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Myyntiorganisaatiot 20 maassa.  
Myyntiä 100 maahan. 

Tuotanto 7 maassa. 
Tuotekehitys 5 maassa.

Ensto suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja, 
jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista 
ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, 
luotettavampia ja tehokkaampia. Uskomme parempaan 
elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.
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Enston 60-vuotispäivänä EnstoMan jättää energia-
pahikset hetkeksi ja johdattaa meidät teollisen 
tuotannon muutosten pariin.

Tämä on 1950-luvulta, 
jolloin Ensio avasi ensim-
mäisen sorvaamonsa.

Mahtoikohan hän mie�iä miten 
nopeasti Enston tuotanto 
automatisoituisi?

Tämä näy�ää maailman edistyk-
sellisimmältä Espresso-koneelta.

Mekaniikan ihmeitä, -50-luku
Kaapeliläpivientien sorvaus

Kaikki linjassa, -80-luku
Uudet muovimateriaalit
 ja kokoonpanolinjat nostivat 
tuotannon uudelle tasolle Robottien esiinmarssi, 

-90-luvulta alkaen
Robottiavusteisten tuotan-
tosolujen käyttöönotto

Pilvet palveluksessasi, 
       2016 alkaen
         Digitaaliset palvelut 
          ohjelmistoalustoilla

Taitavat kädet, -60 ja -70-luku
Liitinten laadun takasi tarkka käsityö

Mitä tahansa tulevaisuus 
tuokaan tullessaan, me 
olemme valmiita!

Ensto on aina kuulunut
sähköalan eturivin 
asiantuntijoihin. 

Ja kaikki tämä on kestävän 
kehityksen mukaista!

Jatkuu...

Maailma muu�uu, teknologiat muut-
tuvat, mu�a Enston arvot – luo�amus, 
luovuus ja yhdessä menestyminen – 
säilyvät vuodesta toiseen.
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Ensto Today on Ensto-konsernin julkaisu. 
Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön osit-
tainenkin lainaaminen luvanvaraista. 
 
Ensto Today -lehden artikkelit löytyvät 
myös Enston verkkosivuilta:   
ensto.fi

Ota yhteyttä
ENSTO-KONSERNI
Ensio Miettisen katu 2, PL 77 
06101 POR VOO 

Puh. 020 476 21
ensto@ensto.com 
ensto.fi 

Seuraa Enstoa          

              facebook.com/EnstoSuomi

              twitter.com/EnstoGroup 

              linkedin.com/company/ensto

             youtube.com/user/EnstoGroup 

Kansi:  Ensto juhlii 60-vuotis- 
syntymäpäiväänsä!

Ensto Today on Ensto-konsernin ääni maailmalla. 

Juhlimme koko vuoden Enston 60-vuotisjuhlapäivää. 
Sen vuoksi tämä julkaisu on täynnä enstolaisten ja 
asiakkaidemme muistoja. Minulla on ollut ilo olla osa 
Ensto-tiimiä jo yli kaksi vuosikymmentä ja seurata 
henkilökohtaisesti yhtiömme kasvua ja menestystä.

Syntymäpäivänämme juhlimme myös Enston 
omistajuuden vaihtumista, sillä Miettisten 
perheen kolmas sukupolvi on nyt liittynyt yhtiön 
omistajakaartiin.

Tässä numerossa on myös tarina siitä, kuinka 
vihdoinkin otin suuren harppauksen ja liisasin 
täyssähköauton. Opin paljon sähköautoilusta kesän 
ajomatkojeni myötä, ehkä merkittävimpänä sen, 
että olen nyt vannoutunut sähköautoilija – en palaisi 
polttomoottorien pariin mistään hinnasta!

Edellisessä numerossa esittelimme Enston uuden 
strategian – meidän tavoitteemme luoda parempaa 
elämää sähköllä. Tässä numerossa näet tuon työn 
tuloksia, kuten uusia digitaalisia palveluitamme 
ja -ratkaisuja sekä asiakkaidemme uraauurtavia 
aikaansaannoksia sähköllä.

Päätoimittajalta

Hyvää syntymäpäivää 
Ensto! 

Pia Hänninen  
brändi- ja viestintäjohtaja
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MYÖTÄTUULEEN

MEGATRENDIEN 
MATKASSA

Ensto ratsastaa megatrendien harjalla 
käydessään läpi siirtymää tuotantokes- 
keisestä yrityksestä teknologiayritykseksi.

 Ari Virtanen       Oscar Lindell
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I hmiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin, 
elävät ja työskentelevät älykkäämmissä raken-
nuksissa ja liikkuvat paikasta toiseen aivan uusilla 
tavoilla. Uudet rakennukset varustetaan digitaali-
silla ratkaisuilla ja niistä tulee ihmiskeskeisempiä. 
Liikenteessä siirrytään yhä enemmän nollapääs-
töisiin sähköautoihin. Myös sähköverkoissa hyö-

dynnetään älykästä tekniikkaa yhä enemmän. Teemme 
kestävämpiä kulutusratkaisuja, ja monet suosivat yhteis-
käyttöä omistamisen sijaan. Kaikki nämä trendit, tai 
tuulet, tukevat sähkön asemaa nykyaikaisen elämäntavan 
mahdollistajana.

Viime vuonna Ensto julkisti uuden strategiansa. 
Olemme tehneet ahkerasti työtä lisätäksemme ymmär-
rystämme megatrendeistä ja siitä, kuinka asemoida oma 
yrityksemme – tai purjeveneemme – siten, että pys-
tymme hyötymään megatrendeistä. Uudessa älykkäässä 
kaupunkiympäristössä Ensto keskittyy sähköverkkoihin 
ja rakennuksiin. 

ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO
Ihmiset pitävät sähkönjakelua usein itsestäänselvyytenä 
– oletetaan, että sähköä riittää huolimatta siitä, kuinka 
paljon sitä kulutetaan. Kysynnän ja tarjonnan tasapainot-
taminen on kuitenkin paljon monimutkaisempaa kuin 
yleisesti ymmärretään. Verkon tasapainon ja korkean 
sähkönlaadun ylläpitämiseksi tarvitaan huima määrä 
älyä – ja kapasiteetin lisäämiseksi tarvitaan myös uusia 
verkkoja.

Kuvittele älykkäitä, kulutuspuolen ratkaisuja, kuten 
auton akuista saatua sähköä, jota voidaan tarvittaessa 
syöttää sähköverkkoon huippukuormitusten aikana. 
Kuvittele itsenäisiä verkkoja, joissa hyödynnetään pien-
jännitteiseen tasasähköön perustuvia ratkaisuja (LVDC 
eli low voltage direct current). Niillä on mahdollista tasata 
paikallista tuotantoa ja kulutusta sekä myydä paikallisesti 
tuotettu sähkö sähköverkkoon ylituotantoaikoina. 

ÄLYKKÄÄT RAKENNUKSET
Puhumme usein älykkäistä rakennuksista, mutta yhtään 
ainoaa oikeasti älykästä rakennusta ei ole vielä raken-
nettu. On olemassa rakennuksia, joissa on valtava määrä 
tekniikkaa, mutta järjestelmät ovat siiloutuneita, ja 
ihmiset toimivat niiden välissä yrittäen oppia käyttämään 
niitä. Aidosti älykkäässä rakennuksessa asetetaan ihmiset 

keskiöön ja toteutetaan teknisiä ratkaisuja heidän tarpei-
densa mukaisesti. Näiden käyttäjälähtöisten ratkaisujen 
luominen edellyttää eri teknologioiden integrointia, ja 
juuri tässä digitalisaation lupauksia lunastetaan. Kehitys 
on tältä osin edennyt jo esimerkiksi tietoliikennealalla, 
mutta rakennusalalla digitalisaatiota ei ole juuri vielä hyö-
dynnetty. Haasteena on muuttaa tämän liiketoiminnan 
dynamiikkaa. (Voit lukea lisää joistain näistä teknologi-
oista tästä Ensto Today -lehden numerosta.)

UUDELLEEN ORGANISOITUMINEN
Kun purjehditaan tuulen tullessa suoraan takaa (180°) eli 
edetään tuulen suuntaan, purjehtijat kutsuvat sitä täys-
myötäisessä purjehtimiseksi. Jotta Enston purjehtiminen 
myötätuuleen olisi mahdollista, olemme tehneet joitakin 
muutoksia organisaatiossamme, ja toimimme nyt kol-
messa liiketoimintayksikössä.

Ensto Utility Networks (UN) on meille kaikille jo 
tuttu, ja se jatkaa toimintaansa kuten ennenkin älyk-
käiden sähkönjakeluverkkojen parissa. Toisessa liiketoi-
mintayksikössämme, Ensto Smart Buildings, yhdistetään 
sähköistys-, valaistus- ja sähköauton latausliiketoiminnat. 
Tämä yksikkö on suunniteltu hoitamaan järjestelmien 
integrointia älykkään sähkön osalta, ja pyrkimyksemme 
on olla johtava toimija älykkään rakennusekosysteemin 
luomisessa. 

Kolmas yksikkömme, Ensto Digital Solutions (DS), 
perustuu ajatukselle, että tulevaisuuden liiketoimintoja 
vauhdittavat data, tiedonsiirto ja IoT-arkkitehtuuri. DS-
yksikössä yhdistyvät pilvipohjaiset alustamme ja pal-
veluvalikoimiemme kehittäminen. Se on digitaalisten 
palvelujen liiketoimintayksikkö, jossa luodaan uusia rat-
kaisuja niin rakennusten kuin sähkönjakeluverkkojen 
koko elinkaarta ajatellen. Toinen DS-yksikön tärkeä teh-
tävä on vauhdittaa yhteistyötä kolmansien osapuolten 
kanssa. Suurin osa maailman innovaatioista syntyy 
meidän oviemme ulkopuolella, joten tarvitsemme sekä 
omien että kumppaneidemme tuotteisiin perustuvia 
ratkaisuja.

TAIDE JA ARVOT
Vuosittain edustajat jokaisesta Enston toimintamaasta 
kokoontuvat tapaamiseen, jota kutsumme Ensto Council 
-yhteistyöfoorumiksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana 
olemme luoneet taidetta, joka ilmaisee Enston arvoja. 

KUKAAN EI VOI MUUTTAA TUULEN SUUNTAA,  
MUTTA VOIMME ASETTAA PURJEEMME NIIN,  

ETTÄ VENEEMME KULKEE OIKEAAN SUUNTAAN. 
 ARI VIRTANEN
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”Winning Together” (yhdessä menestyminen) -niminen 
maalaus luotiin yhteistyöfoorumin tapaamisessa vuonna 
2016, ja se esittää Enston ratkaisuja, joiden välissä olevat 
nuolet osoittavat, kuinka ratkaisut liittyvät ja integroituvat 
toisiinsa paremman tulevaisuuden luomiseksi. Teos kertoo 
yhteistyöstä ja asiakkaidemme liiketoimintojen syvemmästä 
ymmärryksestä, joiden avulla saavutamme molempia osa-
puolia hyödyttävää kasvua ja menestymme yhdessä. Vuoden 
2017 tapaamisessa luotiin teos nimeltään ”Creativity” (luo-
vuus), jossa esitetään strategisen suuntamme viitekehys. 
Keskellä teosta on älykäs rakennus ja ympärillä kuvataan 
megatrendit ja ekosysteemit, joihin Ensto panostaa. Tämän 
vuoden tapaamisessa luotiin ”Trust Capital” (luottamus-
pääoma) -mobile. Se on taiteellinen näkemys huomioitavista 
toimintamalleista, kun kyseessä on luottamus. 

Enstolla keskustellaan usein arvoista, toimintatavoista 
ja yrityskulttuurista, ja nyt meillä on pysyviä taideteoksia 

edustamassa näitä arvojamme. Teokset ovat esillä pääkont-
torissamme Porvoossa. Itse asiassa ne löytyvät heti aulasta, 
jossa sekä asiakkaat että työntekijät näkevät ne ja jossa ne ovat 
osa päivittäistä elämäämme.

ENSTO: TEKNOLOGIAYRITYS
Matka tuotantokeskeisestä yrityksestä teknologiayritykseksi 
tulee olemaan pitkä. Olemme tietysti tästä eteenpäinkin aina 
tuotantoyritys, mutta tulemme koko ajan enemmän lisää-
mään uusia tekniikoita kumppaneiltamme. Kyseessä ei ole 
joko–tai -tilanne, vaan teknologiayritykseksi muuttuminen 
edellyttää ennemminkin, että uudistamme tapaamme ajatella.
Ensto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Jo 60 vuoden 
ajan olemme luoneet parempia ja älykkäämpiä tapoja käyttää 
sähköä, ja samalla olemme voineet kehittää yhä kestävämpiä 
ratkaisuja. Nykyään Ensto on kansainvälinen sähköistysrat-
kaisujen toimittaja, jolla on 1 600 työntekijää.
     Jos kykenemme jatkossakin säätämään purjeemme oikein 
ja purjehtimaan myötäisessä, tulemme todennäköisesti myös 
kasvamaan merkittävästi suuremmaksi tekijäksi. Huolimatta 
tavastamme kasvaa, haluan meidän aina muistavan, että tär-
kein kilpailuvalttimme on edelleen luottamus, ja että tavoit-
teenamme on mahdollistaa parempi elämä sähköllä.  

ensto today  |  TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

KAIKKI NÄMÄ TRENDIT, TAI TUULET,  
TUKEVAT SÄHKÖN ASEMAA NYKYAIKAISEN 
ELÄMÄNTAVAN MAHDOLLISTAJANA.
ARI VIRTANEN
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Viimeisten kolmen vuoden 

ajan Enston edustajat ympäri 
maailmaa ovat kerääntyneet 
luomaan taidetta, joka ilmai-

see arvojamme. Nyt nämä 
taideteokset ovat kaikki esillä 

Porvoon pääkonttorissa.

“Yhdessä menestyminen” (2016) kuvaa 
integroituja ratkaisuja ja yhteistyötä asiak-
kaidemme kanssa, mikä johtaa molempien 

osapuolten kannattavaan kasvuun.
"Luovuus” (2017) osoittaa missä ekosystee-
meissä toimimme älykkäissä kaupungeissa. 

"Luottamuspääoma" (2018) on mobiili, joka 
kuvaa luottamukseen liittyvää käyttäytymistä.

TAIDE &  
ARVOT
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Maailma on muuttunut digitaaliseksi. Jotta Enston olisi helpompi 
luovia siinä eteenpäin, kolmas sukupolvi on otettu mukaan omista-
jiksi. Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen kertoo  
yrityksen paikasta digitaalisessa maailmassa.

ensto today  |  ENSTOLAINEN

"PÄÄSEMMEKÖ  
TARPEEKSI PITKÄLLE,  
TARPEEKSI NOPEASTI?"

8     ENSTO TODAY 2018

 Scott Diel       Oscar Lindell
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Enstolla on tehty omistusjärjestelyjä tämän vuoden 
huhtikuussa, voitko kertoa meille enemmän tästä?

Ensto Invest Oy toimii nyt Enston emoyhtiönä, ja 
yrityksellä on kymmenen omistajaa. 

Myönteinen puoli tässä asiassa on se, että Ensto 
Investillä on nyt kahdeksan uutta omistajaa sekä 

paljon uusia ideoita. Uusi sukupolvi halusi pitää Enston perheyri-
tyksenä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kolmannen sukupolven 
valmistautuminen omistajuutta varten ei tapahdu aivan yhdessä 
yössä. Meidän prosessi käynnistettiin noin viisi vuotta sitten.

Onko ”Stairway to Success” osa tuota prosessia?
”Stairway to Success” on yksi osa prosessia. Olen aina ollut tie-

toinen siitä, että seuraavalle sukupolvelle on helppo antaa rahaa tai 
osakkeita, mutta miten jakaa vastuuta ja johtamista – eikä näistä 
asioista ole myöskään helppo luopua. (Ks. vieressä oleva kuva.)

”Stairway to Success” syntyi kyselyn tuloksena työpajassa, 
jossa fasilitoijina toimivat Rokmindin konsultit. Harjoituksen 
tavoitteena oli selvittää, millaisia arvoja meillä (omistajilla) on 
suhteessa perheyritykseemme. Tämä oli alku omistajastrategialle, 
jonka jatkoa toteutamme yhdessä tiiminä.

Enston arvot ovat kohdallaan: luottamuspääoma, luovuus ja 
yhdessä menestyminen. Kolmas sukupolvi oli jo ollut mukana 
päivittämässä yrityksen arvoja, joten ei ollut tarpeen luoda enää 
erillisiä omistajien arvoja. Työpajan parasta antia oli se, kun 
saimme havaita, että meillä ei ole merkittäviä erimielisyyksiä ja 
että meillä kaikilla on hyvin samankaltaisia ajatuksia yrityksen 
tulevaisuudesta. Olemme kaikki samaa mieltä luottamuksen ja 
luovuuden tärkeydestä ja siitä, että haluamme yhdessä kehittää 
Enstoa perheyrityksenä. 

Jos sinun olisi selitettävä kuvan merkitystä vain muutamalla 
sanalla, mitkä olisivat tärkeimmät siihen liittyvät asiat?

Keskustelimme paljon vastuullisuuskysymyksistä. Milleni-
aalit ovat hyvin kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja sosiaalisen 
muutoksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos on tietysti ymmärret-
tävä näkökulma, mutta taisin itsekin saada uutta mietittävää jois- 
 

 
takin kestävään kehitykseen liittyvistä sosiaalisista näkökohdista  
vasta työpajassamme. Meitä työskentelee Enstolla kirjaimellisesti 
nyt neljä sukupolvea samaan aikaan. Toiset ovat yli 65-vuotiaita, 
kun taas toiset vasta alle 20-vuotiaita ja loput siltä väliltä. 

Nuoremmat arvostavat eri asioita. He ovat mm. enemmän tii-
mipelaajia, ja heille on erittäin tärkeää, että tiimistä saa positii-
vista energiaa. Vaikka nuoret muuttavatkin kaupunkeihin, he silti  
arvostavat luontoa. Nuoret arvostavat myös matkustamista ja lomia 
– elämyksiä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumista – enemmän 
kuin aineellisia asioita. He eivät ole kiinnostuneita isoista taloista. 
He eivät tee töitä kahdeksasta neljään, niin kuin minun sukupol-
veni. Nuoret ovat diginatiiveja, jotka ovat tottuneet työskentele-
mään missä vain, milloin vain.

Nuorten ydinarvot ovat kuitenkin samoja kuin meidän van-
hempien. Meillä täällä Enstolla on yhteinen visio: ”Better life. With 
electricity.” Omistajien visio muotoutui tästä, ja se kuuluu ”Better 
future. With family". Kaiken alku on sitoutuminen perheyritykseen.

Keitä uudet omistajat ovat? Aiotko vetäytyä yrityksen toiminnasta?
Olen jatkossakin yksi omistajista, ja aion osallistua Ensto 

Investin ja Enston hallitusten toimintaan ainakin seuraavien viiden 
vuoden ajan, jos uudet omistajat ovat asiasta kanssani samaa mieltä. 
Siskoni Taru Kokkomäki jatkaa myös omistajana ja hallituksen 
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jäsenenä. Kolmannesta sukupolvesta olemme saaneet kahdeksan  
uutta omistajaa: Anna (Miettinen), Iida (Miettinen), Lari (Rai-
tavuo), Samu (Raitavuo), Jenni (Raitavuo), Miikka (Valsta), 
Emilia (Valsta), ja Matias (Oksanen). He ovat kaikki iältään 
19–37 -vuotiaita. On tärkeää huomata, että Timo Miettisen tytär 
Anna kuuluu myös kummankin yrityksen hallitukseen ja on  
työskennellyt aikaisemmin Enstolla. Samu ja Jenni ovat koko-
päiväisesti töissä Enstolla, ja kaikki uudet omistajat ovat olleet  
yrityksessä kesäharjoittelijoina.

Mitä näin omistajana – ja ehkä muidenkin omistajien puoles-
tapuhujana – odotat Enstolta yrityksenä? Minkä tyyppisiä kes-
kusteluja käyt asiasta toimitusjohtaja Ari Virtasen kanssa? 

Olen erittäin tyytyväinen Enston uuteen strategiaan. Yri-
tyksen uudelleenjärjestely kolmeen liiketoimintayksikköön oli 
myös järkevä ratkaisu. Siirtymämme valmistavasta yrityksestä 
todelliseen teknologiayritykseen ei tule kuitenkaan olemaan 
helppo. Toimintamme on vieläkin liian tuotelähtöistä, ja edes-
sämme on merkittävä kulttuurimuutos. Yrityksemme tarvitsee 
uutta ja erilaista osaamista, esimerkiksi ohjelmistoinsinöörejä. 
Tämä on kuitenkin asia, jonka kanssa kaikki yritykset kaikissa 
maissa joutuvat painimaan juuri nyt.

Olemme omistajina sitoutuneet kasvuun, mutta emme ole 
vielä sopineet tavoitelukuja tälle kasvulle. Yrityksellämme on 
lukuisia tuotteita ja ratkaisuja, ja meidän on tarkasteltava niitä 
huolellisesti sekä tehtävä vaikeita strategiamme mukaisia pää-
töksiä. Kasvumme on jo monen vuoden ajan ollut vaatimatonta, 
joten haluaisin vihdoin nähdä jotain edistystä. Näin omistajana 
minun on kuitenkin vielä lisättävä, että tavoitteena on siis kan-
nattava kasvu. 
 
Kolmannen sukupolven pitäisi siis olla kriittisesti ohjaamassa
Enstoa teknologiayritykseksi?

Olemme esimerkiksi Enston valaistusjärjestelmissä hyödyn-
täneet jo tekoälyä ja alamme nyt ymmärtää, mitä tämänkaltaiset 
muutokset tarkoittavat koko Enston ja sen jokaisen työnte-
kijän kannalta. Tämän vuoksi yrityksessä on käynnissä erilaisia 
ohjelmia työntekijöiden kehittämiseksi. Kolmannen sukupolven 
omistajat ymmärtävät tällaisia asioita paljon paremmin kuin 
minun sukupolveni. 

 
 
 

 
Uudet omistajat olivat hyvin aktiivisia viimeisimmässä Ensto 
Investin hallituksen kokouksessa. He esittivät erinomaisia 
kysymyksiä ja lähestyivät ongelmia eri näkökulmasta. Heidän 
ajattelutapansa on enemmän startup-lähtöistä ja he tuovat hie-
nolla tavalla esimerkkejä muista toimialoista. He ovat erin-
omaisia verkostoitujia. Nuorilla on paljon uusia ideoita ja 
ehdotuksia potentiaalisista yhteistyökumppaneista ja uusista 
liiketoimintamahdollisuuksista. 

Hiljattain julkaistiin artikkeli, jossa kerrottiin, kuinka digitaa-
linen osaaminen vaikuttaa muutokseen. En ole diginatiivi, mutta 
tiedän, että muuttuminen on mahdollista, jos aloittaa oikeaan 
aikaan. Esimerkiksi pankkiala on muuntumassa nopeasti digi-
taaliseksi. Tuhannet ihmiset jäävät työttömiksi, jos he eivät opi ja 
innostu uusista asioista. Omistajatiimimme on sitoutunut varmis-
tamaan, että Ensto ei lankea siihen ansaan. Olemme myös sitoutu-
neet kehittämään itseämme ja yritystämme, joten loppu on kiinni 
siitä, sitoutuvatko työntekijämme samaan.

Mitä kristallipallosi kertoo yrityksen kehittämisestä?
Olemme uusien omistajien kanssa keskustelleet siitä, mitä 

seuraavien kymmenen vuoden aikana tapahtuu ja koettaneet hah-
mottaa, millainen ympäristö on silloin. Se on tietenkin melko 
vaikeaa, mutta se kuuluu työnkuvaamme. Mielestäni meidän kaik-
kien on kysyttävä itseltämme seuraavaa: Mitä voin tehdä tänään 
paremmin kuin eilen? Onko tuo taito tarpeellinen vielä kym-
menen vuoden jälkeen? Jos ei, on alettava heti uudelleenkoulut-
tamaan itseään. 

Uskon, että meidän on opittava tekemään yritystä koskevia 
päätöksiä nopeammin. Nopeus on tärkeää digitaalisten taitojen 
hankkimisessa, mutta sillä on merkitystä myös päätöksenteossa. 
Emme myöskään voi ajatella itseämme puhtaasti suomalaisena 
yrityksenä, koska meillä on työntekijöitä 20 maasta.

Kun keskustelemme Arin (Virtanen) kanssa yritystä koske-
vasta digitaalisesta ja teknologisesta muutoksesta, kysyn häneltä 
usein, pääsemmekö tarpeeksi pitkälle tarpeeksi nopeasti. Meidän 
on pysyttävä yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kehityk-
sessä mukana. Tämä on hyvin haastavaa, koska on kyse tasapai-
noilusta. Robotiikka, tekoäly, virtuaalitodellisuus ja niin edelleen 
– meidän on ymmärrettävä monia asioita. Meidän ei kuitenkaan 
täydy olla ensimmäisiä, sillä rahaa voi myös menettää 
olemalla liian nopea. 
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Miettisen perheen kolmas sukupolvi liittyi Enston omistajien riveihin 
tänä vuonna. Kysyimme uusilta omistajilta heidän historiastaan  
Enstossa, heidän parhaita Ensto-muistojaan ja millaisia terveisiä  
he haluaisivat lähettää Enston 60-juhlavuotena.

   Noora Geagea

Anna Miettinen   
Tällä hetkellä toimin omistajana 
ja hallituksen jäsenenä perheyhti-
öissämme. Siskojeni kanssa meillä 
on myös Sewatek-niminen yritys, 
joka valmistaa rakentamisen palo-
katkoläpivientituotteita. Nuorena 
olin useana kesänä töissä Enstolla, 
ja valmistuttuani diplomi-insinöö-
riksi työskentelin Enstolla kolme 

vuotta henkilöstöhallinnassa. Perheyritysten lisäksi toimin 
tällä hetkellä myös freelance-kulttuurituottajana.  
     Jo lapsuudesta muistan vierailut Enston tuotannossa – 
erityisesti sen kerran, kun sain kotiin vietäväksi juuri vas-
tapuristetun muovisen valaisinkuvun, jossa säilytin kotona  

värikyniä. Paras muisto työajaltani Enstolla ovat ehdotto-
masti tärkeät lähikollegat HCM-tiimistä sekä muut mukavat 
enstolaiset. Lisäksi työskennellessäni Enstolla koin merkityk-
sellisyyttä, kun pystyin tukemaan enstolaisten työntekoa sekä 
kehittämään työolosuhteita. Iso juttu oli itselleni myös Enston 
hallituksen jäsenyys viime vuonna. Siinä tehtävässä pääsen 
tarkastelemaan ja kehittämään yhtiötä uudesta näkökulmasta. 
     Näin 60-vuotisjuhlavuonna haluan tietenkin kiittää kaikkia 
enstolaisia heidän työstään ja panostuksestaan yhtiön kehit-
tämiseksi. Jatketaan yhdessä arjen töitä, jotka hyödyttävät 
yhteiskuntaa, asiakkaita ja meitä enstolaisia.
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Iida Miettinen    
Olen ollut lukioajoistani lähtien 
Enstolla erilaisissa työtehtävissä. 
Olin nuoruusvuosinani kesätöissä 
tuotannossa sekä viestinnässä. Kau-
pallisten opintojeni myötä aloitin 
työt sen aikaisen Ensto Buil-
ding Technology -liiketoimin-
tayksikön markkinointitiimissä. 
Tuin markkinointitiimiämme  

pääasiassa kotimaan markkinointi- ja viestintätehtävissä 
sekä olin mm. Ensto Intro -asennuskalustesarjan lansee-
rauksessa mukana. Olen ollut myös muun alan yrityksissä 
markkinointitehtävissä, mikä on vaikuttanut siihen, mitä 
ajattelen Enstosta. Sen lisäksi omistan yrityksen nimeltä 
Sewatek siskojeni kanssa. Viimeisin työtehtäväni Enstolla 
oli asiakaskokemustiimissä, joka jäi valitettavan lyhyeksi 
vakavan loukkaantumiseni vuoksi. Tällä hetkellä keskityn 
omistajuuden kysymyksiin sekä itseni kuntouttamiseen. 
     Mieleenpainuvia ja tärkeitä muistoja on useita, mutta 
merkittävin tekijä vuosien varrella on ollut se tapa, jolla 
enstolaiset ovat ottaneet minut nuoresta pitäen avoimin 

mielin vastaan ja kuinka he ovat haastaneet minua tut-
kailemaan bisnestämme eri näkökulmista. Nuorena tyt-
tönä jännitti tulla perheyhtiötaustoista kesätöihin, mutta 
oli mukavaa huomata, kuinka pääsin alusta pitäen paiski-
maan töitä rentoon ilmapiiriin ja ikään kuin kasvamaan 
yhtiöön jatkuvan oppimisen polun kautta. Jo Ension aikoina 
on tuntunut siltä, ettei meillä turhia tärkeillä vaan pyri-
tään ennakkoluulottomasti tukemaan toinen toisiamme 
eteenpäin. Tämä liittyy myös yrityskulttuuriimme, ja se 
on ollut tärkeä seikka Enston omistajuuteen kasvamisessa. 
     On suuri kunnia ja ilo, että kolmas sukupolvemme on 
päässyt siirtymään Enston omistajiksi. Iso kiitos kaikille ens-
tolaisille, jotka ovat mahdollistaneet tämän 60 vuoden taipa-
leen. Tästä on hyvä jatkaa matkaa yhdessä kohti parempaa 
tulevaisuutta. 

Vasemmalta oikealle: Taru Kokkomäki, Marjo Miettinen, Samuel Raitavuo, Miikka Valsta, Iida Miettinen,  
Emilia Valsta, Anna Miettinen, Lari Raitavuo, Jenni Raitavuo ja Matias Oksanen



Samuel Raitavuo  
Olen työskennellyt Enstolla kesäisin 
siitä alkaen, kun olin 15-vuotias. 
Useimmiten Porvoon tehtaalla tai 
pääkonttorissa. Vuonna 2010 vietin 
neljä kuukautta harjoittelijana Enston 
Tukholman toimistossa. Vuonna 2011 
aloitin työt vakituisena työntekijänä 
Ensto Industrial Solutions -liiketoi-
mintayksikössä liiketoiminta-analyy-

tikkona. Se oli Ensto-urani alku, ja sittemmin olen työskennellyt 
erilaisissa tehtävissä aina markkinoinnista myyntiin. Nykyisin 
työskentelen Enston Must-win-Battle -kehitysohjelmien projekti-
päällikkönä. 
     Hienoja muistoja on monia! Parhaimmat muistot liittyvät aina 
mielenkiintoisten ihmisten tapaamiseen ja heidän tarinoihin. 
Tietenkin erityisenä muistona vaalin Tukholmassa viettämääni 
aikaa, ja muistelen lämmöllä kaikkia 
enstolaisia siellä.  
     Kiitos kaikille tähänastisista 
panostuksista! On kaikkien teidän 
ansiota, että Ensto on tänään sel-
lainen kuin se on, ja toivon, että 
tarina jatkuu vähintäänkin seuraavat 
60 vuotta. Kiitos myös kaikesta 
tuesta ja lämpimästä vastaanotosta 
kaikissa kanssakäymisissä. Muis-
takaa, että maailma muuttuu ja 
meidän on muututtava sen mukana!

 
 

 

 
 
 
 
Lari Raitavuo 
En ole tällä hetkellä Enstolla töissä. 
Olen kuitenkin työskennellyt siellä 

monenlaisissa tehtävissä, kuten kesätöissä tehtaalla. Pienestä 
pitäen on tullut tutuksi Enston henkilökunta sekä kulttuuri – 
kesätöissäni opin paljon enstolaisista ja opin taitoja, joita en 
välttämättä olisi muualta oppinut. Nykyisin toimin yrittäjänä 
hyvinvointi-, liikunta- ja media-alalla. 
     Yhtä parasta muistoa on vaikea sanoa – niitä on useita. Eräs 
joulunajan seikkailu kuitenkin muistuu mieleeni. Olin noin kym-
menvuotias ja kauppasin partion joulukalentereita enstolaisille. 
Muistan, että tilanne jännitti minua kovasti, mutta jännitys kaik-
kosi pian, koska kaikki ottivat minut niin lämpimästi vastaan. 
Jostain syystä muistan tämän hyvin elävästi. 
     Toinen mieleeni tuleva muisto on tehdaskierros ukkini kanssa, 
kun olin noin viisivuotias. Löysin tehtaan lattialta ylijääneitä 
muoviosia ja kokosin niistä pieniä leluja ja ”monstereita”, jotka 
kiinnostivat minua silloin kovasti.  
      Enstolaiset ovat opettaneet minulle paljon vuosien aikana. 
Jokainen enstolainen on valmis auttamaan, eikä tyhmiä 
kysymyksiä oikeastaan ole. Yrityksessä on hieno kulttuuri 
ja toimintatapa, joka mielestäni vie meitä pitkälle. Nöyrästi 
haluaisin kiittää ihan jokaista enstolaista heidän panok-
sestaan tämän ilmapiirin luomisessa. Enstolaisuus rules!

Jenni Raitavuo  
Olen töissä Ensto Operations -yksi-
kössä ympäristö- ja turvallisuus-
päällikkönä, ja vastaan ympäristö- ja 
turvallisuusjärjestelmien ylläpidosta 
ja kehityksestä. Olen ollut töissä täysi-
päiväisesti nyt noin 6 vuotta. Kesätyöt 
aloitin vuonna 1997, ja ehdin tehdä 
töitä monena vuonna eri toiminnoissa 
postituksessa, tehtaalla ja toimistossa. 

Viime vuonna tuli täyteen 20 vuotta siitä, kun aloitin ensimmäi-
sessä kesätyöpaikassani Enstolla. 
     Ensto on ollut osa elämääni syntymästäni asti, ja siksi minulla 
on niin monia hyviä muistoja Enstolta, että on hyvin vaikeaa 
valita yhtä parasta muistoani. Mutta lämpimimmät muistoni ovat 
varmasti lapsuudesta, jolloin yhdessä serkkujeni ja sisarusteni 
kanssa pääsimme kiertämään Ensio Miettisen kadun tehtaan 

tuotannossa isoisän kanssa ja saimme 
aina ottaa yhden komponentin kotiin 
muistoksi. 
     Maailma muuttuu nopeaa 
vauhtia ja Enston pitää pysyä muu-
toksessa mukana. Tehdään se 
yhdessä ja nautitaan tekemisestä!

 

 
 
 
 
 
Emilia Valsta  
Vaikka olen viettänyt usean kesän 
töissä Enstolla, en työskentele siellä 
tällä hetkellä, koska viimeistelen mais-
terin tutkintoani Egyptissä. Ukille 
oli aina tärkeää, että me lapsenlapset 
työskentelisimme mahdollisimman 
monissa eri rooleissa Enstolla, jotta 
meillä olisi parempi ymmärrys yri-

tyksen toiminnasta ja voisimme tutustua mahdollisimman 
moniin enstolaisiin eri osastoilla. Olen työskennellyt lähes kaik-
kialla yrityksessä aina tehtaalta asiakaspalveluun ja viestintään. 
     Ihmiset ovat ehdottomasti parasta Enstolla. Duunissa sai 
nauraa, ilmapiiri oli rento ja ihmisiä oli helppo lähestyä. Minulle 
annettiin vastuuta, mikä lisäsi työmotivaatiotani. Kaikkien vuo-
sien jälkeen olen vieläkin yhteydessä moniin ihmisiin, joista osa 
on lähtenyt Enstolta jo aikoja sitten. 
     Minulle on tärkeää, että enstolaiset tietävät ja tuntevat kuinka 
paljon heitä arvostetaan! Minulle itselleni on äärimmäisen tär-
keää, että ihmisillä on tunne, että heitä kuunnellaan ja että heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa asioihin Enstolla positiivisesti.  
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KIITOS KAIKILLE 
TÄHÄNASTISISTA 

PANOSTUKSISTA! ON KAIKKIEN 
TEIDÄN ANSIOTA, ETTÄ ENSTO ON 
TÄNÄÄN SELLAINEN KUIN SE ON, 
JA TOIVON, ETTÄ TARINA JATKUU 

VÄHINTÄÄNKIN SEURAAVAT  
60 VUOTTA.”

SAMUEL RAITAVUO



  iStock
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60 VUOTTA  
ONNEA ENSTO!
Ensto on ollut edistämässä parempaa elämää sähköllä  
60 vuoden ajan. 

70’s	60’s	50’s	 80’s	

70’s	60’s	50’s	 80’s	 90’s	70’s	60’s	50’s	 80’s	

70’s	60’s	50’s	 80’s	 90’s	

Access	to	electricity	
Ensto	–	Saves	your	energy	

10’s	 2018–			2017	

Be#er	life.	With	electricity.	

Between	you		
and	electricity	
Between	you		
and	electricity	

Ensio Miettinen 
perustaa sähkötarvikkeita  

valmistavan yrityksen  
Porvoossa 1958.

50-l.

Uuden "Parempaa elämää  
sähköllä" -strategian aikakausi alkaa. 
Johtotiejärjestelmien yrityskaupalla 

vahvistetaan kiinteistön 
sähköistystä Suomessa.

2017
Pilvipalvelut laajentavat ratkai-

sutarjoamaa. Enemmistö Enston 
omistuksesta siirtyy Miettisen  

perheen kolmannelle  
sukupolvelle.

2018

Tuotanto laajenee muoviosiin, 
käsikokoonpanoon ja  

työkaluihin.

60-l.

Yritys laajenee Ruotsiin  
vuonna 1973.  

Myyntiä Norjaan,  
Irakiin ja Egyptiin. 

Ensto laajenee muihin  
Pohjoismaihin. Robotiikkaa  

aletaan hyödyntää  
tuotannossa.

80-l.

Enstosta tulee yhä kansain- 
välisempi. Yritysostoja tehdään  

ja start-up -toimintaan  
ryhdytään Unkarissa,  

Puolassa, Venäjällä  
ja Baltian  
maissa.

90-l.

Omistus siirtyy perheen  
seuraavalle sukupolvelle. Ensto 

 investoi toimiston sähköis- 
tykseen Ranskassa ja  

ilmanvaihtoon 
Suomessa. 

Yritysostot: valaistus  
Suomessa, verkkoautomaatio  

ja työpisteiden sähköistys  
Ranskassa. Tuotantolaitos  

avataan Intiaan. 

10-l.

70-l.

00-l.
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ASIAKASMUISTOJA  
60 VUODEN AJALTA
Pyysimme asiakkaitamme kertomaan muistojaan yhteistyöstä 
Enston kanssa vuosien varrelta. Toistuvina teemoina nousivat 
esiin laatu, asiakkaiden ymmärtäminen ja joustavuus.
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MEGA-  
TEOLLISUUS 
MURROKSESSA
Firan näkemys uuden teknologian  
hyödyntämisestä rakennusalla.

 Scott Diel       FIRA
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R akennusala on valmis suunnanmuutokseen, 
toteaa McKinsey & Company. Heidän vuonna 
2016 kirjoittamansa artikkeli tuntuu ennustavan 
lopun alkua koko alalle. Artikkelissa kerrotaan, 
että suurien projektien läpimenoaika venyy tyy-
pillisesti 20 prosenttia suunnitellusta aikataulusta 
jolloin budjetin ylitys voi olla jopa 80 prosenttia. 

Sen mukaan tuottavuus on laskussa ja tuotot ovat muuttuneet 
epävakaiksi. 

Suomalainen rakennusliike Fira haluaa tähän muutosta, 
ainakin Pohjoismaissa. Fira perustettiin vuonna 2002, ja sen lii-
kevaihto oli maltillinen vuoteen 2009 asti. Tuolloin Jussi Aho, 
aiemmin televiestinnän puolelle poikennut rakennuttaja, palasi 
takaisin rakennusalalle. Aho huomasi sen, minkä McKinseyn 
raportti nosti esiin vasta seitsemän vuotta myöhemmin: pro-
sessi- ja tekniset innovaatiot tulevat vahvasti mukaan rakennus-
teollisuuteen. Samalla hän ymmärsi, miten Firasta rakennetaan 
palvelukeskeinen rakennusyhtiö. 

Ahon tavoitteena oli kasvattaa Firan vuoden 2009 tulos 14 
miljoonasta 100 miljoonaan seitsemän vuoden kuluessa. Tavoite 
saavutettiin viidessä. 

KAKSI POLKUA
Ahon mielestä rakennusalalla menestymiseen on kaksi eri 
polkua. Ensimmäinen on ryhtyä rakennuttajaksi eli ostaa maata, 
rakennuttaa ja myydä. Toinen polku on kehittää taitoja, joiden 
avulla voitaisiin palvella asiakkaita yhä kattavammin ja tuottaa 
lisäarvoa rakennusprojektin alusta loppuun saakka.

Ville Wikström, Fira Groupin Fira Modules -yksikön liike-
toimintajohtaja, kertoo rakennusprojektien jakautuvan selkei-
siin vaiheisiin, kuten esisuunnittelu, kehitys ja rakentaminen, 
joista jokaisella on oma budjettinsa. ”Kussakin vaiheessa asi-
akas valitsee alimman tarjouksen tehneen toimittajan, ja tietoa 
häviää jokaisen vaiheen myötä”, kertoo Wikström. ”Firan lähesty-
mistavassa rakentaja ja asiakas saadaan samalle puolelle pöytää. 
Toimimme avoimuuden ja luottamuksen pohjalta selkeän järjes-
telmän avulla, jossa tasataan sekä riskit että hyödyt.”

Wikströmin kanssa keskustelu tuntuu kuin puhuisi startup-
yrittäjän kanssa. Hän kuvailee Firan lähestymistapaa ”digitali-
soinnin parhaiksi käytännöiksi” ja käyttää sellaisia termejä kuin 
”ketteryys” ja ”skaalautuvuus”. 

KETTERÄSTI VALMISTA
Firan tunnetuin menestystarina on toteutunut putkiremontti. 
Helsingissä on lukuisia 1960–70 -luvuilla rakennettuja raken-
nuksia, joissa vaaditaan monitahoisia putkistosaneerauksia. 
Todelliset putkien sijainnit poikkeavat huomattavasti pohja-
piirroksista. Wikström kuvaa perinteistä mallia: ”Ulkopuoliset 
tulevat kotiisi, rikkovat kaiken ja jättävät hurjan sotkun jälkeensä. 
Eteen tulee lukuisia yllätyksiä, ja tunnet itsesi asiakkaana täysin 
voimattomaksi.” 

Wikströmin mukaan tämän tyyppiset työt perinteisesti myös 
ylittävät niin budjetin kuin aikataulut. ”Fira Ketterä -mallissa 
kaikki tämä on toisin. Otamme alusta alkaen projektiin mukaan 
rakennusalan asiantuntijoita, jotka pystyvät osoittamaan mah-
dolliset ongelmakohdat ja suorittamaan esitutkimuksia avaa-
malla joitakin seinärakenteita. Kutsumme kaikki asukkaat koolle, 
ja he voivat kertoa omat mielipiteensä. Välitämme heille jatku-
vasti tietoa, jotta heillä säilyy hallinnan tunne.” Wikström kertoo, 
että ketterässä lähestymistavassa projektin kustannukset ovat 
20 prosenttia pienemmät ja työ valmistuu 30 prosenttia nope-
ammin. ”Asiakkaan on kuitenkin henkisesti sitouduttava siihen, 
että työ tehdään uudella tavalla.” 
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 Yksi tällainen kohde sijaitsi itäisessä Helsingissä, missä 
Fira teki putkiremontin taloyhtiöön, jossa oli 19 asuntoa. 
”Ihmisten tarvitsi muuttaa pois kahdeksi viikoksi, ja sen jäl-
keen he saivat palata huoneistoihin, joissa oli uudet kylpy-
huoneet ja keittiöt”, Wikström kertoo. Tällaiseen projektiin 
vaadittu aika on yleensä kolme kuukautta. Menestys oli sen 
verran epätavallinen, että Firalle myönnettiin työstä EMEA-
alueen viestinnän parhaimmistoa palkitsevassa SABRE 
Awards -kilpailussa kultainen palkinto vuonna 2017. Tätä pal-
kintoa pidetään eräänlaisena viestintäalan Oscar-palkintona. 
Kunnianosoitus myönnettiin Firan ohella myös Dubain kor-
keimman rakennuksen sekä Panaman kanavan laajennus-
töiden rakentajille. Työstä kertoville verkkoartikkeleille kertyi 
lukijoita yhteensä 63 miljoonaa.

”Sen jälkeen saimme paljon puheluita myös Helsingin ulko-
puolelta”, sanoo Wikström. ”Heitä kiinnostivat työkalumme ja 
prosessimme, jotka mahdollistivat työn nopeuttamisen.”

MODULAARINEN TULEVAISUUS
Fira vertaa jatkuvasti itseään autoteollisuuteen, joka on paitsi 
ensimmäisenä ottanut käyttöön Lean-käytännöt myös hyö-
dyntänyt modulaarisia komponentteja kokoonpanotyössään.

Firan rahoittamana startup-yrityksenä aloittaneen Fira 
Modulesin tavoitteena on modularisoida asuntojen rakenteita 
ja näin säästää kustannuksissa ja nopeuttaa työtä. Esimerkiksi 
Firan kylpyhuonemoduulit lasketaan nosturilla rakennuksen 
keskikuiluun niin, että niissä on viemäröinti, sähköistys, 
lämmitys ja ilmanvaihto valmiina kytkettäväksi toimintaan. 
(Enston pistoliitintuotteet mahdollistavat modulaarisen säh-
köistyksen; ks. viereinen sivu.)

Modulaarinen kylpyhuone on vasta alkua. Wikström 
kertoo, että itse moduuleita kehitetään edelleen niin, että 
niissä olisi moduuleja moduulin sisällä, jolloin moduulin 
muokkaaminen massatuotantona projekti- ja asuntokohtai-
sesti olisi mahdollista. Näin voitaisiin tuottaa yksilöllisiä ja 

FIRAN LÄHESTYMISTAVASSA RAKENTAJA JA ASIAKAS 
SAADAAN SAMALLE PUOLELLE PÖYTÄÄ.  
VILLE WIKSTRÖM, FIRA MODULES -YKSIKÖN LIIKETOIMINTAJOHTAJA

Ville Wickström



MODUULI  
PÄHKINÄNKUORESSA 
Ensto on Firan tärkeimpiä kumppaneita, kun puhu-
taan Firan kylpyhuonemoduuleista. Tyypillinen valmis 
moduuli on noin 4–6 m2, ja voidaan laskea asuntoon 
nosturin avulla. ”Vastaavaa konseptia on hyödynnetty 
laivojen hyttien rakennuksessa jo pitkään”, kertoo Jani 
Pesonen, Enston tuotepäällikkö. 
    Moduulit kootaan piirustusten mukaisesti tehtaalla. 
Valaisimet, ryhmäkeskus sekä pistorasiat ja kytkimet 
on johdotettu valmiiksi pistoliitintekniikalla. Moduulit 
myös koestetaan, ennen kuin ne toimitetaan raken-
nuskohteeseen. Ensto toimittaa vakiomallisia ja räätä-
löityjä tuotteita, mutta Pesosen mielestä Fira ja Ensto 
voisivat jatkossa tehdä yhteistyötä suunnitellakseen 
modulaarisia johdotustarvikkeita, joilla moduulin, sekä 
koko asunnon sähköistys olisi entistä joustavampaa. 
    Pesonen uskoo, että modulaarinen lähestymista-
pa on rakennusalalla tulevaisuutta ja että Fira lähes-
tyy maaliviivaa kilpailun kärjessä. ”Firan valitsemalla 
konseptilla saadaan asioita tapatumaan. He keräävät 
asiantuntemusta ajatuksen ympärille ja mahdollista-
vat nopeiden ratkaisujen kehittämisen yhteistyössä 
muiden yritysten kanssa. Liiketoiminnan skaalaami-
nen tulee olemaan helpompaa. Samoin rakennuttajien 
vakuuttaminen järjestelmän käyttäjiksi. Mallin avulla 
heidän liiketoiminnan kannattavuus nousee uudelle 
tasolle. Firalla on selkeä tehtävä koko teollisuudenalan 
uudistajana. On mahtavaa olla siinä mukana!”

hyvin suunniteltuja kylpyhuoneita. Isommassa mittakaa-
vassa asunnon kuilu toimii rakenteen tukirankana, ja sinne 
voitaisiin sijoittaa monenlaista tekniikkaa. ”Enston modu-
laarinen järjestelmä voitaisiin laajentaa ulottumaan sähkö 
ja tietoliikenneyhteyksien osalta koko asuntoon.” Myös äly-
kästä tekniikkaa olisi mahdollista asentaa. ”Kuvitellaan, 
että asunnossa asuu vanhus, ja järjestelmän mukaan hänen 
asuntonsa valoja ei ole kytketty ja sammutettu 12 tuntiin 
lainkaan. Tällöin tiedettäisiin mennä paikalle hänen voin-
tiaan tarkistamaan. "Modulaarisuus helpottaa asukkaita 
paremmin palvelevan teknologian liittämistä kohteeseen."

ENSIMMÄINEN LAATUAAN?
Rakennusala on kokonaisuutena valtava. Sen arvioidaan 
kattavan yli 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. 
”Mutta silti jopa alan suurimmat tekijät hallitsevat vain yhtä 
prosenttia markkinasta”, Wikström sanoo. ”Suureksi kasva-
misella ei yksinkertaisesti saavuteta riittävästi etua."

Aikoinaan autonvalmistajia oli satoja. Wikström mai-
nitsee, että nykyään todella merkittäviä valmistajia on vain 
noin kymmenisen kappaletta. ”Ne, jotka menestyivät, osa-
sivat hyödyntää tietoa uudella tavalla ja kehittää tuotan-
toaan modulaariseksi. Massaräätälöinnillä ne pystyivät 
tuottamaan parempaa laatua pienemmillä hinnoilla.” 

Voidaanko rakennusliiketoimintaa skaalata? Katerra on 
onnistunut siinä. Arizonassa toimiva yritys tarjoaa raken-
nusteollisuudelle ohjelmistoja rakennusten suunnittelua, 
logistiikkaa ja hankintaa varten. Vuonna 2017 yrityksen 
arvoksi arvioitiin 2,5 miljardia dollaria. 

Firan liikevaihto ylsi 217 miljoonaan vuonna 2017. 
Vaikka yrityksen johto ei ole virallisesti ilmoittanut sen 
tavoittelevan vastaavaa asemaa Suomessa, tulee tunne, että 
yrityksellä ei olisi mitään sitä vastaan. ”Olemme öljynneet 
konettamme nyt viitisen vuotta, ja minusta tuntuu, että pian 
alkaa todella tapahtua”, Wikström sanoo.  



SÄHKÖINEN  
VALLANKUMOUS
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Fingridin toimitusjohtaja ja Enston hallituksen jäsen Jukka Ruusunen  
kertoi Ensto Today -lehdelle energiamarkkinoiden laajemmista  
näkymistä sekä omasta roolistaan sähkönkuluttajana.

 Scott Diel       Fingrid

F ingridillä on vastuullaan lähes 15 000 kilo-
metrin verran voimajohtoja, ja sen hoidossa on 
noin 80 prosenttia kaikesta Suomessa siirretystä 
sähköstä. Mikä on sinun mielipiteesi Fingridin 
toimitusjohtajana niistä energiamarkkinoiden 
muutoksista, jotka tarvitsisivat huomiotamme? 
       Elämme parhaillaan sähköisen vallanku-

mouksen aikaa. Vallankumouksessa on kyse uusiutuvien, 
hiilidioksidittomien energialähteiden mukaantulosta ener-
giajärjestelmään. Sähkö on kirjaimellisesti ratkaisu ilmas-
tonmuutokseen. Kehitteillä on paljon uutta tekniikkaa, ja 
uusiutuvan energian hinta on laskussa. Akut ja varastointi-
tekniikat kehittyvät. 

Seuraavana tulossa oleva ratkaisu on toivon mukaan 
sähkön kausivarastointi. Power to Gas (PtG) -menetelmissä 
muunnetaan sähköenergiaa luonnonkaasupolttoaineeksi 
hajottamalla vettä vedyksi ja hapeksi elektrolyysin avulla. 
Tällöin voidaan käyttää kaasua sen sijaan, että siirrettäisiin 
sähköä pitkien etäisyyksien päähän. Kaasua voidaan kul-
jettaa, mikä tulee ratkaisemaan monia ongelmia.

.
Mikä rooli digitalisaatiolla on tässä vallankumouksessa? 
Entäpä miten Fingrid aikoo hyötyä siitä kansallisen säh-
köverkon tasolla?

Digitalisaatiota voisi kutsua sähköisen vallankumouksen 
mahdollistajaksi.

Fingridillä hyödynnetään digitaalista tekniikkaa teke-
mään sähköasemistamme älytekniikkaa hyödyntäviä. Nyt 
näistä laitteistoista, joita monet pitävät "rumina", on tulossa 
älykkäitä. Jos muuntajan kanssa esiintyy ongelmia, se ilmoit-
taa minulle etukäteen, että jotain on vialla. Kun pystymme 

korjaamaan vian ennen laitteen vaurioitumista, voimme 
taata asiakkaillemme luotettavampaa sähköä ja täten palvella 
asiakkaitamme paremmin.

Käytössämme on myös kiinnostavaa uutta tekniikkaa, 
jonka avulla voimme kuunnella laitteistojen ääniä kyt-
kiessämme tai erottaessamme siirtojohtoja. Tekniikka vastaa 
kokenutta mekaanikkoa, joka osaa kuunnella autosi moot-
torin ääniä ja kertoa, missä vika piilee. Me kuuntelemme 
ääniä ja teemme mittauksia. Tämä on nykyään mahdollista, 
koska laitteet ja anturit ovat edullisia, ja meillä on kehit-
tyneet menetelmät tehdä analyysit automaattisesti. 

Miten uusiutuvat energialähteet vaikuttavat Fingridiin?
Perinteisen sähköntuotannon kanssa epävarmuutta aihe-

uttavana tekijänä oli sähkön kysyntä. Nyt myös tuotanto on 
yhä epävarmempaa. On osattava ennustaa tuuli- ja aurinko-
voiman tuotanto seuraavalle päivälle! Uusiutuvien energia-
lähteiden ennustaminen ei toimi niin hyvin kuin perinteisten 
energialähteiden kanssa, joten meidän on mahdollistettava 
kauppojen solmiminen lähempänä toimitusaikaa. Ennus-
teita tarkennetaan koko ajan, joten kaupankäyntivolyymit 
kasvavat lähempänä sähkön toimitusaikaa. Näin markki-
noiden kysyntä ja tarjonta löytävät tasapainon.
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Uskotko, että kuluttajatasolla monet tekevät vihreitä valin-
toja sähkön suhteen?

Fingrid on Suomessa se taho, joka takaa ostamasi vihreän 
sähkön alkuperän, ja yhä useammat kuluttajat tuntuvat nyt  
tekevän ympäristöystävällisiä valintoja. 

Vihreän sähkön hankinta ei kuitenkaan ole ainoa tapa 
toimia ympäristöystävällisesti. Kuluttajat tekevät vihreitä valin- 
toja myös sijoituksissaan. Esimerkiksi Helsingin Kivikon 
aurinkovoimalasta, Pohjoismaiden ensimmäisestä ”megawat-
tivoimalasta”, vuokrataan nyt paneeleja kuluttajille. Kun tekee 
tällaisen sijoituksen, on konkreettisesti mukana vihreässä 
liiketoiminnassa. Sijoitetun pääoman tuotto ei ole suuri, mutta 
se on tärkeä symbolinen ele. 

Mieti vaikka, millaista autoa käytät, ja niitä valintoja, joita 
teit ostaessasi itsellesi autoa. Et varmaankaan vain mennyt 
autokauppaan ja ostanut suoraan halvinta autoa. Päätök-
seen saattoi vaikuttaa esimerkiksi autonvalmistajan brändi 
tai maapallomme hyvinvointiin liittyvät asiat. Sama pätee 
sähköönkin – tai ainakin voi päteä. Aurinkosähkövoima-
loihin investoivat ihmiset ovat edelläkävijöitä. Muut seuraavat 
perässä, ja aurinkoenergian hintojen laskiessa aurinko-
voimasta kehkeytyy hyvää liiketoimintaa. 

Suomi voi tehostaa ja tulee tehostamaan uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttöä. Teemme Fingridillä valmisteluita tätä 
silmällä pitäen. Suomi tulee tuottamaan enemmän tuulisähköä 
luoteisella alueellaan, ja tulemme myös hankkimaan enemmän 
tuulivoimalla tuotettua sähköä Ruotsista. Rakennamme 
parhaillaan vahvaa siirtojohtoa tuodaksemme tätä energiaa 
eteläiseen Suomeen.

Millaisia ovat omat henkilökohtaiset valintasi kuluttajana? 
    Henkilökohtaisella tasolla uskon, että oikea lähestymistapa 
on huolehtia ensin energiatehokkuudesta. Olen asentanut 
kotiini paremman eristyksen. Käytän ilmalämpöpumppuja. 
On hyvä miettiä energiatehokkuus kuntoon ja edetä siitä 
seuraaviin asioihin.

Seuraava autoni tulee olemaan ladattava hybridimalli. Kun 
työskentelen Helsingin alueella, voin ladata autooni sähköä 
toimistomme aurinkovoimalla. Näistä ajattelin lähteä.

Mikä on sinun viestisi Enstolle hallituksen jäsenenä, kun mie-
titään sähköistä vallankumousta, digitalisaatiota ja uusiutu-
vien energialähteiden kasvua? 

”Better life with electricity” eli parempaa elämää sähköllä 
on Enston visio, ja se myös kuvaa hyvin toimintamme 

tavoitetta palvella yhteiskuntaa niin, että tähtäimessä on  
puhdas maapallo. Länsimaissa olemme saavuttaneet tässä jo 
toisen vaiheen. Pidämme sähköä itsestäänselvyytenä. Monessa 
paikassa se ensimmäinenkin askel on vielä ottamatta – meidän 
on siis vietävä sähkö ihmisten luokse.

Kaupungeissa käytettävät järjestelmät ovat yhä älyk-
käämpiä. Siksi meidän on käytettävä yhä fiksumpia laitteita ja 
tehtävä sähköverkoista entistäkin älykkäämpiä. Tätä toivovat 
myös sähkönjakeluyhtiöt. Se kuuluu osana heidän liiketoi-
mintaansa, ja sille on selkeä tarve ja liiketoimintamahdollisuus 
olemassa. Ensto voi toimia näillä kaikilla osa-alueilla. 

Haluan sanoa Enstolle, että meidän on täydennettävä 
teknisiä kykyjämme entistä paremmalla suunnittelulla ja älyk-
käämmillä ratkaisuilla niin, että ihmiset ihastuvat tuotteisi-
imme. Sähkölaitteet ja -palvelut voivat muuttua entistäkin 
hyödyllisemmiksi. Digitalisaatio on yksi työkalu tämän 
toteuttamisessa. Digitalisaatio ja sähkö kulkevat rinta rinnan, 
ja tämä täytyy voida integroida osaksi Enston toimintaa.  
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KUN TYÖSKENTELEN  
HELSINGIN ALUEELLA,  

VOIN LADATA AUTOONI  
SÄHKÖÄ TOIMISTOMME  

AURINKOVOIMALLA.



Ensto on valittu sähköautojen latausase-
mien toimittajaksi Avinorille, joka operoi 45 
valtion omistamaa lentokenttää Norjassa. 
Sopimus on kolmivuotinen ja sisältää mah-
dollisuuden jatkosopimukseen.
 
Sopimukseen sisältyy myös pilvipohjainen 
Ensto EV Manager -ratkaisu, jonka intuitii-
vinen käyttöliittymä mahdollistaa nopean 
ja tehokkaan käyttäjien ja latauspisteiden 
hallinnan ja ohjauksen. Myös mahdolliset 
integraatiot rakennusautomaatio- tai mak-
sujärjestelmiin kuuluvat sopimuksen piiriin. 
Aluksi noin 1 000  latauspistettä tullaan asen-
tamaan lentokentille, mutta lisäasennukset 
ovat todennäköisiä sähköautokannan kas-
vaessa.
 
Ensto toimittaa Chago Wallbox -lataus-
asemia kaikille Avinorin lentokentille, joissa 
on säännelty pysäköinti. Näillä pysäköinti-
alueilla vähintään 3 % parkkipaikoista tulee 
olemaan varustettuna sähköauton lataus-
pisteillä.
  

 “Olemme iloisia, että meidät valittiin Avinorin 
teknologiapartneriksi näin suuren luokan 
sähköautojen latauksen infrastruktuuripro-
jektiin. Projekti on kokonaisuudessaan erit-
täin mielenkiintoinen ja pyrimme luomaan 
parhaan mahdollisen sähköauton lataus-
kokemuksen Avinorin asiakkaille”, sanoo 
myyntipäällikkö Leif Egge Ensto Smart Buil-
dings -liiketoimintayksiköstä Norjasta.

“Infrastruktuurin päivitys sähköautojen 
latausratkaisujen osalta luo matkusta-
jille vieläkin paremman palvelun lentoken-
tillämme. Sähköautojen lisäksi Avinor on 
sitoutunut sähköistykseen laajemmallakin 
mittakaavalla. Tavoitteenamme on yhdessä 
teollisten kumppaneidemme kanssa tehdä 
Norjasta maailman johtava sähköisen 
ilmailun maa”, sanoo Kristian Løksa, Avi-
norin viestintäjohtaja.
   
Tällä hetkellä, ladattavien ajoneuvojen 
(Plugin-Vehicle) myynti Norjassa on noin 
47 % uusien autojen myynnistä. 19 % tästä 
on ladattavia hybridiautoja (Plug-In Hybrid 
Electric Vehicles, PHEV), joissa on poltto-
moottorin lisäksi myös sähkömoottori, ja 
28 % on täyssähköautoja (Battery Electric 
Vehicles, BEV), joissa on ainoastaan sähkö-
moottori. Norjan autokanta sisältää 150 000 
täyssähköautoa ja 74 000 hybridiautoa.

ensto today  |  UUTISIA

Ensto toimittaa sähköautojen 
latausasemia Avinorille
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OLEMME ILOISIA, ETTÄ 
MEIDÄT VALITTIIN AVINORIN 
TEKNOLOGIAPARTNERIKSI 
NÄIN SUUREN LUOKAN 

SÄHKÖAUTOJEN LATAUKSEN 
INFRASTRUKTUURIPROJEKTIIN." 

LEIF EGGE, MYYNTIPÄÄLLIKKÖ,  
ENSTO SMART BUILDINGS, NORJA

Kuva: Avinor
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Projekti: 
• Intesa Sanpaolo -pankki, Via Montebello  

-kadulla Milanossa, italialainen pankkialan aarre 

Ainekset:

• 1 intohimoisesti työhönsä suhtautuva valaistusinsinööri

• 1 ammattitaitoinen Ensto-tiimi (joka on valmis venymään lähes mihin tahansa)

• 1 luottavainen asiakas (ei aina helppo löytää, mutta sellaisen voi kasvattaa itse)

• Työpisteen sähköistys- ja valaistusratkaisut, Diana, Velox-paneelit ALSD180PU  

ja ALSD180 PP (yli 2 000 valaistuspistettä kahdeksassa kerroksessa!)

 

Valmisteluaika: 

• 20+ vuotta. Tämä resepti ei ole aloittelijoita varten. 

Huomio lapset: älkää kokeilko tätä kotona!

 

Valmistusohjeet:

• Sekoita italialaista mielikuvitusta ja käsityöläisperinteitä pohjoismaiseen 

ongelmanratkaisukykyyn sekä suomalaiseen prosessiosaamiseen ja tarkkaan 

aikataulutukseen 

• Kommunikoi asiakkaan kanssa säännöllisesti 

• Kustomoi tuote tarvittaessa

• Muista aina pitää haluttu lopputulos mielessä!

Italialaista pohjo
ismaisella twistilla: 

 

resepti onnistune
ille projekteille

Miksi et kokeilisi

fuusiokokkausta
?

ensto today  |  KUMPPANUUS
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ITALIALAIS- 
POHJOISMAALAISTA
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”Nopeus ratkaisee minun keittiössäni. Suomalaisen prosessiosaamisen ja 
täsmällisen aikataulutuksen ansiosta voimme tarjota ratkaisuja nopeammin  
ja tarkemmin. Lisämaustetta projekteihin tuo myös italialainen käsityöläis- 
henkinen työskentelytapa."   
- Keittiömestari Paolo De Vecchi, Enston valaistusinsinööri 

 

Vanhoilla resepteilla ei pit
kalle parjaa er

ittain kilpailluil
la Italian  

valaistusmarkkinoilla. Sovell
a tai sammaloidu!

Intesa Sanpaolo:
 yksi Italian pan

kkimaailman huippukeittio
ista!

Ole yhteydessa asiakkaaseen saannollisesti. Pida lopputulos aina mielessa!
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Ensto Flow mahdollistaa kokeilemisen ja yhteistyön, joilla 
voidaan rakentaa asioita, jotka eivät sovi Enston tavan- 
omaiseen liiketoimintamalliin. Jotkin kokeiluista voivat  
jopa johtaa ihmiskunnan parempaan selviytymiseen.

ensto today  |  INNOVOINTI

ENSTO FLOW:  
INNOVOINTIA  
JA KOKEILUA

 Scott Diel       iStock
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K ertoessaan Ensto Flow’n missiosta Visa 
Parviainen kuulostaa hieman kapteeni 
James Tiberius Kirkiltä: ”Tehdä rohkeasti 
jotain, mikä ei tunnu luontevalta koke-
neelle teollisuusalan toimijalle.” 

Parviainen on Ensto Digital Solutions 
-liiketoiminta-alueen teknologiajohtaja. Tehtävässään hän 
valvoo Enston teknologiastrategiaa ja tunnistaa tilanteita, 
joissa on mahdollista rakentaa synergioita. Ohjelmistoin-
sinöörinä Parviainen tulee perinteisen valmistavan teol-
lisuuden ulkopuolelta. Hän tuli Enstolle loppuvuodesta 
2017 auttaakseen luomaan ympäristön, jossa hänen sano-
jensa mukaan ”epäonnistumisia ei ainoastaan hyväksytä, 
vaan niitä myös arvostetaan silloin, kun ne estävät Enstoa 
viemästä eteenpäin vääränlaisia projekteja.”

TEEMME ESINEISTÄ ÄLYKKÄÄMPIÄ
Ensto Flow’n keskiössä on auttaa yhtiötä tekemään 
päätöksiä siitä, miten Enston tuotteiden tulisi viestiä muun 
maailman kanssa. ”Olemme perinteisesti tuotteita tarjoava 
yritys”, sanoo Parviainen, ”mutta meidän on tehtävä asiak-
kaalle helpoksi valita tuotteen lisäksi kokonaisratkaisu.”

Tehdäänkö kaikesta siis älykästä? Parviaisen mukaan 
on myös tuotteita, kuten liittimet, joihin ei sisällytetä äly-
toimintoja. Mutta tällä hetkellä hyvin yksinkertaisistakin 
tuotteista, kuten johdonsuojakatkaisijoista, voitaisiin 
kuitenkin tehdä älykkäitä. ”Silloin ne voivat kertoa meille 
itse, ovatko kunnossa vai onko jotain vialla. Kaikilla mata-
lajännitetuotteillamme, kuten muuntajilla ja tasasuuntai-
milla, tulee olemaan kyky viestiä. Samoin sähkölinjan 
kaikilla muilla elektroniikkaa sisältävillä komponenteilla.”

KAKSI REITTIÄ
Flow tarjoaa kaksi polkua. Prototyyppipolku tarjoaa ympä- 
ristön epätavallisille kokeiluille, joilla ei välttämättä 
ole mitään välitöntä tuotesovellusta. ”Voimme tehdä 
yhteistyötä toisten yritysten kanssa ja oppia kumpikin 
jotain, mikä olisi ollut mahdotonta tai kallista oppia 
yksin”, sanoo Parviainen. 

Integrointipolussa on kyse viestintäkäyttöliittymillä 
varustettujen laitteiden luomisesta. Tällöin kehitetään 
tuotteita muille yrityksille, jotka saattaisivat haluta sisäl-
lyttää laitteen osaksi omia ratkaisujaan tavoilla, joita 
Ensto ei ole osannut vielä edes kuvitella. Kyseessä olisi 
siis toisten yritysten tuotteet, jotka keskustelevat Enston 
tuotteiden kanssa. ”Emme myönnä yksinoikeutta palve-
lurajapintojemme [API eli Application Programming 
Interfaces] käyttöön, joten niitä voivat käyttää monet yri-
tykset”, sanoo Parviainen. ”Näin siirrymme kohti lait-
teiden ekosysteemiä.”

Flow’n ensimmäiset tutkimukset on tehty prototyyp-
pien kehittämisen alueella. 

ERICSSON JA DNA
Ensto solmi vastikään kumppanuudet Ericssonin ja 
DNA:n kanssa varmistaakseen, että sähköautojen lataus-
modeemeissa käytetyt radiotekniikat eivät vanhentuisi. 

Kokeilu, jota Parviainen luonnehti ”erittäin tekniseksi 
ja paljon pintaa syvemmälle luotaavaksi”, tehtiin Enston 
tutkimuslaboratoriossa Porvoossa. Myöhemmin proto-
tyyppi esiteltiin Sähkö Tele Valo AV -messuilla Jyväsky-
lässä, missä sillä testattiin lataustoimintoja kytkemällä se 
sähköauton lataussimulaattoriin.

”Ericsson tarjosi käyttöön asiantuntemuksensa ja 
lainasi meille fyysiset modeemit, ja testasimme laitetta 
DNA:n Cat M1 -verkossa”, sanoo Parviainen. Ensto ei 
suunnittele korvaavansa nykyistä modeemisukupolveaan 
välittömästi, mutta halusi varmistaa mahdollisuuden 
siihen, jos tarvetta ilmenisi. Epäonnistuminen oli tämän 
kokeilun mahdollinen lopputulema. ”Olisimme saat-
taneet todeta, että yhteensopivuus olisi vaatinut suuria 
investointeja tai että modeemiemme kotelot eivät olleet 
yhteensopivia tiettyjen radiotaajuuksien kanssa. Selvisi 
kuitenkin, että se toimii, ja voimme halutessamme käyn-
nistää tuotteen kehitystyön.”

MUSTAT KÄRPÄSET
Ensto Flow osallistuu myös huomattavan yhteiskunnal-
lisen merkityksen omaaviin projekteihin, joissa tulevat 
kaupalliset sovellukset voivat olla vielä täysin hämärän 
peitossa.

Esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee tut-
kimusta mustasotilaskärpäsen toukkien käytöstä orgaanisen 
jätteen muuntamisessa proteiiniksi eläinrehua varten. Ensto 
tuli mukaan projektiin luodakseen etä-ohjattavan läm-
mitysratkaisun merikonteille, joissa kärpäsiä kasvatetaan.  

”Tämä on uusi suunta tekniikalle, ja meidän on hyvä 
ymmärtää, missä ympäristöissä tuotteitamme käytetään”, 
Parviainen kertoo. ”Emme tietenkään aio aloittaa touk-
kien kasvatuskonttien valmistusta! Flow auttaa siirtymään 
kohti kiertotaloutta, missä biojätettä, jonka arvo on erit-
täin matala, muutetaan proteiinirehuksi, jonka arvo on 
verrattain korkea. Se, että asioiden arvo voidaan säilyttää, 
on ihmiskunnan pitkän tähtäimen selviämisen edellytys. 
Enstolle välitön hyöty on siinä, että kun siirrämme perin-
teisiä tuotteita haastavaan ympäristöön, voimme nähdä, 
pystymmekö mukauttamaan niitä erilaisiin tarpeisiin. 
Tämä liittyy esimerkiksi tuotteidemme kauko-ohjaukseen 
ja antureiden käyttöön.”

KUN ERIKOISESTA TULEE UUSI NORMI
”Uusia ideoita, oppimista ja erikoisia asioita, jotka eivät sovi 
perinteiseen liiketoimintamalliin” on Parviaisen antama 
kuvaus Ensto Flow’sta. 

Raja perinteikkyyden ja erikoisuuden välissä tulee 
entisestään sumentumaan Enston jatkaessa työtään kehit-
täessään tuotteistaan älykkäitä. ”Jo vuoden kuluessa Ensto 
Flow tulee näyttäytymään erilaisena kuin se on nyt”, sanoo 
Parviainen. ”Mutta se on hyväksyttävää, nautittavaa ja 
tavallaan koko homman pointti.” 

UUSIA IDEOITA, OPPIMISTA JA ERIKOISIA ASIOITA,  
JOTKA EIVÄT SOVI PERINTEISEEN LIIKETOIMINTAMALLIIN.

VISA PARVIAINEN, ENSTON TEKNOLOGIAJOHTAJA
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Enston pilottiprojektissa otetaan askel kohti LVDC-tekniikkaan  
perustuvia pienjänniteverkkoja.

ensto today  |  RATKAISUT

A C (vaihtovirta) on maailmassa isossa 
roolissa. Jos etsit Googlesta lyhenteellä 
LVDC (Low Voltage Direct Current), et 
tule löytämään vielä paljon tietoa. Saatat 
löytää kokeellisella tasolla toimivan 
LVDC-verkon, mutta et kaupallisessa 
käytössä olevaa. Ennen kuin nyt.

”LVDC-sähkönjakelujärjestelmät tulevat varmasti olemaan 
osa sähköntuotantojärjestelmiä”, sanoo Sami Laitinen, Enston 
kymmenhenkisen LVDC-tiimin tuotepäällikkö. 

LVDC-PILOTTI
Enston LVDC-pilottiverkko tullaan toteuttamaan yhteis-
työssä jakeluverkkoyhtiö Elenian kanssa ja kohteeksi on valittu 
osa Elenian jakeluverkosta lähellä Tamperetta. Verkkoon tul-
laan asentamaan yksi 100 kVA:n LVDC-syöttöyksikkö ja neljä 
LVDC-puistomuuntamoa. Pilottiprojektissa on mukana kah-
deksan kotitaloutta, mutta tulevat LVDC-verkot tuottavat 
sähköä toki huomattavasti suuremmalle määrälle kuluttajia. 

Enston LVDC-pienjänniteverkko perustuu 1500 V (± 
750 V) nimellisjännitteen tasasähköverkkoihin, jolloin kaikki 

asennukset voidaan tehdä pienjännitestandardien mukaisesti. 
Enston mikroverkkoratkaisuun kuuluu myös LVDC-liitäntä-
yksiköitä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon ja sähköautojen 
lataamiseen. Mikroverkko mahdollistaa toiminnan joko osana 
perussähköverkkoa tai itsenäisenä saarekkeena, jota on helppo 
laajentaa. Se tuo 6–10 kertaa enemmän tehoa olemassa olevaan 
verkkoon. LVDC voidaan jopa säätää tuottamaan tai kulutta-
maan loistehoa keskijänniteverkon jonkin toisen osan kom-
pensoimiseksi. Tämän seurauksena tehohäviöt pienenevät ja 
siirtokapasiteetti lisääntyy.

Myös yhteiskunnalliset haasteet, kuten laskuttamaton 
kulutus eli sähkövarkaudet, saadaan ratkaistua. Tilannetta, jossa 
johtoja kulkee taloon avoimen ikkunan kautta, ei käytännössä 
ole enää olemassa. 

LVDC: SÄHKÖNJAKELUN UUSI STANDARDI?
LVDC:n perustekniikka tehoelektroniikassa on ollut olemassa jo 
vuosien ajan teollisuussovelluksissa. Sitä pidetään perusraken-
neosana ratkaisuissa, esimerkiksi aurinkosähköliitäntöjen (PV) 
ohjaamisessa ja paikallisessa energian varastoinnissa.

 Scott Diel       Jaana Heinola

  
TOIMINTAVARMA JA  
LUOTETTAVA SÄHKÖVERKKO

=
=
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Jussi Vanhanen, Enston LVDC-johtaja, sanoo Enston läh-
teneen mukaan tähän tekniikkaan analysoituaan aurinko-
energian varastointia. ”Tehtyämme oman työmme tämän 
osalta käynnistimme yhteistyön kolmen suomalaisen tek-
nillisen yliopiston kanssa ja aloitimme LVDC:n tehoelekt-
roniikan kehitystyön.”

Kaikki megatrendit tukevat LVDC:n hyödyntä-
mistä. Sähkönkulutus on kasvamassa maailmanlaajuisesti. 
Nykyiset sähköverkot alkavat jäädä jälkeen nykypäivän vaa-
timuksista. Uusiutuvan energian tuotanto on jo saatavilla 
kuluttajatasolla – Isossa-Britanniassa Ikea myy käyttöval-
miita aurinkovoimaratkaisuja. Hallituksen määräyksissä 
vaaditaan parempilaatuista sähköä ja edellytetään, että säh-
kökatkosten ja -vaihteluiden on oltava mahdollisimman 
pieniä. LVDC on ratkaisu yleisimpiin sähkönjakeluun liit-
tyviin ongelmiin, kuten kapasiteettivajeeseen, sähkön huo-
noon laatuun sekä jännitteen tai taajuuden vaihteluihin. 

Jussi Vanhanen tähdentää, että LVDC:n potentiaa-
lissa on kyse paljon muustakin kuin vain sähkönjakelusta. 

”Energianvarastointi tulee olemaan osa LVDC-sähkönja-
kelua,  jonka kehittämisessä Ensto aikoo myös olla mukana. 
Tulemme myös tarjoamaan ennaltaehkäiseviä kunnossapi-
topalveluita kehittämämme sähköverkkojen pilvipalvelun 
avulla.” 

Vanhanen sanoo, että maailmassa tullaan siirtymään 
enemmän tasavirtaan perustuviin tekniikoihin sähköntuo-
tannossa mm. energian varastoinnissa ja kuluttajasovelluk-
sissa (esimerkiksi katuvalaistus on toteutettu LED-valoilla). 
”Tasavirta on tehokas tekniikka pienjännitealueilla, mutta 
korkeamman jännitteen alueilla vaihtovirta on edelleen 
järkevää. Tulemme varmasti näkemään tasavirran suosion 
kasvua tulevaisuudessa.”

Enston LVDC-pilotti Suomessa tulee käyttöön koko-
naisuudessaan lähiaikoina. Samaan aikaan Ensto etsii lisää 
pilottikohteita Suomessa sekä muissa Enston toiminta-
maissa. Vaikka tasavirta ei kenties korvaa vaihtovirtaa, se on 
selkeästi tekniikka, jolla on valtava vaikutus niin yhteiskun-
taan kuin Enstoonkin.
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Megatrendit vauhdittamassa liiketoiminnan 
kasvua myös seuraavalla vuosikymmenellä. 

 Pia Heikkilä       iStock, Pia Heikkilä

ENSTON   
KASVUN  
VUOSIKYMMEN  
INTIASSA 

ensto today  |  ENSTOLAISIA
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K ymmenen vuotta sitten Intia oli 
lupaava markkina Enstolle heikon 
sähkönjakelun ja modernisointia kai-
paavan verkoston ansiosta. Mutta 
Intia oli samalla tuntematon suuruus. 
Markkinapotentiaalin ansiosta Ensto 
päättikin vuonna 2009 aloittaa toi-

minnan maassa.
Operaatio käynnistettiin harkiten yhdellä tuot-

teella ja kourallisella työntekijöitä Gurgaonissa, Delhin 
kupeessa. 

Insinööri Vinod Kumar oli Enston ensimmäisiä 
työntekijöitä Intiassa. "Työpaikka Enstolla merkitsi 
minulle hyviä uranäkymiä kansainvälisessä yrityksessä. 
Mutta tuohon aikaan en kuitenkaan tiennyt, että aion 
jäädä näin pitkäksi aikaa tänne töihin”, hän sanoo. 

Kumarin ura Enstolla on tuosta lähtien ollut nou-
sujohteista. Alun perin tuotantovastaavaksi palkattu 
Kumar on nyt vastuussa yhtiön tehtaasta ja tuo-
tannosta. Kumar itse kertoo seuranneensa Intian 
liiketoimintojen kasvua aitiopaikalta vuosikym-
menen aikana. "Toimintamme kasvoi yksinkertai-
sesta pienyrityksestä vientiin ja kotimarkkinoihin 
fokusoituneeseen kasvuyritykseen", hän sanoo.  

 
TYÖ PALKITSEE JOKA PÄIVÄ
Ensto onkin tänään hyvin erilainen yritys verrattuna 
vuoteen 2009.  Se työllistää yli sata henkilöä, valmistaa 
yli sataa tuotetta ja sen käytössä on valtava, hyvin jär-
jestetty varasto, josta tuotteita välitetään kaikkialle 
Intiaan ja ulkomaille.

Kumarin päivä alkaa aamukokouksella, jonka jäl-
keen hän tarkastaa tuotantosuunnitelman, järjestelee 
tulevia toimituksia tai hoitaa henkilöstöasioita. Kahta 
samanlaista työpäivää ei ole, hän sanoo. "Jopa kiireisinä 
aikoina pidän työstäni ja tunnen, että johtajat ja työka-
verit arvostavat työpanostani”. 

Kumarilla riittää kiirettä, koska Ensto on Intian 
markkinajohtaja ilmajohtotarvikkeissa. Alan johtavat 
nimet kuten Bajaj, L & T, Reliance ja Tata Power luot-
tavat Enston laatuun.

Markkinavalloitus ei kuitenkaan tapahtunut yhdessä  
yössä. "Alkuaikoina meitä ei tunnettu markkinoilla. 
Mutta näytimme potentiaalisille asiakkaille kansain-
välisiä saavutuksiamme ja hitaasti mutta varmasti 
saimme asiakkaiden luottamuksen laadukkailla tuot-
teilla ja palveluilla", sanoo Ensto Intian toimitusjohtaja 
Ashok Kaushik.

Intialaisten asiakkaiden ajattelutapa on muuttunut 
vuosien varrella. "Kun pystyimme todistamaan asi-
akkaillemme tuotteiden elinkaaren kokonaiskustan-
nukset ja laadun tärkeyden, he ymmärsivät, että halvat 
tuotteet kostautuvat myöhemmin", hän lisää.

MEGATRENDIT MUOKKAAVAT  
TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA
Enstolle Intian merkitys on kasvanut strategisesti 
samalla, kun maan liiketoiminta lähti nousuun. Ja 
kasvu Intiassa tulee vain kiihtymään. "Megatrendit, 
kuten nopea kaupungistuminen ja digitalisaatio tulevat 
lisäämään liiketoimintaamme."

Kun Intian kaupungit kasvavat, kasvaa samalla 
tarve laadukkaampaan sähköön. Tämä puolestaan luo 
haasteita paikallisille sähköyhtiöille.

"Enston pienjänniteverkkoteknologia (LVDC) on 
älykäs ja kustannustehokas tapa hyödyntää verkkoa, 
koska se voi lisätä kapasiteettia ilman lisäinvestointeja, 
parantaa sähkön laatua ja hyödyntää uusiutuvia energi-
anlähteitä kuten aurinkoenergiaa", Kaushik sanoo.

Älykkäät kaupungit ovat toinen kasvumahdolli-
suus. Intia etsii kuumeisesti ratkaisuja saasteongel-
miinsa luomalla sähköautoille latausverkostoja.

Ensto tekee yhteistyötä Fortumin kanssa. "Kehi-
tämme parhaillaan intialaisille markkinoille tarkoitet-
tuja latauslaitteita ja testaamme niitä yhdessä Fortumin 
kanssa", Kaushik sanoo.

Intia tunnetaan heikosta sähköntuotannosta, 
jonka ansiosta suurella osalla maaseudun kotitalouk-
sista ei ole sähköä. Heikko sähkönjakelu on yritykselle 
mahdollisuus. 

MEGATRENDIT,  
KUTEN NOPEA KAUPUNGIS-
TUMINEN JA DIGITALISAATIO 

TULEVAT LISÄÄMÄÄN  
LIIKETOIMINTAAMME.”

ASHOK KAUSHIK,  
ENSTO INTIAN TOIMITUSJOHTAJA
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"Voimme auttaa kylien kehittämisessä älykkäämpään suun-
taan, koska sähkön laatu on usein erittäin heikko. Phase Balancer 
-virrantasaajamme tasaa vaiheiden virtaeroja ja parantaa jännit-
teen vakautta", Kaushik sanoo.

Intia haluaa modernisoida vanhoja sähkökaapeleitaan. 
Suunnitelma ilmajohtoverkkojen vaihtamiseksi maakaapeli-
verkkoihin on merkittävä tilaisuus Enstolle.

"Tämä on vasta alkutekijöissä. Mahdollisuus kasvattaa liike-
toimintaa on valtava, koska Intian hallitus on aloittanut työnsä 
sähkönjakelujärjestelmien muuttamiseksi", Kaushik toteaa.

  
LAAJENNUS LISÄÄ TUOTANTOKAPASITEETTIA
Kun Ensto nyt siirtyy seuraavalle vuosikymmenelle, se tekee 
sen entistä vahvempana laajentamalla liiketoimintaansa vas-
taamalla kasvavaan kysyntään. "Parhaillaan pohdimme mah-
dollisuutta kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettimme", Kaushik 

sanoo. Tavoitteena on löytää sopiva kokoonpanolaitos ensi vuo-
teen mennessä.

Ensto ei ainoastaan toimita tuotteita Intian markkinoille, 
vaan se vie niitä ympäri maailmaa. 

"Meillä on asiakkaita lähialueilla kuten Bhutanissa ja Nepa-
lissa, ja viime aikoina olemme alkaneet toimittaa tuotteita 
Tšekkeihin, Puolaan ja Viroon. Intiassa valmistettujen tuot-
teiden hyväksyminen vei jonkin verran aikaa, mutta nyt liike-
toiminta on kasvussa", Kaushik sanoo.

 Intian potentiaali näyttää tällä hetkellä rajattomalta.
Asiakastyytyväisyys on tärkein prioriteetti ja tarkoitukse-

namme on ylläpitää sitä seuraavienkin vuosikymmenien aikana. 
"Myyntivalttimme on, että mitä lupaamme, toimitamme 

sen. Lisäksi tuotteidemme laatu on vertaansa vailla, ja koulutus- 
ja tukipalvelut ainutlaatuisia", summaa Kaushik.

ensto today  |  ENSTOLAISIA

Vinod Kumar ja Ashok Kaushik

Toukokuussa Ensto sai päätökseen Bagnèresin kiinteistön 
muutosprojektin, ja valmiit toimitilat avattiin virallisesti Bagnères-
de-Bigorressa Ranskassa. Avajaiset olivat huipennus kahden 
vuoden projektille, jonka tuloksena ylijännitesuojien ja kuorman-
erottimien valmistus saatiin saman katon alle. Tehdas valmistaa 
vuodessa yli 200 000 ylijännitesuojaa ja yli 800 kuormanerotinta 
ja työllistää 70 henkilöä. Laajennuksen seurauksena nämä luvut 
tulevat kasvamaan tulevina vuosina.

Uusien toimitilojen avajaiset 
Bagnères-de-Bigorressa

Enston Ari Virtanen ja Jacques Brune, Haute-Bigorren kunnanjohtaja
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Ensto Ensek, Virossa toimiva yhtiömme, joka työllistää lähes 500 
henkeä, on palkittu ylimmällä kultaisen luokan palkinnolla vastuul-
lisesta liiketoiminnastaan. Vastuullinen johtaminen näkyy Enstolla 
monella osa-alueella. "Ympäristösyistä otimme käyttöön älykkään 
lämmitysratkaisun Keilan tehtaallamme. Tietojärjestelmä hallinnoi 
optimaalista lämmitystä,” kertoo Kaarel Suuk, Enston Keilan teh-
taanjohtaja. Yhteiskuntaprojekteissa yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt 
ottamaan osaa paikallisten yhteisöjen hankkeisiin sekä Keilan että 
Länsmäen alueilla. 

Kolmannen sektorin järjestö Responsible Business Forum 
Estonia luovuttaa vastuullisuuspalkintoja kolmessa luokassa; kulta, 
hopea ja pronssi. Kilpailussa yritykset arvioivat, miten positiivisesti 
he pystyvät vaikuttamaan ympäristöönsä, jossa toimivat, ja miten 
he voivat parantaa omaa toimitaansa sekä ympäristön että liiketoi-
minnan hyödyksi.

Ensto Ensek  
palkittiin 
vastuullisesta 
toiminnasta  
 

Suomalaisessa lento- ja sähköisessä liikenteessä alkoi 
uusi aikakausi, kun Suomen ensimmäinen sähkölen-
tokone lensi ensilentonsa Helsingissä 31. heinäkuuta. 
Pipistrel Alpha Electro on ensimmäinen Suomeen han-
kittu sarjavalmisteinen sähkölentokone, jonka omistaa 
Helsingin Sähkölentokoneyhdistys.  
    "Päivä oli erittäin merkittävä Suomen sähköiselle 
ilmailulle," toteaa Helsingin Sähkölentokoneyhdis-
tyksen puheenjohtaja Janne Vasama. "Ilmailu on radi-
kaalin muutoksen edessä, joten halusimme nopeasti 
edistää sähköisen lentämisen tietämystä Suomessa. 
Tarkoituksena on tutkia mm. akkujen kestoa ja suo-
rituskykyä, latausinfraa sekä ilmailun ekologisuutta 
yhdessä eri alojen edelläkävijöiden kanssa."
     Sähkön käyttö lentoliikenteessä pienentää päästöjä 
ilmakehässä ja vähentää melua lentokenttien lähei-
syydessä sekä laskemien mukaan myös lentäjien kou-
lutuksen hintaa. Vasama toivookin, että Suomi voisi 
toimia edelläkävijänä siinä, että kaikki lyhyemmät len-
tomatkat tehtäisiin jatkossa sähkökäyttöisillä koneilla.

Ensto sähköistämässä liikennettä   
ja edistämässä innovaatioita
Enstolla on lähes vuosikymmenen kokemus sähköau-
tojen latauksesta ja 60 vuoden kokemus sähköistyk-
sestä, ja se etsii uusia innovatiivisia sähköistysalueita. 
"Vaikka sähköinen lentoliikenne on alkuvaiheessa, 
näemme tekniikan mahdollistavan nopean kehityksen 
päästöttömässä ilmailussa. Lisäksi haluamme kan-
nustaa innovatiivisuutta, josta Helsingin Sähkölento-
koneyhdistyksen projekti on loistava esimerkki," Matti 
Rae Enstolta toteaa. "Uskomme vahvasti sähköiseen 
lentoliikenteeseen, ja seuraamme sitä uutena mielen-
kiintoisena liiketoimintamahdollisuutena," Rae jatkaa.

Ensimmäinen sähkölentokone  
nousi ilmaan Suomessa 

ensto today  |  UUTISIA



36     ENSTO TODAY 2018

ensto today  |  KUMPPANUUS

36     ENSTO TODAY 2018



ENSTO TODAY 2018     37

Fortum ja Ensto tuottavat johtavia ratkaisuja 
Pohjoismaiden sähköautojen latausmarkkinoille. 

Seuraava etappi: muu maailma.

ENSIN  
VALLOITAMME  

POHJOISMAAT...

 Scott Diel       Fortum, OP
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F
ortum Oyj on Pohjoismaissa, Baltiassa, 
Puolassa, Venäjällä ja Intiassa toimiva 
puhtaan energian yritys. Yrityksellä  on 
pelkästään Pohjoismaissa 2,5 miljoo-
naa sähköasiakasta. Fortum Charge & 
Drive, yrityksen sähköautojen lataus- 
alusta, laajentaa johtoasemaansa Poh-

joismaiden markkinoilla ja tarjoaa jo nyt pilvipalvelua 
latausverkoston operointiin 16 maassa. 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Charge & Drive 
-verkostossa on jo yli 2 000 laturia. Fortumilla on maan 
laajin verkostopeitto Norjassa, joka tunnetaan maail-
malla sähköautojen (EV) levinneisyydestään ja katta-
vasta latausverkostostaan. 

Tehostaakseen markkinoiden verkostoitumista ja  
mahdollistaakseen sähköisen liikenteen seuraavan aske- 
leen Fortum on rakentamassa ensimmäistä suurteho-
latausverkostoa Oslon, Tukholman ja Helsingin välille. 
Tämän verkoston avulla uusien laajan toimintasäteen 
(yli 300 km) omaavien sähköautojen on mahdollista 
matkata Helsingistä Osloon samassa ajassa kuin perin-
teisen auton.

EI VAIN LAITTEISTOA
Fortum on tuomassa sähköautojen kuljettajille muu-
takin kuin pelkän fyysisen verkon. Pohjoismaissa Fortu-
milla on jo 75 000 sähköautoilijaa asiakkaanaan. Tämän 
lisäksi sen äskettäin hankkima yritys Plugsurfing GmbH 
yhdistää yrityksen 50 000 käyttäjää yli 200:aan eri lataus-
verkostoon Euroopan alueella, jolloin käyttäjien ulottu-
villa on yli 70 000 laturia 24 Euroopan maassa.

”Pelkästään Saksassa on 70 erilaista latausverkostoa”, 
mainitsee Tero Era, Fortumin Charge & Drive -liike-
toiminnan Suomen maajohtaja. Plugsurfing ratkaisee 
ongelman mahdollistamalla sähköauton kuljettajien 
saumattoman liikkumisen Euroopassa.

OIKEAT KUMPPANIT, OIKEAT TUOTTEET
Kansainvälinen laajentuminen edellyttää Fortumin 
Charge & Drive -pilviratkaisulta yhteensopivuutta eri 
laitemallien kanssa. Monissa tapauksissa Charge & 
Drive -palvelu on valinnut Pohjoismaisessa verkostos-
saan käyttöön Enston tekniikan.

”Ensto pystyy tarjoamaan dynaamisen kuormanhal-
linnan eli DLM-ratkaisun”, Fortumin Tero Era kertoo. 
”Tämä on ehdottoman tärkeää, kun palvelua tarjotaan 
suurissa pysäköintihalleissa ja tarjolla on rajallinen 
määrä sähkötehoa. Enston tekniikka mahdollistaa suu-
rimman mahdollisen latausnopeuden sitä tarvitseville 
autoille. Enston laturit ja dynaaminen kuormanhallinta 
ovat meillä itsellämmekin käytössä Espoon pääkontto-
rimme 92 latauspisteessä.”

Era kertoo, että toinen hyöty Enston kanssa työs-
kentelyssä on sen kyky tarjota ja brändätä laturit eri 
yritysten tarpeiden mukaisesti. ”Enstolla on taitoa 
suunnittelussa ja brändäyksessä.”

Fortumin ja Enston välinen yhteistyö on yhtä 
vanhaa kuin sähköautomarkkinatkin. Ne tekivät yhteis-
työtä ensimmäisen kerran vuonna 2009 julkisessa lata-
usprojektissa Espoossa. Molemmat yritykset pitävät 
tietenkin pääkonttoriaan Suomessa ja jakavat yhteisen 
kielen. Tärkeintä on kuitenkin yhteinen sähköautojen 
tekniikkaa koskeva filosofia. ”Käytön helppous on tär-
keää niin meille kuin sähköautojen käyttäjillekin”, Era  
 

 
 
kertoo. ”Enston valmistamat puolinopeat laturit ovat 
korkealaatuisia ja sopivat Pohjoismaiden haastaviin 
olosuhteisiin.”

NOPEAMMIN MARKKINOILLE
Enston Head of Venturing Juha Stenberg näkee kump-
panuudet ponnahduslautana tulevaisuuteen. ”Enston 
tuotteet ovat älykästä lataamista ajatellen kaikkein 
käyttäjäystävällisimpiä ja kehittyneimpiä. Fortum on 
selkeästi alan suurin toimija, ja heillä on sähköauto-
markkinoiden johtoasema Norjassa, joten yhteistyö 
heidän kanssaan antaa meille näkymän tulevaisuuteen.”

Stenberg kertoo, että energiayhtiön osallisuus 
Charge & Drive -palvelussa toimii älykkään lataamisen 
kulmakivenä. ”Älykäs lataaminen merkitsee monia asi-
oita, mutta on tärkeää miettiä sähköautojen latauksen 
energiapuolta. Yhteinen visiomme mahdollistaa tuot-
teidemme ja palvelujemme kehittämisen.”

Tästä todistavat markkinamme Pohjoismaiden 
ulkopuolella, kuten Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Ita-
liassa ja Unkarissa. ”Kumppanuutemme helpottaa asi-
akkaiden toimintaa”, Stenberg sanoo. ”He kopioivat 
meidän Pohjoismaiden kokemuksiamme omille mark-
kinoilleen saadakseen tuotteet nopeammin mark-
kinoille ja luodakseen tulevaisuuteen kantavan ja 
älykkään latausverkoston.”

UUDET MARKKINAT, UUDET TUOTTEET
Syksyllä 2017 Fortum ja Ensto tekivät jälleen yhteis-
työtä käynnistääkseen Charge & Drive -pilottipro-
jektin Delhin alueella Intiassa. Fortum operoi siellä 
neljää suurta aurinkovoimalaa ja on toiminut Intiassa 
jo viiden vuoden ajan. Molemmat kumppaniyritykset 
pitävät seutua kotimarkkina-alueenaan ja odottavat ver-
koston kasvavan ajan kuluessa.

Työtä on tehtävänä kuitenkin myös kotona. ”Poh-
joismaissa on 2,5 miljoonaa asiakasta, jotka ostavat 
sähköä Fortumilta”, Enston Stenberg toteaa. ”Se on hyvä 
mahdollisuus kummallekin yritykselle toimia alueilla, 
joilla tarvitaan älykkäitä ratkaisuja. Älykkäissä kodeissa 
tulee olemaan paljon muitakin tarpeita älykkään lataa-
misen lisäksi. Tarvitsemme älykkäitä tuotteita sekä 
mobiilisovelluksia kaikkien näiden ratkaisujen hallit-
semiseksi. Tässä mielessä kumppanuutemme on hyvin 
kiinnostava.” 

................................................................................................................................................................................................................................................................

Tero Era
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Liikkumisen 
palveluita 
OPlta  
Fortumin ja Enston kumppa-
nuus auttaa tuomaan alalle 
uusia toimijoita ja uusia liike-
toimintamalleja.

Hyvin harva meistä olisi voinut muuta-
ma vuosi sitten kuvitella, että rahoitus-
palveluja tarjoava yritys tulisi mukaan 
sähköautoliiketoimintaan.
     OP Ryhmä, Suomen suurin finans-
siryhmä, esitteli Helsingissä vastikään 
DriveNow-palvelun. Yhteiskäyttöauto-
palvelu toimii 11 Euroopan kaupungissa. 
Palvelu tarjoaa Helsingin ja lähialuei-
den asukkaille BMW- ja Mini-autoja 
ajominuutteihin perustuvalla maksulla. 
OP on myös käynnistänyt sähköautojen 
yhteiskäyttöpalvelun yrityksille ja kau-
pungeille sekä sähköautojen yksityisen 
leasing-mallin.
     Fortumin Charge & Drive -palvelu ja 
OP ovat yhdistäneet voimansa raken-
taakseen 100 sähköautojen latausase-
maa osuuspankkien yhteyteen Suo-
messa. Tavoitteena on lisätä maamme 
julkisten latausasemien määrää. Laturit 
valmistaa Ensto. ”Laitteet vastaavat ISO 
15118 -standardin vaatimuksia, jolloin 
niiden kytkentä- ja lataustoiminnot 
toimivat myös tulevaisuudessa”, Fortu-
min Tero Era kertoo. ”Tulevina vuosina 
asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin 
kytkeä kaapeli autoon – tunnistautumi-
nen, maksu ja kaikki muukin tapahtuu 
kaapelin kautta. Enää ei tarvita kortteja 
tai tunnisteita!”
     Yksityisessä leasing-mallissa OP 
rahoittaa autot, vakuuttaa ne ja tarjoaa 
valmiin kokonaispaketin. OP Ryhmän 
mukaantulo sähköautomarkkinoille 
on erinomainen esimerkki siitä, miten 
liikkumismuotojen kehittyessä uudetkin 
toimijat voivat luoda uusia liiketoiminta-
malleja.
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60 VUOTTA,  
60 TEKOA! 

ensto today  |  ENSTO 60 VUOTTA

Päätimme juhlistaa syntymäpäiväämme tekemällä tänä vuonna  
60 hyvää tekoa paremman elämän ja tulevaisuuden puolesta. 
Tässä muutamia esimerkkejä eri maissa tehdyistä teoista.

Fight dirty!
Enston työntekijät Ranskassa osallistuivat 

tyttäriensä kanssa kuuden kilometrin Muddy 
Angel -mutajuoksutapahtumaan Ranskan 

Lyonissa toukokuussa 2018. Juoksutapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä Ranskan CAMI Sport & 
Cancer- ja Belgian Think Pink -järjestöjen kanssa, 

ja tapahtumalla kerättiin varoja rintasyövän 
vastaiseen taisteluun.

Latausasemia 
Lastensairaalalle
Ensto lahjoitti Uudelle 
Lastensairaalalle kolme 
sähköautojen 
latausasemaa, joissa 
voidaan ladata yhtä 
aikaa kuutta 
sähköautoa.

   Ensto

i 

Seuraa tekojen  
toteutumista osoitteessa

ensto.com/60acts 
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Pyöräillen parempaa 
terveyttä ja tulevaisuutta
Latvian Ensto kutsui 
asiakkaitaan nauttimaan Gaujan 
kansallispuiston jyrkistä rinteistä 
ympäristöystävällisellä tavalla. 
Vaikka työmatkapyöräily ei kaikilta 
onnistukaan, on selvää, että 
polkupyörä on yksi parhaista 
tavoista pienentää 
hiilijalanjälkeä ja samalla 
edistää omaa 
terveyttä.

Puita 
paremman 

tulevaisuuden 
puolesta 

Puut ovat olennainen 
osa ympäristöä ja elämän 

olemassaoloa. Enstolaiset Inti-
assa istuttivat yhdessä yhteistyö-

kumppaneidensa kanssa yhteensä 
60 puuta Enston toimipisteen lähelle 
Gurgaonissa, Haryanassa.

Mobiili-
suunnistusta

Ensto auttaa OK 
Trian -suunnistusseuraa 

rakentamaan Porvoon, 
Sipoon ja Loviisan seudulle 

mobiilisuunnistusreittejä, joita 
asukkaat ja koululaiset voivat 

käyttää matkapuhelimen QR-
koodinlukijalla. Suunnistuksen  

avulla lapsia kannustetaan liikku- 
maan luonnossa ja nauttimaan  
raittiista ulkoilmasta.

Aurinkoenergialla  
arjen helppoutta 

World Visionin projektiin Keniaan 
lahjoittamamme aurinkopaneelit 

helpottavat pieneltä osin arkea tarjoten 
uusiutuvaa sähköä kyläläisille.
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Uudet ympäristöystävälliset pakkaukset.

ensto today  |  KESTÄVÄ KEHITYS

K
aikki alkoi Enston asiakkaista.  

”Asiakkaat eivät oikeasti halua hienoja ja kiil-
täviä monivärisiä pakkauksia”, kertoo projektipäällikkö 
Tatiana Novatskaya Enston uusista pakkauksista. ”Maa-
ilmanlaajuisten ympäristövastuuta koskevien aloitteiden 
myötä he ovat paljon valveutuneempia ja kiinnostu-
neempia siitä, että pakkauksemme ovat kestävän kehi-

tyksen mukaisia.”

ISO PONNISTUS
Pakkausmuutos aloitettiin aaltopahvista. Ensto käyttää pakkausmateriaa-
leihin vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa, josta yli puolet aaltopahviin. 
Enstolla oli projektin alussa noin 450 erikokoista ja -muotoista aaltopah-
vipakkausta, ja niitä toimittivat useat eri valmistajat. Uuden pakkauksen 
suunnittelua ja tuottamista varten ei ollut myöskään yhteistä prosessia tai 
sovittuja sääntöjä. Osaa käytetyistä merkintätavoista, kuten rasti ruutuun 
-merkintää, ei aina ymmärretty oikein. Asiakkailta ja kuluttajilta saadun 
palautteen avulla tiimimme ryhtyi yksinkertaistamaan pakkauslaatikoita 
ja tekemään merkinnöistä selkeämpiä ja yksiselitteisempiä.

Pakkausprojektin omistajan Pia Hännisen ja projektipäällikkö Tatiana  
Novatskayan mukaan kyseessä on koko yrityksen kattava yhteistyöpro-
jekti. Siihen osallistuu henkilöitä toimitus-, tuotanto- ja logistiikkaket-
juista ja ennen kaikkea tuotehallinnasta ja -kehityksestä. ”Projekti vaatii 
valtavan määrän työtä ja todella monen henkilön työpanoksen”, kertoo 
Novatskaya. ”Uusia pakkauksia otetaan parhaillaan käyttöön tehtail-
lamme, mikä puolestaan työllistää henkilöstöämme käyttöönotossa. 

  
BROWNIES  
JA BLUEYS

 Scott Diel      Ensto

Suomen ja Baltian aalto-
pahvipakkauksien valmistaja 
Adara Pakkaus Oy:n Myyntipäällikkö 
Aki Leiniäinen arvostaa Enston valitsemaa 
suuntaa kohti vastuullisempaa pakkaamista. 
”Hienoa olla mukana auttamassa ja tukemassa Enston 
ammattilaisia onnistumaan tässä massiivisessa projektissa.”

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN
Tiimin tavoitteena on vähentää aaltopahvipakkausten määrää 30 
prosentilla ja optimoida pakkausten rakenteet ja materiaali viimei-
simpien markkinoilla olevien menetelmien ja välineiden avulla.
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Maailman johtavien aaltopahvipakkausvalmistajien 
oivalluksista oppineena ohjausryhmä keksi pakkauskon-
septin "Brownies and Blueys" eli ”ruskeat ja siniset”. 

Suurimmasta osasta pakkauksia tehtiin ruskeita. Ne 
valmistetaan pääosin kierrätetystä materiaalista, ja niissä 
on ominaisuuksien vuoksi ensikuituinen pintakartonki 
ja yksiväripainatus ilman lakkausta. Pakkausmuutos tuo 
synergiaa myös itse tuotantoprosessiin, koska ruskeiden 
pakkausten valmistamisessa syntyy vähemmän hylkyä ja 
kuluu vähemmän vettä sekä vesiohenteista painoväriä, ja 
koska pakkausten valmistaminen tuottaa vähemmän hii-
lidioksidipäästöjä. Lisäksi ruskeiden pakkausten valmis-
tuksessa ei käytetä lainkaan valkaistua paperia.

Eri kuluttajapakkausten (siniset) tarve on myös vähen-
tynyt huomattavasti uuden brändistrategian myötä, koska 
kaikki tuotteet myydään nyt Ensto-brändin alla. Valmis-
tustekniikoita on yksinkertaistettu, ja lakatuista laatikko-
pinnoista luovutaan. Painovärien määrää on vähennetty 
entisestä kolmesta (joskus jopa viidestä) yhteen. Myös 
tämä muutos vähentää vedenkulutusta. Kuluttajapak-
kausten osalta Ensto käynnisti optimointiprosessin, 
jonka aikana pakkauslaatikon rakenne ja avausmeka-
nismit suunniteltiin uudelleen pakkausten valmistuksessa 

käytettävän aaltopahvin määrän minimoimiseksi.
Uudet pakkaukset merkitään selkeästi tuotteen valo-

kuvalla tai mittapiirroksella, jotta kaikki tietävät, mitä ne  
sisältävät. Enston pakkaukset myös ilmentävät selvästi 
yrityksen brändiä.

JALANJÄLJET
Ensto käyttää vielä vanhoja pakkauksia vähentääkseen 
turhan jätteen määrää. Tämän vuoksi on täysin mahdol-
lista, että et ole vielä törmännyt uusiin pakkauksiin. Mutta 
ne ovat tulossa.
     Nyt on myös liian aikaista laskea tarkasti, kuinka paljon 
Enston uudet pakkaukset pienentävät yrityksen hiilijalan-
jälkeä. On kuitenkin selvää, että hiilijalanjälki pienenee 
huomattavasti, sillä yritys toimittaa asiakkailleen vuosit-
tain noin 20 000 eri tuotetta.

Myös asiakkaat arvostavat tätä muutosta. Sähkötuk-
kuliike Rexelin markkinointipäällikkö Heikki Palmu 
uskoo, että uudet pakkaukset tukevat täysin Enston stra-
tegian ympäristöystävällisyyttä. ”Enston uudet pakka-
ukset ovat muotoilultaan yksinkertaisia mutta tyylikkäitä. 
Vähemmän on nyt todellakin enemmän.”  

ENSTON UUDET PAKKAUKSET OVAT MUOTOILULTAAN  
YKSINKERTAISIA MUTTA TYYLIKKÄITÄ. VÄHEMMÄN ON NYT 

TODELLAKIN ENEMMÄN. 
  HEIKKI PALMU, SÄHKÖTUKKULIIKE REXELIN MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ
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ENSTOLAISIA  

YMPÄRI  
MAAILMAA 
Enstolaiset eri puolilta maailmaa kertovat, 

mitä hyvää Enstolla on ja miten Ensto on 

vuosien varrella kehittynyt.

"Yritys on aina kehittynyt 
positiiviseen suuntaan. Yhteistyö eri 
yksiköiden välillä on vahvistunut. Ensto 
on ja on aina ollut loistava yhtiö, jossa 
on ollut ilo työskennellä. En muista, että 
koskaan olisi ollut kurjaa lähteä aamulla 
töihin."  

Madeleine Björk, henkilöstöpäällikkö, 
Ruotsi, Enstolla vuodesta 1987

"Vuonna 1987 aloitin 
harjoittelijana yrityksessä 
nimeltä Høiness & Høiness, ja 
kun Ensto osti yrityksen vuonna 

1991, meistä tuli osa kansainvälistä yhtiötä. 
Mielestäni Miettisen perhe on tehnyt monia 
oikeita valintoja vuosien varrella ja vienyt 
yritystä oikeaan suuntaan. Enstosta on tullut 
kansainvälinen yhtiö, jolla on monta rautaa 
tulessa, mutta samaan aikaan jalat tukevasti 
maassa. Minusta tuntuu, että omista japerheelle 
perheyritys ja sen arvot ovat tärkeitä, ei 
pelkästään liiketoiminnan kannattavuus."

Reidun Urdal, henkilöstöpäällikkö, Norja,  
Enstolla vuodesta 1987

"Kuten kaikki tiedämme, Enstolla 
on pitkä historia tekniikan parissa, 
mutta on hienoa, miten yritys 

ei ole jäänyt seisomaan paikoilleen, vaan on 
jatkuvasti valmis sopeutumaan markkinoiden 
muutoksiin. Olen onnekas saadessani 
työskennellä tiimissä, jossa ideoidaan ja 
nautitaan haasteista yhdessä. Parasta Enstolla 
on kannustava ja tasavertainen kulttuuri, jossa 
voit jutella kenen tahansa kanssa asemasta 
riippumatta."

James O'Neill, johta ja, sähköauton 
latausratkaisut, Iso-Britannia,  
Enstolla vuodesta 2016 

"Paras Ensto-muistoni on, kun 

tapasin Enston perusta jan 

Ensio Miettisen ensimmäisen 

kerran, ja vaikutuin hänen 

karismastaan. Minulle on tärkeää, että 

Ensto on perheyritys, jolla on vahvat arvot 

ja kunnioitus, ja että yritys on säilynyt 

saman perheen omistuksessa alusta alkaen. 

Ensto on kehittynyt vuosien varrella 

oikeaan suuntaan tehden oikeita valintoja 

tuotteiden ja strategian osalta, kuten 

esimerkiksi olemalla yksi ensimmäisistä 

sähköauton lataustuotteiden valmista jista 

ja laa jenemalla Italiaan ja Ranskaan."

Francesco Santella, myynti- ja 

markkinointijohta ja, Ranska,  

Enstolla vuodesta 2006 

"Parasta Enstolla ovat ihmiset. 
Olen käynyt Porvoon, Tallinnan 
ja Keilan toimipisteissä  ja           

tuntuu, että ihmiset aidosti välittävät  
 työkavereistaan ja auttavat toisiaan. Koska 

olen melko uusi Enstolla, voin vain kuvitella, 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan. USA:ssa 

olemme vasta alkutekijöissä ja kokeilemme 

ra jojamme, joten saa nähdä, mitä meistä 

voikaan vuosien varrella tulla."

Jeffrey Glover, myynnin tuki, USA,  
Enstolla vuodesta 2017 

 
"Enston tuotteet ja 
ratkaisut ovat kehittyneet 
älykkäämmiksi, ja tämä 

muutos on vain kiihtynyt parin–kolmen 
viime vuoden aikana. Parasta Enstolla on, 
että työntekijöitä kohdellaan reilusti ja 
tasavertaisesti."

Petr Necas, myyntijohta ja, 
Tšekin tasavalta,  
Enstolla vuodesta 1999

  iStock, Ensto
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"21 vuotta on pitkä aika. Aloitin yhtiössä 
siihen aikaan, kun Enston perusta ja oli 
vielä Enstolla töissä, ja nyt elämme 
digitaalisessa maailmassa. Olen nähnyt 

Ensto-aikanani eri kehitysvaiheita ja eri johtamistyylejä 
liiketoimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti. 
Useimmat johta jistamme ovat keskittyneet 
työntekijöihin, mikä on mielestäni avain menestykseen. 
Ensto on työnanta jana erilainen verrattuna 
monikansallisiin yrityksiin. Useimmat työntekijät ovat 
tyytyväisiä Enstoon, ja vain tyytyväinen työntekijä voi 
saada myös asiakkaan tyytyväiseksi. Muutamaan 
sanaan kiteytettynä Ensto on parempi työnanta ja sen 
vahvan tiimityön, sosiaalisen ilmapiirin, luovuuden ja 
luottamuksen ansiosta."

Tibor Lakatos, toimitusjohta ja, Unkari,  
Enstolla vuodesta 1997

 
"Enstolla on vahva 
tahtotila tuoda 
yritystä nykypäivään ja 
myös kuunnella seuraavan sukupolven 
a jatuksia ja tarpeita. Pidän siitä, että 
Enstolla on vahva perheyrityshenki, jossa 
kaikista välitetään. Jatketaan rohkeasti 
digitaalisuuden tiellä uutta oppien ja 
osaamistamme hyödyntäen!"

Ville Parviainen, 
ohjelmistokehitysjohta ja, Suomi, 
Enstolla vuodesta 2015

"Kun tulin Enstolle, 
aloitimme Intiassa nollasta 
ja nyt liikevaihtomme 

on 6 miljoonaa euroa ja meitä on 
yhteensä 138 työntekijää. Olemme 
kasvaneet yli 20% joka vuosi ja 
nyt Ensto on markkina johta ja 
omalla alallaan. Mielestäni meidän 
avoimuus ja ketteryys ovat parhaimpia 
valttejamme!"

Vinod Kumar, tuotantopäällikkö,  
Intia, Enstolla vuodesta 2010

 
"Ensto oli hyvin erilainen työpaikka 23 vuotta sitten, kun aloitin työni täällä. Painopisteemme on siirtynyt Suomesta Pohjoismaihin, Eurooppaan ja vielä kauemmas. Ensto on vakaa työnanta ja, jolla on hyvä maine. Täällä ei ole koskaan ollut tylsää hetkeä, vaan aina on jotain uutta meneillään – uusia projekteja ja kehityshankkeita. Olen saanut mahdollisuuden matkustaa, nähdä eri maiden ihmisiä ja oppia uutta. Uuden oppiminen on osa jokapäiväistä työtäni, ja se motivoi minua. Työntekijät ovat tärkeintä Enstolla; heidän tietonsa, taitonsa ja ideansa tekevät Enstosta sen, mitä se on ja tulee olemaan. Jatketaan samalla innolla ja hyvällä sykkeellä eteenpäin. Yritysten tulee olla entistä joustavampia löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ratkaisuja. Onnea kaikille entisille ja nykyisille enstolaisille!"

Mihkel Aitsam, tietojärjestelmäpäällikkö, Viro, Enstolla vuodesta 1994

“Vuosien varrella olen saanut 
seurata Enston kehitystä 
tuotannosta käsin. Kun aloitin 

yrityksessä, tuotanto oli vasta aloitettu, 
eikä tuotantolaitteisto ollut vielä kattava. 
Ajan myötä tuotanto on kehittynyt todella 
hyvin organisoiduksi teknologialaitokseksi. 
Ensto pitää hyvää huolta työntekijöistään 
ja tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää 
itseämme ammatillisesti. Täällä voin 
luottavaisin mielin katsoa tulevaisuuteen. 
Toivon yritykselle onnea ja menestystä 
tulevaan!"

Svetlana Evseeva, tuotantotyöntekijä, 
Venä jä, Enstolla vuodesta 2007

"Aina siitä lähtien kun aloitin täällä työt, Enstoa on kehitetty puhtaasti teknisestä, tuotantokeskeisestä yrityksestä innovatiiviseksi, asiakaslähtöiseksi yritykseksi. Olemme aina pyrkineet muuttumaan maailman mukana, kehittämään uusia tuotteita ja ratkaisuja, etsimään uusia markkinoita, optimoimaan toimintoja ja hankkimaan uusia yrityksiä. Kaikista näistä muutoksista huolimatta Enston yhteishenki on pysynyt pääosin samana ja jopa uudet tulokkaat ovat sopeutuneet hyvin nopeasti tähän ainutlaatuiseen yrityskulttuuriin. Olen ollut Enstolla yli neljänneksen elämästäni, ja uskon, että täällä kannattaa olla vielä pidempäänkin."
Przemyslaw Drozdzik, asiakaskokemuspäällikkö, Puola, Enstolla vuodesta 2006
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Enston brändi- ja viestintäjohtaja Pia Hänninen liisasi 
täyssähköauton huhtikuussa 2018. Kesän aikana mittariin 
kertyi yli kaksituhatta kilometriä. Hän on nyt suurempi 
sähköautofani kuin koskaan. Lue mitä hän on  
sähköautoilusta matkoillaan oppinut.

OSANA   
SÄHKÖAUTOILIJOIDEN  
YHTEISÖÄ

ensto today  |  ENSTOLAINEN
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 Pia Hänninen      Oscar Lindell
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Olen ollut sähköautoilija huhtikuusta 2018 läh-
tien. Tänä kesänä kesä-heinäkuussa ajoin tar-
kalleen 2 216 kilometriä Nissan Leaf:lläni. 
Ajaminen on ollut nautinto – moottorin hil-
jaisuus, uskomaton vääntö, nollapäästöt, sekä 
tietenkin sähköauton huomattavasti alhai-
semmat käyttökustannukset polttomoottori-

autoon verrattuna.
Ennen sähköautoilijaksi heittäytymistä luin kaiken mah-

dollisen sähköautoilusta. Mutta tänä kesänä opin omasta koke-
muksestani kolme uutta asiaa:

• Opiskele itse sähköautoilun perusteet. Automyyjät   
eivät välttämättä tiedä kaikkea.
Sähköauton ostaminen tai liisaaminen keskittyy pitkälti auton 
ominaisuuksiin, mutta ei sillä ajamiseen – monet automyyjät 
edustavat edelleen polttomoottoriautojen koulukuntaa. Sähkö-
autoilija puolestaan tarvitsee paljon tietoa etenkin palveluista: 
latausprosessista, vaadituista puhelinsovelluksista, latausope-
raattoreista, auton ylläpitokustannuksista, julkisista latauspai-
koista, latauspaikoista kodin tai työpaikan lähettyvillä. Kattavat 
valmistajan takuut vähentävät onneksi yleisiä huolia akkujen 
eliniästä ja korvauskustannuksista.

Automyyjät voisivat valmentaa uutta sähköautoilijaa pro-
sessin saloihin paremminkin, mutta täytyy muistaa, että sähkö-
autoilu on uutta ja tuntematonta myös heille. Varaudu siihen, 
että joudut opettelemaan monet asiat itse. Sosiaalisessa medi-
assa on kuitenkin kiitettävästi sähköautoilijoita, jotka mielel-
lään auttavat sinua alkuun, tarvitset vain Facebook-tilin.

• Sähköautoilijan tulee suunnitella reittinsä etukäteen 
Toisin kuin tavallisilla autoilla, sähköautoa voi "tankata" lähes 
missä vain, mutta parhaiten se onnistuu latausasemilla. Asemia 
kyllä rakennetaan yhä enemmän, mutta tällä hetkellä ei ole 
mitään takeita siitä, että latauspiste on käytössä silloin, kun sinä 
sitä tarvitset. Omasta kokemuksestani miltei jokaisella lataus-
pisteellä oli vähintään kaksi sähköautoa odottamassa vuoroaan 
lataukseen. Varaa siis aikaa lataamisen lisäksi myös jonottami-
seen. Latausverkoston laajeneminen helpottaa ruuhkia ja auttaa 
reittivalinnassa.

Älä myöskään oleta, että voit ladata autosi päivän päät-
teeksi kohteessasi. Monista hotelleista puuttuvat edelleen riit-
tävän tehokkaat latauspisteet, eikä tavallinen pistorasia kykene 
täyttämään sähköauton akkuja kokonaan edes yön yli. Tämäkin 
pulma on vähitellen poistumassa, sillä hotelleille latauspiste on 
sekä vetonaula että mahdollinen tulonlähde.

Sähköautoilijalle on tarjolla toisinaan yllättävä etu: lataus-
pisteet sijaitsevat pysäköintihalleissa ja kauppakeskuksissa par-
hailla paikoilla usein aivan sisäänkäyntien vieressä.

• Ole osa sähköautoilun yhteisöä
Yksi sähköautoilun hienoimmista puolista on muiden sähkö-
autojen omistajien tapaaminen. Onnekseni huomasin, että säh-
köautoilijat pitävät toisistaan huolta jakamalla omaa tietouttaan 
sekä päästämällä latauspistettä enemmän tarvitsevan edelleen. 
Tämä on erityisen hienoa, kun sinulla on kiire ja autossasi on 10 
kilometriä varausta jäljellä.

Kesän ajomatkallani tapasin virolaismiehen, joka oli liik-
keellä upouudella sähköautollaan. Hän ei ollut ladannut autoaan 
kertaakaan, joten pääsin näyttämään hänelle, mikä sovellus 
puhelimeen tuli ladata sekä miten laturia käytetään. Hän oli 
innoissaan saamastaan opastuksesta ja minulle tuli mahtavan 
hyvä mieli, että pääsin auttamaan toista sähköautoilijaa ja jaka-
maan oppimaani. Sähköautoilijat ovat vailla vertaa! 

Pia on nyt ajanut 6600 kilometriä ja käyttänyt yhteensä 
1170 kWh sähköä. Kilowattitunnin keskihinta kotitalouksille 
Suomessa on 0,12 euroa verojen ja siirtomaksun kanssa. 
Lataaminen RFID/operaattorin sovelluksella pikalatauspis-
teellä maksaa yleensä 0,20 euroa per minuutti. Keskimäärin 
Pian auton (40kWh akku) lataamiseen kuluu 60 minuuttia 80 
prosentin varauksen saavuttamiseksi. Mikäli lataat hitaam-
malla laturilla, hinta on luonnollisesti halvempi. Aika on rahaa.
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Enston älytermostaatti on kustannustehokas ratkaisu, joka täyttää Ecodesign-
vaatimukset. Älytermostaatti optimoi lämmityksen aloituksen olosuhteiden 
mukaan ja sitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteilla, jolloin erillistä ohjaus-
järjestelmää ei tarvita. Kalenteriohjaus mahdollistaa lämpötilan asettamisen 
jokaiselle viikon päivälle, mikä tuo jopa 40 % säästöt lämmitysen kulutuksessa. 

Ensto Auguste -kuormanerotin on suunniteltu 630 A:n kuormitusvirran 
kytkentään ja katkaisuun keskijänniteilmajohtoverkossa. Mahdollisen vian 
sattuessa kuormanerotin erottaa automaattisesti vikaantuneen johto-
osan runkolinjasta. Auguste-kuormanerottimien tärkeimpiä ominaisuuksia 
on suljettu rakenne, jonka ansiosta laite soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. 
Laitetta ei myöskään tarvitse huoltaa tai säätää sen elinkaaren aikana. 

Älytermostaatti 
mobiilisovelluksella (IOS, Android) 

Ensto Auguste 
-kuormanerotin erottaa viat

ensto today  |  UUDET TUOTTEET, RATKAISUT JA PALVELUT

Ensto Smartcloser -pylväskatkaisija sähkön- 
jakelun keskeytysten lyhentämiseen

Toimintavarmempi sähköverkko Enston  
verkostoautomaatioratkaisuilla   
Enston älykkäät verkostoautomaatioratkaisut, kuten Smartcloser-pylväskatkaisijat ja Auguste-
kuormanerottimet, erottavat automaattisesti vikapaikan, lyhentävät tehokkaasti sähkökatkosten 
kestoa ja lisäävät näin sähkönjakelun laatua, turvallisuutta ja jakeluverkon toimitusvarmuutta.  
Verkostoautomaatioratkaisumme toimivat vaikeissakin ympäristö- ja sääolosuhteissa ja sopivat  
kaikentyyppisiin keskijänniteilmajohtoverkkoihin.

Ensto Smartcloser -pylväskatkaisija havaitsee ja erottaa vikapaikat automaatti-
sesti verkosta turvaten sähkönjakelun linjan alkupäässä. Pylväskatkaisijalla viat 
voidaan rajata aiempaa tarkemmin ja nopeammin, jolloin asiakkaiden kokemat 
häiriöt vähenevät. Pylväskatkaisijan lisääminen verkkoon on yksinkertainen ja 
kustannustehokas ratkaisu verkon luotettavuuden parantamiseksi ja häiriöiden  
keston lyhentämiseksi. 
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Marlo on uusi huipputuote, joka on suunniteltu erityisesti vähittäis-
kauppakiinteistöjen valaisemiseen. Marlo valaisee supermarketit 
sekä muut myymälä-, varasto- ja logistiikkatilat, joissa tarvitaan opti-
moitu ratkaisu yleisvalaistuksen, korostuksen ja alhaisen häikäisyn 
suhteen. Marlo on energiatehokas ja monipuolinen uutuus, jossa 
yhdistyy kauppakohteiden vaatimukset, kohtuullinen hinta sekä 
erinomainen optinen valikoima. 

Johtokanavia käytetään kohteissa, joissa tarvitaan paljon helposti 
muunneltavia sähköpisteitä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimistot, 
sairaalat, koulut sekä kauppa- ja liikekeskukset. Ductel-johtokanavan 
ja Ensto eDuctin avulla kytket laitteet siististi sekä vältät epätoivottuja 
johtosotkuja, kun laitejohdot lähtevät suoraan alaspäin ja molemmat 
pistokkeet ovat aidosti käytettävissä. 

Mennään suoraa (r)asiaan. 
Kanavarasia on nyt suora

Marlo – uutta 
myymälävalaistukseen 

Ensto EV Manager  
Visualisoi – Hallinnoi – Raportoi – Etänä 
Ensto EV Manager on intuitiivinen käyttöliittymä latauslaitteiden ja 
käyttäjien hallintaan ja operointiin sekä kulutustietojen raportointiin. 
Täydellinen yhteensopivuus Enston latauslaitteiden kanssa, mutta 
myös muiden latauslaitteiden integrointi on mahdollista. Lisäksi 
avoin RestAPI-rajapinta antaa mahdollisuuden omien latauslaitteisiin 
liittyvien applikaatioiden kehittämiseen.

Designvaloa toimistoihin 
Ensto Anna
Ensto laajentaa julkisten tilojen valaisinmallistoaan esittelemällä 
uuden Anna-designvalaisimen. Anna on tyylikäs huippuvalaisin, 
joka on suunniteltu yhteistyössä suomalaisen Pentagon Designin 
kanssa. Annan tyylikäs design ja optiikka istuvat nykypäivän 
tasokkaiden toimistojen sisustusarkkitehtoniseen muotokieleen.
    Anna-tuoteperheen toinen kokonaisuus on Anna System, joka 
on modulaarinen kokonaisuus. Siitä voidaan rakentaa kulmapa-
lojen kanssa erilaisia muotoja moduuli kerrallaan, "rakenna oma 
tilasi" -tyylisesti. Laadukkaista moduuleista syntyvä kokonaisuus 
luo designillaan ja valo-optisella laadullaan tasokkaan ja miellyt-
tävän työympäristön toimistoihin ja muihin julkisiin kohteisiin. 

i 
Lue lisää Enston  
tuotteista, palve-

luista ja ratkaisuista 
ensto.fi
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Ensto Innovation Award (EIA) 2017  -kilpailun voittajat 
palkittiin kesäkuussa. EIA  on Enston vuotuinen glo-
baali innovaatiokilpailu, joka on avoinna kaikille Enston 
työntekijöille. Kilpailuun tuli tänä vuonna yhteensä 
33 hakemusta, joista suurin osa liittyi uusiin tuottei-
siin. Tällä kertaa EIA:n kokonaisvoittaja oli Ensto EV 
Manager, joka on kattava sähköauton latauksen pal-
veluohjelmistoalusta. Ensto EV Manager mahdol-
listaa lataajien etähallinnan, käyttäjien avustamisen, 
lataustietojen keräämisen ja latauksen yhdistämisen 
muihin kaupallisiin järjestelmiin. Voittajatiimiin kuu-
luivat ohjelmistojohtaja Ville Parviainen, järjestelmä-
arkkitehti Lasse Gustafsson, tuotesuunnittelija Aulis 
Flod ja ratkaisupäällikkö Päivi Linteri. Tiimin jäsenet 
ovat erittäin taitavia ohjelmistoasiantuntijoita, joilla 
on myös kattava asiakas- ja markkinatuntemus.

Enston johtamiskulttuurin kehittämisohjelmasta, Ensto 
LEAD:sta, valmistui tänä keväänä kymmenes vuosi-
kurssi. Yhteensä 226 Enston työntekijää on jo osallis-
tunut koulutukseen, jota alettiin järjestämään vuonna 
2011. Tällä kertaa ohjelmaan osallistui 22 iloista pääl-
likköä ja tiiminvetäjää, jotka kokoontuivat kevään aikana 
kuuteen yhteiseen koulutuspäivään. Ensto LEAD järjes-
tettiin yhteistyössä Mercuri Internationalin kanssa, ja 
koulutuksen vetäjänä toimi aiempien vuosien tapaan 
omaan inspiroivaan tyyliinsä Marko Saarela.  

Maailmanluokan suorituskyky ja paras työntekijäko-
kemus vaativat erinomaisia johtamistaitoja. Ensto LEAD 
-koulutusohjelma on yksi hyvä esimerkki systemaatti-
sesta tavasta kehittää henkilöstöä. Kurssi on tarkoitettu 
päälliköiden ja tiiminvetäjien johtamistaitojen kehittämi-
seen ja synenergioiden lisäämiseen Enston eri funkti-
oiden välillä. Kurssin harjoitusmetodit ovat interaktiivisia 
ja keskustelulähtöisiä sisältäen käytännön harjoituksia 
ja ryhmätehtäviä. Uskomme, että panostamalla henki-
löstön koulutukseen teemme Enstosta parhaan mah-
dollisen työpaikan.

Ensto Innovation Award -kilpailun  
voittaja on...

Ensto LEAD 
johtamiskulttuurin  
kehittäjänä
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Enston 60-vuotispäivänä EnstoMan jättää energia-
pahikset hetkeksi ja johdattaa meidät teollisen 
tuotannon muutosten pariin.

Tämä on 1950-luvulta, 
jolloin Ensio avasi ensim-
mäisen sorvaamonsa.

Mahtoikohan hän mie�iä miten 
nopeasti Enston tuotanto 
automatisoituisi?

Tämä näy�ää maailman edistyk-
sellisimmältä Espresso-koneelta.

Mekaniikan ihmeitä, -50-luku
Kaapeliläpivientien sorvaus

Kaikki linjassa, -80-luku
Uudet muovimateriaalit
 ja kokoonpanolinjat nostivat 
tuotannon uudelle tasolle Robottien esiinmarssi, 

-90-luvulta alkaen
Robottiavusteisten tuotan-
tosolujen käyttöönotto

Pilvet palveluksessasi, 
       2016 alkaen
         Digitaaliset palvelut 
          ohjelmistoalustoilla

Taitavat kädet, -60 ja -70-luku
Liitinten laadun takasi tarkka käsityö

Mitä tahansa tulevaisuus 
tuokaan tullessaan, me 
olemme valmiita!

Ensto on aina kuulunut
sähköalan eturivin 
asiantuntijoihin. 

Ja kaikki tämä on kestävän 
kehityksen mukaista!

Jatkuu...

Maailma muu�uu, teknologiat muut-
tuvat, mu�a Enston arvot – luo�amus, 
luovuus ja yhdessä menestyminen – 
säilyvät vuodesta toiseen.
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SIDOSRYHMÄLEHTI 2018

LVDC: 
TULEVAISUUDEN 
RATKAISU 
SIVU 30

FORTUM & ENSTO:  
ENSIN VALTAAMME 

POHJOISMAAT 
SIVU 36

MEGA-  
TEOLLISUUS 
MURROKSESSA 
SIVU 18

JUHLITAAN YHDESSÄ  
60 VUOTTA!

Better life.
            With electricity.

56 % 44 %
~1, 600

M€
Suomi 24%

Muut Pohjoismaat 20%

Muut EU-maat 41%

Venäjä ja IVY-maat 7%

Muut maat 8%

Ensto Smart Buildings 49%

Ensto Utility Networks 50%

Muut 1%

ensto
.fi

~261

VLADIVOSTOK,  
VENÄJÄ

ATLANTA,  
USA

Myyntiorganisaatiot 20 maassa.  
Myyntiä 100 maahan. 

Tuotanto 7 maassa. 
Tuotekehitys 5 maassa.

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

TYÖNTEKIJÖITÄ

LIIKEVAIHTO 




