 

koko ikäänsä eikä tulevaisuutta 
pysty ennustamaan, hänellä 
on takataskussaan varasuunni-
telma, johon sisältyy kauppatie-

teidenopinnot yliopistossa.  
Nikin mielestä hänen purjeh-

dusuransa muistuttaa paljolti pienen yri-
tyksen pyörittämistä. Koulutuksen ja 
kilpailemisen lisäksi hän suunnittelee ja 
organisoi logistiikan, jota hänen noin 125 
vuosittaista matkustuspäiväänsä edellyt-
tävät. Hän hallinnoi vuosibudjettia, josta 
rahoitetaan matkat, ruuat ja osallistumis-
maksut. Lisähaasteen toimintaan tuo se, 
että mahdollisimman suuri osa budjetista 
on hankittava sponsoreilta. 

”Ensto sponsoroi Nikiä mielellään”, 
Enston toimitusjohtaja Timo Luukkai-

nen toteaa. ”Purjehdus on myönteinen, 
puhdas ja ympäristöä säästävä laji – kaikki 
arvoja, joiden takana myös Ensto seisoo ja 
jotka edistävät menestystämme.” 

”Minulle menestys on osoitus siitä, 
että olen hyvä siinä, mitä teen. Teen 
lujasti töitä tavoitteen saavuttamiseksi, 
ja tuntuuhan se hienolta voittaa mitali”, 
Niki sanoo. Hän kuitenkin toteaa, ettei-
vät tyydyttävimmät kokemukset välttä-
mättä edellytä palkintoa lainkaan: ”Alle 
21-vuotiaiden euroopanmestaruuskil-
pailuissa tänä kesänä nousin viimeiseltä 
sijalta neljänneksi ja sain saman kokonais-
pistemäärän kuin pronssimitalin voittaja. 
Muutaman huonon päivän jälkeen otin 
itsestäni kaiken irti. Sain tosi hyvän vauh-
din myötätuuleen ja onnistuin luovimaan 
näppärästi vastatuuleen.”

Enston logo koristaa veneen purjetta, 
kun Niki ponnistelee päivittäisissä tree-
neissään ja antaa kaikkensa päästäkseen 
parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Olkoon 
se hyvä muistutus meille kaikille: kenties 
kannattaa pyrkiä samaan. 

Seuraa Nikiä osoitteessa www.ikin.fi

Purjehduksessa ei 
koskaan kohtaa 

samaa aaltoa tai 
tuulta kahdesti, joten 

kokemuksen 
tuomalla ennakointi-

kyvyllä on suuri 
merkitys.” 

NIKI BLÄSSAR 
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Toimitukselta:   
tämän haastattelun jälkeen Niki ilmoitti lähtevänsä 
yhteistyöhön olympiapronssimitalisti Mikaela Wulffin, 
24, kanssa.  Niki kilpailee Mikaelan kipparina kahden 
hengen 470-luokassa, ja tavoitteena on edelleen Rion 
kisat 2016.
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A uguste on Ensto Novexian 
SF6-eristetty ilmajohtojen 
kuormanerotin, jota hyödyn-
netään keskijänniteverkkojen 

suojauksessa ja käytössä. Käytännössä se 
kytkee tai katkaisee kuormitusvirran tar-
peen mukaan. 

Auguste parantaa sähkönjakeluver-
kon tehokkuutta, vähentää käyttökatkok-
sia ja varmistaa palvelun jatkuvuuden. 

Algeria
Augustesta on iso apu Algerialle. Maassa 
pyritään jatkuvasti parantamaan sähkön-
jakeluverkkojen luotettavuutta. 

Niinpä Algerian kansallisen sähkö-
laitoksen SONELGAZin hankinnoista 
vastaava yritys CAMEG tilasi 2621 
Auguste-kuormanerotinta Ensto Novexi-
alta. Auguste täyttää algerialaisten vaati-
mukset täydellisesti. 

Sopimus Enston kanssa
Sopimusta edeltävä tarjouskilpailu oli 
kaksivaiheinen. 

”Ensimmäinen vaihe oli tekninen 
hyväksyntä”, kertoo Yves Tadec, Ensto 
Novexian toimitusjohtaja. ”Vain yrityk-

set, joiden tuotteet läpäisivät vaativat tek-
niset testit, otettiin huomioon, ja Ensto 
kamppaili tasavertaisena muutaman erit-
täin kovan kilpakumppanin kanssa.”

Teknisten tarkastusten jälkeen 
CAMEG arvioi hintaa, ja Ensto Novexia 
oli hinnaltaan kilpailukykyisin. Tulok-
sena saatu yli 12 miljoonan euron sopi-
mus on toistaiseksi Ensto Novexian 
suurin.

Ensto Novexian on täytettävä yri-
tyksenä yhtä kovat vaatimukset kuin 
tuotteenkin: Kuormanerottimet on toi-
mitettava jo 12 kuukauden sisällä. Se edel-
lyttää tuotantokapasiteetin kasvattamista 
ja noin 28 määräaikaisen työntekijän 
lisäämistä Ensto Novexian Bagnères-de-
Bigorren tehtaalle Ranskassa. 

Kaksi askelta menestykseen
Tuotteen korkea laatu oli tietysti yksi 
sopimuksen saamisen avaintekijöistä. 
Augusten sisäänrakennettu jännite-
muuntaja tekee Enston ratkaisusta tur-
vallisen ja tuottaa asiakkaalle merkittäviä 
säästöjä asennusvaiheessa. 

Saammeko esitellä: 

Auguste

Algerian kansallinen sähköyhtiö on tilannut Ensto Novexialta  
yli 2 600 kuormanerotinta keskijänniteilmajohtoverkkoihin. 

ensto today  / ASIAKASCASE

 Scott Diel       Reda, Ensto

jatkuu
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ensto today  / ASIAKASCASE

Palvelun merkitystä ei kuitenkaan sovi 
unohtaa. Tadec tuo esiin sen, miten Ensto 
työskenteli projektissa yli kaksi vuotta kes-
kittyen koko ajan asiakkaansa tarpeisiin. 
”Tunnemme asiakkaamme perin pohjin. 
Olemme tehneet lujasti töitä rakentaak-
semme vakaan ja luottamuksellisen suh-
teen. Lisäksi olemme koonneet kaikki 
resurssimme ja antaneet parhaat kykymme 
projektin käyttöön.” 

Tadecin mukaan asiakas arvostaa 
eniten Ensto Novexian nopeaa reagointia. 
Eri tehtäväalueita hoitavat eri tiimit, jolloin 
asiakas saa tukea heti tarvitessaan.

Toinen sopimuksen saamiseen vai-
kuttanut tekijä oli Ensto Pro -koulutusoh-
jelma. Enston ammattilaiset kouluttavat 
CAMEGin sähköasentajat, jolloin tuot-

teen asennuksen ja käytön tehokkuus on 
maksimoitu.

Luotettavuus ja haasteet
Sähkönjakeluverkko voi olla vain niin 
luotettava kuin sen osat, jotka puolestaan 
ovat yhtä luotettavia kuin ne rakentava 
yritys. Siksi Auguste ja Ensto Novexia 
pyrkivät joka päivä vankkumattomaan 
luotettavuuteen, tavoitteenaan auttaa asi-
akkaitaan säästämään energiaa.

”Olemme hyvin ylpeitä tästä sopi-
muksesta”, Yves Tadec toteaa. ”Olemme 
myös valmiita työskentelemään kaikin 
voimin sen eteen, että projektista tulee 
todellinen menestystarina.” 

Saammeko esitellä:

Auguste

CAMEG lyhyesti
·  Lyhenteen alkuperä: Comptoir Algérien 

du Matériel Electrique et Gazier

·  Päätoimipaikan sijainti: Alger

·  Omistus: CAMEG on kokonaan emoyhtiö 
SONELGAZin omistukseen kuuluva 
osakeyhtiö. 

·  Työntekijöitä: SONELGAZ työllistää  
20 000 henkilöä.

·  CAMEGin toiminta-ajatus: Sähkön 
ja kaasun markkinointi koko Algerian 
kattavassa jakeluverkossa.

 

 Algeria lyhyesti
·  Pääkaupunki: Alger

·  Virallinen kieli: arabia

·  Pinta-ala: 2,3 miljoonaa 
neliökilometriä

·  Väkiluku: 38,7 miljoonaa

·  BKT (ostovoimakorjattuna):  
238 miljardia euroa
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S amaan aikaan kun miljoonat kannustivat 
suosikkijoukkueitaan jalkapallon maailman-
mestaruuskilpailuissa, Ensto järjesti omat 
mestaruuskilpailunsa Milanossa Italiassa. 

Miten nämä kaksi mainiota jalkapalloturnausta eroavat 
toisistaan? Pelillisesti liikutaan tietysti hieman eri tasoilla, 
mutta Ensto Cupissa voi myös olla varma, että pureminen 
rajoittuu korkeintaan maukkaaseen ateriaan.  Italialaisia asi-
akkaita yhteen saattavaa Ensto Cupia pelataan yksinomaan 
kumppanuuden ja reilun pelin hengessä.

”Tapahtuma sai alkunsa viisi vuotta sitten”, kertoo Gug-
lielmo Rutigliano, Enston markkinointi- ja myyntijohtaja 
Italiassa. ”Ajatuksenamme oli yhdistää liiketoiminta ja haus-
kanpito ja lähentää suhdettamme asiakkaisiin. Turnaus edus-
taa hyvin myös Enston tyyliä ja ydinarvoja: reilu peli sekä 
jalkapallokentällä että liiketoiminnassa.”

Turnaukseen osallistuu 12 seitsemän pelaajan joukku-
etta.  Yksi joukkueista koostuu enstolaisista ja loput yksitoista 
Enston asiakkaista, pääosin asentajista ja sähkösuunnitteli-
joista. Otteluita pelataan perjantaisin puolentoista kuukau-
den ajan, ja ne huipentuvat juhlaillalliseen, johon osallistuu 
300 asiakasvierasta.  

Ensto Cupin palkintona on iso hopeapokaali, jonka 
tänä vuonna voitti Elettromeccanica Galli. Pokaali luovu-
tetaan juhlassa, joka vetää vertoja Mestarien liigan vastaa-
valle tapahtumalle. Rutiglianon sanoin Enston tavoitteena 
on luoda tilaisuus, joka innoittaa hauskanpitoon. ”Jokai-
nen meistä haluaa unelmoida. Asiakkaamme ovat täysillä 
mukana tässä!” 

 
REILU PELI 

luo
KUMPPANUUTTA

ensto today  / ASIAKASTAPAHTUMA

Ensto Cup yhdistää Enston asiakkaat Italiassa ja edistää  
kumppanuutta, kilpailua ja rehtiä peliä.  

 Scott Diel       Eportleague

Ensto Cup 2014:n osallistujat:
A2A  –  ALPIQ ARIATTA  –  DEERNS  –  ELETTROMECCANICA GALLI  –  ELPHI  –  ENSTO TEAM  –  ING DIRECT  –  JACOBS  –  LOMBARDINI22  –  TEKNEMA  –  TEKSER

Enston Guglielmo Rutigliano kehuu, miten loistavasti Ensto Cup yhdistää hauskanpidon  
ja bisneksen.

Voitokas Elettromeccanica Galli -joukkue juhlimassa pokaalinsa kanssa.
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– Luonnollisessa –

ympäristössä

U seimmat eivät ostaisi autoa 
vain sen perusteella, miltä se 
näyttää sisällä näyttelytilassa. 
Asiakkaat, jotka ostavat jake-

luverkon tarvikkeita, ovat siinä mielessä 
samanlaisia: saadessaan mahdollisuuden 
he mielellään näkevät tuotteen luonnolli-
sessa ympäristössään.

Enston uusi ulkonäyttelytila tarjoaa 
juuri tämän kokemuksen asiakkaille.

”Tuotteiden havainnointi varsinai-
sessa toimintaympäristössä on paljon 
antoisampaa kuin niiden näkeminen läm-
mitetyssä sisänäyttelytilassa”, kertoo Pet-
teri Pulkkinen, Enston tuotepäällikkö, 
joka oli mukana tekemässä näyttelytilaa.

Näyttelytilassa on yli sata sähköverk-
koihin tarkoitettua Enston tuotetta. Se 
sisältää seitsemän pylvästä, jotka esittävät 
pien- ja keskijänniteverkostoa. Niissä kai-
kissa on Enston ilmajohto- ja maakaape-
litarvikkeita. Harjaantunut silmä huomaa 
SLIW 50 -liittimiä, kylmä- ja lämpöku-
tistettuja maakaapelipäätteitä, kaapelien 
jakokaappeja, jännitekorottajan, Auguste-
kuormanerottimen ja Ensto Smartclose-
rin. Näyttelytila on osaksi sähköistetty, 
jotta verkkoautomaatiotuotteiden toimin-
toja voidaan esitellä.

Noin 40 x 20 metrin kokoinen tila 
sijaitsee Enston pääkonttorin pihalla Por-
voossa kauniin luonnonmetsän laidalla. 

Enston ulkoesittelytilassa nähdään tuotteet niiden luontaisessa 
ympäristössään, todellisessa tehtävässään parantamassa verkon 

luotettavuutta.

Tila on luotu asiakaskäyntien aikana 
pidettäviä tuote-esittelyjä varten, mutta 
sitä käytetään myös Enston työntekijöi-
den yleisenä koulutustilana sekä tuoteke-
hityksen testialustana. 

”Lämpimässä laboratoriossa on 
mukava tehdä asennustöitä”, Pulkkinen 
sanoo. ”Mutta asentaminen ulkona tar-
joaa todenmukaisemman kokemuksen.”

Kuinka asiakkaat ovat reagoineet esit-
telyihin? ”Linjat rakennetaan hieman eri 
tavoin kaikissa maissa”, Pulkkinen kertoo. 
”Kun ulkomailta tulee vieraita, he yleensä 
lähtevät kotiin mukanaan kosolti uusia 
ajatuksia.”

Lämpimässä laboratoriossa on 
mukava tehdä asennustöitä, mutta  

asentaminen ulkona tarjoaa  
todenmukaisemman 

kokemuksen.” 
PETTERI PULKKINEN, TUOTEPÄÄLLIKKÖ
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aikki alkoi teollisesta val-
lankumouksesta. Koneet 
korvasivat käsityön. 
Sitten tuli internetval-
lankumous, maailman-

laajuinen yhteenliittymisen aika. Kytke 
koneet internetiin, ja maailmassa tapah-
tuu kolmas vallankumous: esineiden 
internet. 

Esineiden internet (the Internet of 
Things - IoT) ei tarkoita vain älykkäitä 
laitteita. Se tarkoittaa älykkäitä laitteita, 
jotka puhuvat toisilleen, ja jotka kerää-
vät valtavat määrät dataa. Kuuluisin esi-
merkki saattaa olla itseään ajavat autot, 
jotka liikkuvat ihmisen toiveiden mukai-
sesti, jakaen tietoa reaaliaikaisesti.

Ihminen astuu kuvaan siinä vai-
heessa, kun mietitään miten tätä valtavaa 
tietomäärää käytetään. ”Siinä on valta-
vasti mahdollisuuksia”, sanoo Enston 
uusien teknologioiden johtaja Matti Rae. 
”Tutkimme parhaillamme, miten voi-
simme hyödyntää näitä tietoja asiakasko-
kemuksen parantamisessa.” 

Parin sekunnin työ
Enston keskijänniteverkon kauko-ohjat-
tavat kuormanerottimet ovat yksiesi-
merkki asiakaskokemusta parantavista 
ratkaisuista. IP-linkki mahdollistaa pysy-
vän yhteyden laitteiden ja ohjauskeskuk-
sen välillä.

Kun jakeluyhtiö kohtaa ongelman 
sähköverkossa, se voi lähettää viestin 
kuormakytkimen avaamiseksi ja työ on 
tehty muutamassa sekunnissa”, sanoo 
Enston verkkoautomaatiotuotteiden 
markkinointipäällikkö Nicolas Hue. ”Jos 
huoltomiesten pitää mennä vikapaikalle 
autolla kääntämään manuaalista kytkintä, 

menee pelkästään sähkötolpan juurelle 
pääsemiseen pari tuntia.”

Jakeluyhtiöt mittaavat suorituskyky-
ään/toimintavarmuuttaan/tehokkuuttaan 
sähkönsiirron keskeytymisen kestoon ja 
keskimääräiseen keskeytymistiheyteen 
sidotuilla indekseillä (SAIDI ja SAIFI). 
”Verkkoautomaatio auttaa madaltamaan 
indeksejä, sillä se auttaa lyhentämään 
verkon uudelleenkonfigurointiin tarvitta-
vaa aikaa”, Hue sanoo.

Maailman toiselta puolen
Ensto käyttää esineiden internetiä myös 
Enervent eAir-ilmanvaihdon ohjausjär-
jestelmässä. ”Asiakas voi ohjata kotinsa 
toimintoja toiselta puolelta maailmaa”, 
sanoo Enston teknologiapäällikkö Tom 
Palmgren.

Kiirehtiessään lentokentälle perhe 
saattaa unohtaa asettaa kodin ilmanvaih-
don ”poissa”-asentoon. Enervent eAir 
-ohjausyksikkö luo HTML5-pohjaisen 
käyttöliittymän, joka toimii kannetta-
vissa tietokoneissa, tableteissa ja älypu-
helimissa. ”Asiakas saa sekä mielenrauhaa 
että keinon säästää energiaa”, Palmgren 
sanoo.

Säästöjä syntyy myös huoltokustan-
nuksissa. ”Teknikkomme voivat tarkastaa 
asiakkaan ilmanvaihtojärjestelmän inter-
netin kautta, tämän luvalla tietenkin”, 
sanoo Palmgren. ”Tämä saattaa säästää 
teknikolta satojen kilometrien matkusta-
misen”. Myös ohjelmistopäivitykset voi-
daan hoitaa internetin kautta.

Verkkopohjaista valmistusta
Enston omia tuotantoprosesseja ohjataan 
yhä enemmän verkkopohjaisten ratkaisu-
jen avulla, jotka nekin käyttävät hyväk-
seen esineiden internetiä. 

Esineiden internet, mikä se on ja miten  
se voi muuttaa kuluttajien elämää?

 
Sintesia Srl:n kehittämä KanbanBOX-

ohjelmisto mahdollistaa komponent-
tien täydennyssignaalin automaattisen 
generoitumisen tuotannossa ja signaalin 
lähettämisen suoraan toimittajalle. Koska 
ostajat eivät tee tilausta – tarvitaan vain 
varastotyöntekijä ja viivakoodi – voi han-
kintaosasto keskittyä itse toimittajiin.

”Järjestelmä poistaa väärinymmär-
rykset toimittajien kanssa ja saa kes-
kustelun uudelle tasolle”, sanoo Enston 
EOX Pull –projektin päällikkö Kaarel 
Suuk. ”Kun puhun toimittajien kanssa, 
meillä on molemmilla edessämme sama 
näkymä. Aiemmin, erillisten ERP-systee-
mien kanssa, toiselle tilaus saattoi näkyä 
avoimena ja toiselle ei. Nyt, kun tila-
ukset näkyvät KanbanBOXissa, 
näemme selkeästi samat 
tiedot.”

Varsinainen hyöty
Enston perusajatus esi-
neiden internetin hyö-
dyntämisestä on löytää sopivia 
mahdollisuuksia ja tuottaa niiden 
avulla hyötyä asiakkaille. ”Meidän on 
avattava tämä oppimiskanava, avat-
tava silmämme ja korvamme ja opittava 
tämän teknologian avulla”, sanoo Matti 
Rae.

”Parhaimmillaan esineiden internet 
mahdollistaa automaattisia ja edullisia 
ratkaisuja, jotka täydentävät tämänhet-
kistä valikoimaamme”, sanoo Rae. ”Poh-
jimmiltaan se merkitsee uusia tapoja, 
tehdä asiakas tyytyväiseksi. Meidän tulee 
löytää alueet, joilla voimme tämän saa-
vuttaa. Se on esineiden internetin varsi-
nainen hyöty.” 

K
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Parhaimmillaan esineiden 
internet mahdollistaa auto-

maattisia ja edullisia ratkai-
suja, jotka täydentävät tämän-

hetkistä valikoimaamme.”
MATTI RAE 

ENSTON UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN JOHTAJA

Kun jakeluyhtiö kohtaa ongel-
man sähköverkossa, se voi 
lähettää viestin kuorma-

kytkimen avaamiseksi ja 
työ on tehty muutamassa 

sekunnissa.”
NICOLAS HUE

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ,  
ENSTO NOVEXIA

Asiakas voi ohjata kotinsa 
toimintoja toiselta puolelta 

maailmaa.”
TOM PALMGREN 

TEKNOLOGIAPÄÄLLIKKÖ,  
ENSTO ENERVENT

Järjestelmä poistaa väärin-
ymmärrykset toimittajien 

kanssa ja saa keskustelun 
uudelle tasolle.”

KAAREL SUUK 
ENSTO EOX PULL –PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
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Sääntely, 
joka ei tapa, 
vahvistaa

uroopan unionin 
uudessa ekosuunnittelu- 
direktiivissä säädetään 
sähkölaitteiden energian-
kulutuksesta. Sen kaikki 

26 sivua on omistettu energiaa käyttävien 
tuotteiden ympäristötehokkuuden paran-
tamiseen.  

Ekosuunnitteludirektiivin säännökset 
vaikuttavat tuotekehitykseen suunnittelu-
vaiheeseen, ja määräysten tarkoituksena 
on pienentää useiden kuluttajatuotteiden 
energiankulutusta, kuten jääkaappien, 
televisioiden ja tuulettimien energian-
käyttöä. Kuluttajatuotteiden lisäksi direk-
tiivi ulottuu sääntelemään myös katu- ja 
toimistovalaistusta.  

”Tuotteen ympäristövaikutuksista 
peräti 80 prosenttia juontaa juurensa 
suunnitteluvaiheeseen”, kertoo Maria 
Penttilä, Enston teknologiakehitysin-
sinööri, jonka vastuualue kattaa myös 
ekosuunnittelun.

Penttilän rooli on kaksitahoinen. 
Toisaalta hän toimii aktiivisesti Enston 
äänenä niiden Suomen ja EU:n elinten 
suuntaan, jotka vaikuttavat ekosuunnitte-
lumääräyksiin. Toisaalta hänen tehtävänsä 
on auttaa Enston tuotepäälliköitä nou-
dattamaan näitä määräyksiä – joista siis 
lopulta tulee lakisääteisiä.

Kuinka Enstolla sujuu?
Vaikka ekosuunnittelumääräysten lopulli-
sesta sanamuodosta käydään yhä keskus-
teluja, yleiskuva on tiedossa.  Direktiivi 
vaikuttaa jollain tavalla kaikkiin Enston 

lämmittimiin, termostaatteihin, ilman-
vaihtolaitteisiin ja valaisimiin.  

Penttilän mukaan Enston pienet 
ilmanvaihtolaitteet ovat niin energia-
tehokkaita, että mitään muutoksia ei 
tarvita. Muuhun kuin asuinkäyttöön tar-
koitettujen suurten ilmanvaihtolaitteiden 
suunnitteluun tulee pieniä muutoksia.

Sähkölämmittimiä koskevat eko-
suunnittelumääräykset asettavat Enston 
mielenkiintoiseen tilanteeseen. EU:n 
tapa laskea lämmittimien energiatehok-
kuus on varsin monimutkainen: lasken-
nassa käytetään energiakertoimia, jotka 
perustuvat energiamuodon primääri-
energiankulutukseneen sekä poliittisiin 
päätöksiin. Yhdistettyjen lämpö ja säh-
kövoimaloidensa ansiosta Suomi tuottaa 
energiaa useimpia maita tehokkaammin, 
ja täällä sähkön energiakerroin onkin 1,7.

Mutta toisin kuin uusiutuvaa ener-
giaa koskevat direktiivit, ekosuunnitte-
ludirektiivi ei ole joustava, joten Ensto 
joutuu käyttämään EU-standardin ener-
giakerrointa 2,5. Sen myötä Enston säh-
kölämmittimistä, jotka jo nykyisellään 
muuntavat lähes kaiken sähkön lämmöksi, 
tehdään entistäkin energiatehokkaampia.

Tätä varten mekaanisella termos-
taatilla varustetut sähkölämmittimet 
poistetaan vaiheittain käytöstä vuo-
teen 2018 mennessä koko EU:ssa ja 
uusista sähkölämmittimistä tehdään 
entistä älykkäämpiä. ”Sähkölämmitti-
mien on esimerkiksi aistittava, jos asukkaat 
ovat poissa, tai niiden on oltava ohjel-
moitavissa ajastimella”, Penttilä kertoo.  
”Uudelleensuunnittelu on jo aloitettu, ja 

Ekologisen suunnittelun  
ja vaatimusten  
noudattamisen  
tasapaino.

 

pyrimme energiatehokkuuden paranta-
misessa niin nopeaan aikatauluun kuin 
mahdollista.”

Enemmän säännöksiä, 
enemmän myyntiä?
Ekosuunnittelu ei tarkoita vain energian-
kulutuksen pienentämistä, vaan se pyrkii 
myös poistamaan kansainvälisen kaupan 
esteitä. Ainakin teoriassa määräysten 
pitäisi hyödyttää sekä yrityksiä että kulut-
tajia parantamalla tuotteiden laatua ja 
ympäristönsuojelua, helpottamalla tava-
roiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella 
sekä poistamalla yhteensopimatonta kan-
sallista lainsäädäntöä.

Kuinka uudet määräykset vaikut-
tavat Enston liiketoimintaan?
Enston lämmittimet ovat jo nyt mark-
kinoiden energiatehokkaimpia lait-
teita, kun asiaa tarkastellaan puhtaasti 
energiankäytön kannalta. Uudelleen-
suunnittelun jälkeen ne ovat entistäkin 
kilpailukykyisempiä.  
Ilmanvaihtolaitteiden osalta Penttilä 
uskoo Enston markkina-aseman vah-
vistuvan entisestään, kun kilpailijoi-
den energiatehottomat laitteet poistuvat 
myynnistä. Hän kuitenkin myöntää 
markkinaosuuden määräytyvän enem-
män muiden tekijöiden perusteella.

Sääntely, joka ei tapa, vahvis-
taa. Niinpä ekosuunnittelumääräykset-
kin osaltaan vain lujittavat Enston kykyä 
lunastaa asiakaslupaustaan: Ensto Saves 
Your Energy (’Ensto säästää energiaasi’).

E
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Tuotteen ympäristövaikutuksista peräti 80 %  
juontaa juurensa suunnitteluvaiheeseen.”

MARIA PENTTILÄ, TEKNOLOGIAKEHITYSINSINÖÖRI
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                                ‘Chain Chandelier’, 
        it’s a great name. 
                 PETU KUMMALA, CRUISE SHIP DESIGNER 
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Tavoitteena 
tasapaino

ilosofian tohtori Tero 
Autio on opetussuunni-
telmateorian professori 
ja koulutus- ja luovuus-
filosofi. Hän kertoi Ensto 

Today -lehdelle luovuudesta työpaikalla. 

Yritykset määritellä luovuutta 
tuovat mieleen Yhdysvaltain korkeim-
man oikeuden tuomarin Potter Stewar-
tin kuuluisat sanat säädyttömyydestä: 
”En osaa määritellä sitä, mutta tun-
nistan, kun näen sen.” Onko luovuus 
samanlaista?

En mielelläni lähtisi pelkistämään 
luovuutta määritelmän muotoon. Par-
haimmillaankin voimme vain kuvailla 
luovuuden ilmentymiä – ja kyllä: tun-
nistamme sen, kun sitä ilmenee. Yhtä 
vaikeaa on määritellä muitakin perusta-
vanlaatuisia inhimillisiä ilmiöitä: emme 
esimerkiksi osaa tyhjentävästi selittää 
rakkautta tai aikaa, mutta silti tunnis-
tamme ne.

Entä onko luovia ihmisiä sitten 
olemassa? Vaiko vain ihmisiä, jotka 
osaavat hyödyntää luovuuttaan?

Luovuus on ihmisyyden syvimpään 
olemukseen liittyvä arvoitus. Emme tiedä, 
mistä luovuus on peräisin. On mielen-
kiintoista, että niin taiteen, tieteen kuin 
liike-elämänkin saralla kaikkein luovim-
miksi osoittautuneet ihmiset tulevat usein 
sosiaalisesti tai perhetaustaltaan vaikeista 
oloista, jollaisissa kasvaa myös rikolli-
sia: sama tuli, joka sulattaa voin, karkai-
see teräksen. Monilla huippuosaajilla on 
ollut todellisia vaikeuksia elämässään. 
Voikin sanoa, että koulujärjestelmämme, 
joka yhtäältä sosiaalistaa meitä, toisaalta 
myös poistaa yksilöllisyyttä, jota luovuus 
edellyttää.

Tukahduttaako järjestelmä siis 
luovuutemme?

Kyllä. Se on selkeästi nähtävissä esi-
merkiksi Suomessa. Kouluissamme anne-
taan vähintään yhtä suuri painoarvo 
kurille kuin oppimiselle. Koulu on yksi 
onnistuneimpia instituutioita ihmiskun-
nan historiassa, sillä se välittää hyväksi 
havaittuja arvoja, tietoja ja taitoja. Jär-
jestelmä ei silti ole ongelmaton. Täytyy 
saavuttaa hankala tasapaino: kuinka sosi-
aalistaa tukahduttamatta luovuutta?

Onko työnantajan tehtävä inspiroida 
ihmisiä? Auttaa löytämään se, mikä 
koulussa katosi?

Ihmisiä on vaikea vapauttaa. Yhtei-
söllisyys on pakottava voima, ja pakot-
tamisen ja vapauttamisen välillä on aina 
jännite. Jotkut valtiotieteilijät puhuvat 
tasa-arvovapaudesta – tarvittavasta tasa-
painosta egalitarismin ja elitismin välillä. 
Työntekijän kannalta kyse on tasapainon 
löytämisestä. 

Tasa-arvoa pidetään Pohjoismaissa 
tärkeänä. Positiivista tässä on se, että kai-
kille varmistetaan sama hyvän taso. Sillä-
kin on kuitenkin hintansa. 

Miten työnantaja voi saavuttaa terveel-
lisen ja tuottavan tasapainon tuotan-
toympäristössä? 

Rutiinien ja uutuuden dialogi on 
ensiarvoisen tärkeää. Viestinnän avulla 
organisaatio voidaan pitää joustavana ja 
avoimena. Viestinnällä ja yhteisöllä on 
yhteiset juuret – juontaahan jo viestintää 
tarkoittava kommunikaatio-sanakin juu-
rensa latinan sanasta communicare, joka 
tarkoittaa yhdessä tekemistä, jakamista ja 
yhteyden saamista. 

Työnantajalle ei riitä ymmärrys val-
mistusprosessista. Onnistuminen esimie-
henä edellyttää psykologista älyä ja taitoa 
lukea ihmisten välisiä suhteita. Millai-
sia johtajia organisaatiossa on? Millai-
nen psykologinen havaintokyky heillä 

Miten voisi luonnehtia nykyaikaista luovaa työympäristöä?

 
on? Joissakin organisaatioissa ei yksin-
kertaisesti osata nimittää oikeita ihmi-
siä johtopaikoille. Steve Jobs oli kekseliäs 
ja hänellä oli näkemystä, mutta johtajana 
hän ei ollut parhaimpia. 

Toisessa keskustelussa kutsuitte Jobsin 
tuotteita ”täydellisiksi”. Uskotteko, että 
hänen johtamistyylinsä – eräänlainen 
jobsilainen tyrannia – tuotti tulosta?

Meidän kaikkien on löydettävä oma 
tiemme. Jobsin ratkaisu sopi hänelle, 
mutta jos olet esimiesasemassa, mieti 
kahdesti ennen kuin jäljittelet häntä. 
Matkiminen johtaa sosialisaatioon. Opi 
Jobsilta, mutta älä matki häntä. Opet-
tajiaan voi vihata ja samalla rakastaa 
oppimista. Tee se, mitä uteliaisuuden ja 
innostuksen ylläpitäminen vaatii. 

Uteliaisuus ja innostuminen – onko 
yhteiskuntamme vaarassa menettää 
nämä arvot?

Monissa ympäristöissä oikeiden vas-
tausten saaminen on tärkeämpää kuin 
oppiminen. Oppilaiden lisäksi myös 
opettajat ottavat helposti tavoitteekseen 
”oppimisen kokeesta suoriutumiseksi”. Se 
on hyvin sosiaalistavaa.

Elämä on jatkuvaa muutosta, mutta 
monet haluavat tehdä elämästään vakaata, 
muuttumatonta ja jollain tapaa valmista. 
Johtajien on ymmärrettävä ja hyväksyt-
tävä elämän perusdynamiikka: olemme 
aina muutosvaiheessa, eikä muutos mil-
loinkaan pysähdy. Suuret johtajat hyväk-
syvät tämän ja säilyttävät uteliaisuutensa. 

Koulut ovat hyvä esimerkki. Niin 
paljon ongelmia kuin koulujärjestelmään 
liittyykin, kouluista voi löytää myös esi-
kuvia. Hyvillä rehtoreilla tuntuu olevan 
kyky säilyttää lapsenomainen mielenlaatu 
ja uteliaisuus. Se on oikeastaan hallittua  
kaaosta. 

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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      Luovuus on ihmisyyden syvimpään  
olemukseen liittyvä arvoitus. Emme tiedä, 
mistä luovuus on peräisin.” 
TERO AUTIO, OPETUSSUUNNITELMATEORIAN PROFESSORI
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Kuinka ratkaista 
mahdoton tehtävä

Tuotantotiimi Viron Keilassa osoitti sen olevan mahdollista 
 ja tuli samalla voittaneeksi Enston innovaatiopalkinnon.

 
jatkuu
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eillä ei aluksi ollut aavis-
tustakaan, kuinka voi-
simme parantaa tehok-
kuutta”, sanoo Aivar 
Gutmann, Enston tuo-

tantopäällikkö Keilan tehtaalla Virossa.
”Se vaikutti mahdottomalta tehtä-

vältä”, lisää Riivo Kabur, tehtaan uusi 
tuotepäällikkö.

Gutmann ja Kabur viittaavat Enston 
haasteeseen parantaa tehokkuutta teh-
dasosastolla, joka valmistaa keskijänni-
telinjojen pylväsvarokekytkimiä. Keilassa 
valmistetaan kyseistä varoketyyppiä yli 
puoli miljoonaa kappaletta vuodessa.

Miten he siis ratkaisivat mahdotto-
man? Kääntymällä muiden enstolaisten 
puoleen.

Työntekijät tietävät parhaiten
Koolle kutsuttu tehokkuustiimi aloitti tar-
kastelemalla työntekijöiden suorituksesta 
kuvattua videota – samaan tapaan kuin 
ammattimainen urheilujoukkue analysoi 
peliään. 

Tiimin tavoitteena oli tunnistaa ja 
poistaa se osuus työstä, joka ei tuota lisä-
arvoa eli Lean-ajattelun mukaisesti kaikki 
sellainen, josta asiakas ei halua maksaa. 
Tällaista on esimerkiksi turha liikku-
minen: vaikkapa työaseman jättäminen 
osien hakemisen ajaksi.

”Asiakasta ei kiinnosta, kuinka ruuvi 
sinne reikään päätyy”, Kabur toteaa kes-
keyttäen videon työntekijästä, joka sählää 
ruuvimeisselin kanssa ihmiskeholle luon-
nottomassa asennossa. ”Asiakas maksaa 
vain siitä, että ruuvi on paikallaan.”

”Tarkoitus ei ole saada työntekijöistä 
enemmän irti”, Kabur tähdentää. ”Tämä 
ymmärretään usein väärin. Tavoitteena 
on tuottaa 14 yksikköä samalla vaivalla 
kuin tuotetaan 10.”

Niinpä tiimi esitti osastolleen raken-
nemuutoksia, joiden myötä kokoa-
misprosessit järjestettiin uudelleen ja 
toimintoja yhtenäistettiin. Tarkoituksena 
oli tehdä kaikki, mikä mahdollisuuksien 
rajoissa oli tehtävissä.

Kuitenkin jotkin asiat eivät vain 
olleet inhimillisesti mahdollisia. ”Tie-
tyissä asioissa ihminen ei yksinkertaisesti 
pysty parempaan”, Kubar sanoo ja jatkaa: 
”Tietyn pisteen jälkeen osien uudelleen-
järjestäminen tai järjestyksen muuttami-
nen ei enää paranna tuloksia. 

M
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Silloin kutsutaan insinööri ja raken-
netaan kone. Työntekijät suunnittelevat, 
insinööri toteuttaa.”

Koneet rakennettiin automatisoimaan 
osaa tuotantoprosessista: korvaamaan pai-
neilmatoimisia käsikäyttöisiä ruuvinvään-
timiä, poistamaan varokkeen osan käsin 
takomisen tarve ja siirtämään pakkaami-
nen koneen tehtäväksi.

Kabur vertaa tiimin työsken-
telyä elokuvan editoimiseen: 
Epäolennaiset kohdat leikataan 
pois, minkä tuloksena saadaan 
lyhyempi mutta vaikuttavampi 
elokuva.

Tulokset?
Aiemmin pylväsvarokkeiden kokoa-
misosastolla työskenteli neljä ihmistä 
– nyt siihen riittää kolme. (Neljännen hen-
kilön työpanosta voidaan nyt hyödyntää 
muualla.) Lisäksi työpisteen skaalautu-
vuus parani: Siinä missä tehtävän työn 
määrä pystyttiin ennen kaksinkertaista-
maan esimerkiksi kiireaikoina, nyt se voi-
daan tarvittaessa kolminkertaistaa.

Laskennallisesti parannus oli 20 
prosenttia edellisten 12 kuukauden nor-
maalitunneista, mikä on tuottanut sääs-
töä yhteensä 1300 tuntia vuodessa eli noin 
yhden työntekijän vuosittaisen työpanok-
sen verran.

Tiimi palkittiin menestyksekkäästä 
toiminnastaan Ensto Innovation Award 

Challenge -palkinnolla ja 1500 eurolla 
käteistä.

Menestyksen salaisuus 
työntekijöissä
Merkittävistä tilastollisista tulok-

sista huolimatta tuotantopäällikkö 
Gutmann on sitä mieltä, että projektin 

suurin arvo on siinä, miten tiimi koottiin.
”Työntekijät ovat avain kaikkeen”, hän 

sanoo. ”Juuri työntekijät luovat voiton. 
Mitä parempi suhde yrityksellä on työnte-
kijöihinsä, jotka vaikkapa kokoavat tai 
hitsaavat, sitä parempi on tiimihenki ja 
sitä sitoutuneempaa porukka on. Tällai-
nen uskollisuuden sanoma leviää houku-
tellen juuri meille sopivia työntekijöitä ja 
kehittäen yritystä oikeaan suuntaan.” 
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EIA Challenge -pokaalin voittajat: Marje Kruus, Sergei Piht, Andres Rajamets, Margus Piir, Sven-Erik Talivere,  
Merle Alber, Külli Vapper, Riivo Kabur, Ketlin Kuuskne, Aivar Gutmann, Madis Noor ja Andres Vettner. 

 
MARKO 

VESTERINEN

K erro hieman itsestäsi
Olen työskennellyt Enston aluemyyntipääl-
likkönä Pohjois-Suomessa vuoden verran, ja 
sähköalalta minulla on 15 vuoden työkokemus. 

Pidän työstäni, mutta vielä enemmän rakastan koiriani, joita 
minulla on 14. Omistan alaskanmalamuutteja ja kilpailen 
niiden kanssa valjakkoajelussa ja kuormanvedossa.   

Mutta miksi niin monta koiraa?
Kun muutimme vaimoni kanssa omakotitaloon, halusimme 
lemmikiksi aktiivisen ja ulkona viihtyvän, pohjoisen kylmiin 
olosuhteisiin sopivan koiran. Alaskanmalamuutti sopi vaa-
timuksiimme täydellisesti. Sitten eräs ystäväni houkutteli 
minut mukaan kisaan koiran kanssa – ja olin heti koukussa. 
Talvikaudella valjakkoon vaaditaan neljä koiraa, joten voidak-
seni kilpailla kunnolla tarvitsin lisää koiria.

Valjakkokisaaminen kuulostaa eksoottiselta.  
Millaista se on?
Pisin kisamatkani on ollut 160 kilometriä, mutta Alaskassa 
kisan pituus voi olla jopa tuhat mailia. Päivämatkat ovat usein 
30–150 kilometrin mittaisia, mutta pitkänmatkan kisassa 
koko matka kuljetaan kerralla. Nämä kisat koettelevat sekä 

koirien taitoa ja kestävyyttä että kuljettajan omaa sietokykyä.
Talvikaudella keskityn pitkänmatkan kisoihin, mutta 

kisaan myös mm. kuormanvedossa. Siinä koiran tulee vetää 
kymmenen metrin matka perässään viisi kertaa oman pai-
nonsa verran – ilman ohjausta.

Onko matkan varrelle mahtunut haasteita?
Jatkuvat haasteet kuuluvat tähän harrastukseen. Lauman 
optimointi on niistä yksi. Kisat määrittävät mm. koirien iän 
ja lukumäärän, eikä pennuista voi etukäteen tietää, miten ne 
toimivat aikuisena laumassa. Ihanteellista laumaa on vaikea 
saavuttaa, sillä se vaatii paljon resursseja, tilaa, aikaa ja logis-
tisia järjestelyjä. Kisat järjestetään pääsääntöisesti Pohjois-
Suomessa, jossa välimatkat ovat pitkiä.  

Mikä saa sinut jatkamaan?
Minulla on halu kehittyä paremmaksi siinä mitä teen, ja kun 
ryhdyn johonkin en halua jättää sitä kesken. Sitä paitsi kisat 
ovat loistava keino tavata uusia ihmisiä, ja olenkin saanut kisa-
piireistä paljon uusia ystäviä. Toki koirien ulkoiluttaminen on 
välillä raskasta, mutta ainakaan minun ei tarvitse koskaan 
tuntea itseäni yksinäiseksi, kun minulla on koirat seuranani. 

             Riina Silvennoinen       Marko Vesterinen   
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Tapaa

Alaskan- 
malamuutti
·  Lempinimi: muutti

·  Alkuperämaa : Yhdysvallat

·  Käyttö: seura- ja harrastuskoira,  
rekikoira

·  Elinikä: 12–16 vuotta

·  Paino: uros 38,5 kg, narttu 34 kg

·  Säkäkorkeus: uros 63,5 cm,  
narttu 58,5 cm

·  Väritys : musta, harmaa, valkoinen, 
punainen, ruskea

Ensto  
Innovation 
Award   
Ensto Innovation Award (EIA) on Ens-
ton sisäinen kilpailu innovatiivisten rat-
kaisujen palkitsemiseksi.

Enston toimitusjohtajasta ja ens-
tolaisista eri puolilta organisaatiota 
koostuva tuomaristo arvioi tarkastetut 
tulokset ja myöntää voittajalle EIA Chal-
lenge -palkinto ja 1500 euroa käteistä 
rahaa.

Voittaja valitaan kolmessa palkinto-
kategoriassa:
A. Tekniset ratkaisut (tuotteet,  
investoinnit)
B. Prosessit (sisäinen tehokkuus, parem-
mat työskentelytavat) 
C. Tiimit (”Paras innovaatiotiimi” ja Paras 
toimintatiimi”).

Tuomaristo huomioi arvioinnissaan 
uutuusarvon, asiakastarpeen, kilpailu-
edun, kannattavuuden, ympäristövai-
kutukset ja yhteishenkeä kohottavan 
positiivisen vuorovaikutuksen. 

Vuoden 2013 EIA Challenge -pal-
kinnon voittajat valittiin 22 ehdokkaan 
joukosta. Tiimit-kategoriassa kilpail-
leeseen voittajatiimiin kuuluvat Marje 
Kruus, Sergei Piht, Andres Rajamets, 
Margus Piir, Sven-Erik Talivere, Merle 
Alber, Külli Vapper, Riivo Kabur, Ketlin 
Kuuskne, Aivar Gutmann, Madis Noor 
ja Andres Vettner. 

Tiimin pylväsvarokekytkimen tuo-
tantoon liittyvä kehittämisprojekti 
säästää vuosittain 1300 työtuntia.
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Urpo, monikossa Urpot: slangisana, joka 
tarkoittaa tyhmää ja vanhanaikaista. Se on 
teini-ikäisen hienovarainen ja trendikäs 
tapa ilmaista, että hänen vanhempansa 
ovat idiootteja. 

Urpot.fi on meidän idioottivanhem-
pien eli urpojen kokoontumispaikka. Se 
tarjoaa apua, kun teini-ikäisten vanhem-
milta on keinot lopussa.

Vanhemmuusvisa
Teini saapuu aamiaispöytään happamana 
ja huutaa äidilleen: ”Taas puuroa! Olen 
kurkkua myöten täynnä puuroa!”

Äiti, joka on noussut varhain valmis-
taakseen tyttärelleen lämpimän aamiaisen 
ennen kuin tämä lähtee talsimaan kouluun 
kylmässä ja pimeässä aamussa, huutaa 
takaisin. ”Luuletko, että nousen joka aamu 
laittamaan sinulle aamupalaa vain huvin 
vuoksi?”

Kuinka äidin vastaus vaikuttaa heidän 
suhteeseensa?

Käytöksen muutos 
(meidän, ei heidän)
Urpojen tarkoitus on muuttaa juuri täl-
laista käyttäytymistä – siis vanhempien 
käyttäytymistä.

Leikillään voidaan sanoa, ettei van-
hemmuuteen vaadita koulutusta eikä syn-

tyvien lasten mukana tule käyttöopasta. 
”Mutta tosiasiassa vauvojen vanhemmille 
on saatavana paljonkin apua”, huomaut-
taa Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri ja 
yksi Urpojen taustavaikuttajista. Teini-
ikäisten vanhemmille suunnatun tiedon 
Cacciatore on kuitenkin havainnut varsin 
vähäiseksi. Sen vuoksi hän ryhtyi kor-
jaamaan tilannetta yhdessä Väestöliiton 
kanssa.

Urpot.fi auttaa vanhempia selviyty-
mään teini-ikäisten fyysisestä, henkisestä 
ja tunne-elämän kasvusta asiantuntija-
luentojen, videoiden ja keskusteluhuonei-
den avulla. 

”Yhdessä asiassa kaikki teini-ikäiset 
ovat samanlaisia”, Cacciatore toteaa. ”He 
pursuavat energiaa ja kysymyksiä. Mutta 
vaikka maailma on täynnä tietoa, he eivät 
löydä vastauksia. Internetistä he löytävät 
sata lääkäriä, jotka kaikki kertovat eri asi-

oita. Kysymysten esittämistä varten pitäisi 
olla yksi luotettava ja helposti käytettävissä 
oleva paikka.”

Oikeat ratkaisut
Kuinka Urpot.fi:n psykiatrien mielestä 
edellä kuvatun vanhemman sitten kan-
nattaisi suhtautua tunnekuohun vallassa 
olevaan teiniinsä?

Äidin tunneperäinen tapa antaa 
samalla mitalla takaisin ei ole ratkaisu. 
Tutkimusten mukaan esimerkkimme kal-
taisessa tilanteessa etäisyys äidin ja tyttä-
ren välillä kasvaa päivän mittaan, eivätkä 
he todennäköisesti puhu toisilleen illalla. 

”Teinin kiukuttelua on hyvin helppo 
lievittää kuuntelemalla, ymmärtämällä ja 
toistamalla ääneen, mitä on ymmärtänyt”, 
Cacciatore kertoo. Parempi onkin todeta: 
”Et siis pidä tästä aamiaisesta.” Teini saat-
taa vastata: ”Haluan teetä.” ”Haluat siis 
teetä”, vanhempi toistaa. Pian kiukku laan-
tuu ja teinin äänensävy muuttuu maltilli-
semmaksi. Tämä ei tarkoita sitä, että äiti on 
samaa mieltä. Tavoitteena on vain osoittaa, 
että teini on tullut kuulluksi. Näin nega-
tiivisuuden kehä katkeaa nopeasti ja teini 
tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.”

Cacciatore ja Urpot antavat vanhem-
mille vaihtoehtoja, jotta lapsillakin on 
vaihtoehtoja. ”Tunne on vain tunnetta, ja 
ihminen on muutakin kuin tunteet”, Cac-
ciatore selvittää. ”Vaikka on rakastunut, ei 
tarvitse suudella heti. Vaikka on vihainen, 
ei tarvitse loukata heti.”

Yrityksen rooli
Teini-ikäiset törmäävät monenlai-
siin uusiin asioihin: on syömishäiriöitä, 
aggressiota, alkoholin väärinkäyttöä, 
ensirakkauksia, seksuaalista heräämistä, 
teiniraskauksia, kotoa karkaamisia, väki-
valtaa ja jopa itsemurhia. Avuntarve on 
ilmeinen. Väestöliitolla on pojille tarkoi-
tettu puhelinpalvelu, jossa puhelimeen 
vastaa ammattilainen. Palveluun soite-
taan kolmetuhatta puhelua kuukaudessa. 
Henkilökunta pystyy kuitenkin käsittele-
mään näistä vain tuhat. 

Väestöliitto on kansalaisjärjestö, jonka 
resurssit ovat rajalliset. Ilman yksityisyri-
tysten apua sitä ei olisi. Ensto on yksi niistä 
tukijoista, jotka mahdollistavat Väestölii-
ton ja Urpojen toiminnan. 

Cacciatore vetää selkeän yhteyden 
vanhemmuuden ja työn välille: Huoles-
tunut vanhempi ei ole tuottava työnte-
kijä. ”Vanhemmuuden ongelmat ovat aina 
läsnä työpaikoilla. Kouluihin ja toisille 
vanhemmille soitellaan puheluita. Van-
hemmalleen lapsi on tärkeämpi kuin työ. 
Työnantajan on tiedostettava ja hyväksyt-
tävä se – ja tarjottava tukeaan.”

Suuria huolia 
Mikä on teini-ikäisen suurin huolenaihe? 
”Kuinka löydän oman identiteettini ja 
paikkani maailmassa”, Cacciatore kertoo. 
”Olenko ihmisenä oikeanlainen ja onko 
minulla oikeanlaiset kyvyt ja taidot, jotta 
saan kavereita, tyttö- tai poikaystävän ja 
työpaikan?”

Mikä on vanhemman suurin huo-
lenaihe? ”Haluamme, että lapsemme 
on onnellinen ja että hän löytää oman 
tiensä elämässä. Ongelmana on se,  
ettemme tiedä, kuinka tukisimme ja aut-
taisimme häntä tässä”, Cacciatore sanoo. 
”Maailma on muuttunut, ja lapset tar-
vitsevat valmentajan, joka auttaa heitä 
kestämään pettymyksiä ja sietämään epä-
varmuutta. Jonkun, joka auttaa heitä usko-
maan itseensä ja ottamaan rennosti, vaikka 
kaikkiin kysymyksiin ei aina olisikaan 
vastauksia.”

Avaimia ongelmatilanteisiin
Vaikka verkkosivusto ei ole patenttirat-
kaisu vanhemman ja lapsen välisen suh-
teen pulmakohtiin, yhdellä tavalla se on 
avainasemassa: Se avaa keskustelun. 

”Olisi hienoa, jos lapset kääntyisi-
vät vanhempiensa puoleen ongelmineen”, 
Cacciatore toteaa. ”Urpot.fi auttaa van-
hempia aloittamaan keskustelun.” 

Lue lisää www.urpot.fi

ensto today  / YHTEISTYÖ

Vaikka on rakastunut, ei tarvitse suudella heti. 
Vaikka on vihainen, ei tarvitse loukata heti.”

RAISA CACCIATORE, LASTENPSYKIATRI, VÄESTÖLIITTO

Teini-ikäisellä ei 
ole helppoa – eikä 
myöskään teini- 
ikäisen vanhemmalla. 
Urpot.fi ojentaa  
auttavan kätensä. 
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Toimiva työympä-
ristö ja yritysvastuu
 
Väestöliiton kehitysjohtaja Kari  
Lankinen kertoo, että Suomessa kan-
salaisjärjestöjen ja voittoa tavoittelevien 
yritysten yhteistyö on hyvin harvinaista. 
Tämän taustalla on hänen mukaansa 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmä. ”Olem-
me erittäin kiitollisia tukijoillemme EM 
Groupille, Enstolle ja Meconetille siitä, 
että he näkevät tämän projektin arvon”, 
Lankinen sanoo. ”Varainhankinta näihin 
projekteihin ei ole helppoa.”

”Vastuullisuus on syy, miksi perheeni ja 
EM Group Oy [Enston emoyhtiö] päät-
tivät osallistua tähän projektiin”, kertoo 
Enston hallituksen jäsen Anu Miettinen, 
joka on psykoterapeutti itsekin. ”Suoma-
laisena perheyrityksenä haluamme tukea 
suomalaisia perheitä ja näemme selvän 
yhteyden perheen hyvinvoinnin ja hyvin 
toimivan työympäristön välillä.”

 Scott Diel       Kaupo Kikkas, Väestöliitto

 
 
 
Keskustelun-
AVAUS
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Ensto tuo markkinoille valaisinpistorasiatuoteperheen. Uuden DCL-
standardin mukaiset Ensto eKlik -valaisinpistorasiatuotteet on suun-
niteltu valaisinten sähköliitäntään pien- ja kerrostaloissa.

•   Markkinoiden nopein asentaa
•   Tyylikäs design ja hyvä käytettävyys 
•   Helposti asennettavissa myös ontelolaattoihin ja levyseiniin

Ensto e-Klik 
- supernopea asentaa 

ensto today  /  TUOTEUUTISET

Ensto Rapid 
- uudenlainen jakokaappi 

Ensto Clampo Pro 1000 V -liittimet  
- luotettavuutta ja suojaa äärilämpötiloissa 

Ensto All-in-One  
helppoa kuin 1-2-3 

Ensto Rapid -kaapelijakokaappien avulla voi rakentaa 
pienjännite-maakaapeliverkkoa myös haja-asu-
tusalueille – uudella ja tehokkaalla tavalla. 
Ensto Rapid -jakokaapit ovat valmiiksi asennettuja 
kokonaisuuksia, sillä jakokaappi, liittimet ja varoke-
kytkimet ovat kaikki samassa paketissa. Perinteisesti 
kaapelijakokaappi on täytynyt kasata kymmenistä eril-
lisistä komponenteista, yksi kerrallaan.  Asennuspai-
kalla tehtäväksi jää kaapin poistaminen laatikosta, 
jalustan laskeminen ja johdinten liittäminen.

Ensto vie keskijännitemaakaapeliverkon jatka-
misen kokonaan uudelle tasolle: Uusissa All-in-
One -kylmäkutistejatkoksissa jatkosrunko on 
yksi yhtenäinen osa, joka tekee sen asennuk-
sesta äärimmäisen helpon ja nopean. Ensto 
All-in-One -jatkokset takaavat onnistuneen lop-
putuloksen joka asennuskerralla. Komponentit 
ovat takuulla niille määrätyillä paikoillaan.

•  Ajansäästöä nopealla asennuksella
•  Ei asennusvirheitä
•  Aina yhtenäinen lopputulos
•  Erittäin kestävä - superluotettava

Enston uusi 1 000 V:n liittimien sarja on suunniteltu sovelluksiin, joissa käytetään suurempia 
syöttöjännitteitä, kuten taajuusmuuttajissa, rautatiejärjestelmissä, laivoissa ja kattilan ohjauksessa. 
Liittimet soveltuvat myös DC-käyttöön, mikä tekee niistä erinomaisen ratkaisun aurinkovoimaan.

• Turvalliset Al/Cu-liitännät    • Korkeampi käyttölämpötila-alue   • Sertifioitu ja UL-hyväksytty

Lue lisää Enston tuotteista osoitteessa www.ensto.fi

Waltteri-keskusten uudet  
ominaisuudet 
- vastaus viestintäviraston määräyksiin 
Sähkökeskuksia koskevat viestintäviraston M65-määräykset uudistuvat jälleen vuoden 2015 
alussa. Samanaikaisesti Enston Waltteri-keskusperhe saa uusia jäseniä ja IT-kotelo rinnalleen 
täydellisen parin uudesta ryhmäkeskuksesta. Määräyksistä johtuvien pinta-ala- ja teknisten 
muutosten lisäksi Waltteri-keskusten asennusta on helpotettu uusilla ominaisuuksilla:

•  Kuitupäätekotelo vakiona
•  Selkeä paikka antennihaaroittimelle
•  Nopeampi tapa kytkeä

Mikä Karbonaattori-2020:n 
kanssa meni pieleen?

Tohtori Fossiili, tässä on  
tohtori O2. Hän auttaa sinua.

Se on espresso- 
keittimeni!

On vain ajan 
kysymys, milloin 
koko maailmasta 

tulee täysin vihreä.

…vaikkapa 
hyvän pihvin 

ääressä?

Vau, mikä supertehokas 
ja kumouksellinen laite 

tämä on?

Koko ideologiasi on väärän- 
lainen, ei vain laitteesi. Fossiili-
sia polttoaineita tarvitaan vielä, 

mutta energiatehokkuus on  
tärkeämpää.

Saatat olla oikeassa, tohtori. 
Taidan antaa sille mahdollisuuden.

Jutellaanko kestävästä kehityksestä…

Katsohan ympärillesi, tohtori. Näin paljon energiatehokkaita vaihtoehtoja!

Voitko korjata sen, O2?

Yhdellä kilowatilla energiaa 
60-wattinen hehkulamppu 

palaa 16 tuntia, LED-valaisin 
jopa 320 tuntia.

Et taida koskaan muuttua, 
Tohtori Fossiili?
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Kilowattitunnilla energiaa 60-wattinen energiansäästö-
hehkulamppu palaa 16 tuntia. Kun taas  LED-valaisin palaa 
320 tuntia. Polttomoottoriauto kulkee kilowattitunnilla 1,5 
kilometriä 80 km/h vauhdilla ja sähköauto kulkee samalla 
nopeudella viisi kilometriä. Kuinka paljon kilowattitunti 
sinun mielestäsi on?

www.ensto.fi

Kuinka paljon on  
kilowattitunti?

POLTTOMOOTTORIAUTO

SÄHKÖAUTO

ENERGIANSÄÄSTÖHEHKULAMPPU 

VALAISIN LED-VALONLÄHTEELLÄ

5
km

1.5
km

16
h

320
h


