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Kädessäsi on asiakaslehtemme Enmac Highlights 2014.
Julkaisussa asiakkaamme kertovat yhteistyöstä asiantuntijoidemme kanssa.

Idea lehden tekemiseen syntyi onnistuneen projektin jälkeen, kun eräs
asiakkaamme totesi: ”On olemassa monenlaisia insinööritoimistoja, ja sitten on Enmac.” 
Tästä rohkaistuneina ajattelimme, että onnistumisista olisi mukava kertoa laajemminkin.

Koko olemassaolomme ajan Enmacin johtava ajatus on ollut tarjota asiakkaillemme
ratkaisuja, jotka edesauttavat heidän pyrkimyksiään oman liiketoimintansa toteuttamisessa ja

kehittämisessä. Olipa kyseessä haastava tuotekehityshanke, vaativa toimitus- tai investointi-
projekti tai ongelmanratkaisu teknisten analyysien avulla, Enmacin asiantuntemus

valjastetaan aina asiakkaan käyttöön. Hyvien tulosten saavuttamisessa oleellista on molemmin-
puolinen ymmärrys tavoitteista, avoin vuorovaikutus sekä ammattimainen ote työn tekemiseen.

Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan muutamiin työnäytteisiin sekä asiakkaisiimme,
jotka edustavat huippuosaamista omalla alallaan. Osaamisen arvostus ja asiantuntijuuden

kehittäminen ovat myös tulevaisuudessa Enmacissa vahvassa roolissa – vaativien
toimeksiantojen kautta kasvamme ja kehitymme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Toivotan mielenkiintoisia hetkiä haastavien hankkeiden ja
todellisten asiantuntijoiden parissa.

ASIANTUNTIJANA
ASIAKKAAN RINNALLA

Juha Ritala
Toimitusjohtaja
Enmac Oy



     

”Enmacin kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä, sillä se on juuri oikean kokoinen kumppani.
Heiltä hoituvat myös suuret kokonaisuudet, mutta kommunikointi on silti helppoa, avointa ja henkilökohtaista.

Yritys on ketterä ja se pystyy reagoimaan muutoksiin tarvittaessa”, Hemminki painottaa. 

Tällaisena kumppanina myös Enmac haluaa nähdä itsensä.

Suomessa toimivan Vopak Che-
micals Logistics Finland Oy:n 
asiakkaat vuokraavat usein varas-
tointipaikan jopa kymmeneksi vuo-
deksi erilaisille kemikaaleille. Kun 
uuden kemikaalin varastointi alkaa, 
tarvitaan sille kemikaalin ominai-
suuksiin sopiva purku- ja lastauspaik- 
ka sekä paikka väliaikaiseen varas-
tointiin laiva- ja junakuljetusten välillä. 

Laitos- ja prosessisuunnittelussa 
Vopak turvaa Enmacin asiantunte-
mukseen. Enmac huolehtii uusien 
säiliöiden, putkistojen ja junanlas-
tauspaikkojen vaatimusten mukaises-
ta suunnittelusta. Toimialalla oman 
haasteensa suunnittelulle tarjoavat 
lakisääteiset turvallisuusvaatimukset 
myrkyllisten kemikaalien käsittelys-
tä samoin kuin Vopakin sisäiset oh-
jeistukset ja turvamääräykset. Myös 
pohjoismaiset satamaolosuhteet läm- 
mönvaihteluiden ja meriympäristös-
tä syntyvän korroosiovaaran vuoksi 
asettavat haasteita laitos- ja prosessi- 
suunnittelulle. 

Enmacin asiantuntemusta on 
huomioida kaikki tarpeelliset tekijät 
jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön 
käynnistymiseen vaikutti ratkaise-
vasti Enmacin vahva laitossuunnitte-
luosaaminen, mutta myös osaamisen 
laaja-alaisuus: saman talon sisällä pys-
tytään tekemään myös erilaisia vaati-
via laskelmia.

Yritysten ensimmäinen yhteis-
työprojekti oli kivihiilitervapikipro-
jekti Kotkan satama-alueella. Kivi- 
hiilitervapiki on haasteellinen raaka- 
aine varastoida, sillä alle 180 asteen 
lämpötilassa aine jähmettyy kiviko-
vaksi. Normaalivaatimusten lisäksi 
laitos- ja prosessisuunnittelussa tuli 
siksi huomioida, että kivihiilitervapi-
ki tulee pitää jatkuvasti juoksevana, 
turvallisesti.

Turvallisuus on Vopakin toimin-
nassa aina ensimmäinen prioriteetti 

ja siten huomion keskipisteenä jo 
suunnitteluvaiheessa. Prosessiturval-
lisuuteen sisältyy vaatimus ergonomi-
sesta ja turvallisesta työympäristös-
tä, niin päivällä kuin yölläkin ja mihin 
vuodenaikaan tahansa. Myös tulevai-
suuden korjaus- ja laajentamismah-
dollisuudet sekä tulevien toimenpi-
teiden turvallisuus oli huomioitava jo 
suunnitteluvaiheessa. Vopakin tekni-
sen päällikön Pekka Hemmingin 
mukaan Enmacilta saatava ulkopuoli-
nen näkökulma nostaa turvallisuuden 
tasoa, sillä ulkopuolisin silmin katsova 
kumppani osaa kyseenalaistaa totut-
tuja tapoja ja toteutuksia.

Kivihiilitervapikiprojektin jälkeen 
yhteistyö on syventynyt ja yhteisiä 
projekteja on jatkuvasti käynnissä.

Kivihiilitervapiki kulkee turvallisesti  –  nyt ja tulevaisuudessa

4 5

Vopak
on maailman suurin yksityinen

kemikaalien varastointipalvelua
tarjoava yritys. Vopakilla on
80 terminaalia 31 maassa.

Suomessa toimivalla tytäryhtiö
Vopak Chemicals Logistics

Finland Oy:llä on terminaalit
Haminassa ja Kotkassa.

Enmacin Jyri Halkola ja Vopakin Pekka Hemminki
tarkastelevat tehtyjä muutoksia Kotkan satamassa.



Hollming Works
on neljän erillisen yksikön
muodostama konepaja-
teollisuuden kokonaispalveluja 
tuottava ryhmä. Yritys on
keskittynyt keskiraskaisiin ja
raskaisiin konepajatuotteisiin. 
Hollming Works tekee
varsinaisen osavalmistuksen
lisäksi mekaanisia ja sähköisiä 
kokoonpanoja sekä hydraulisia 
asennuksia. 
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”Ilman jatkuvaa ja suoraa kommunikaatiota 
projekti ei olisi mahdollinen.”
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TIEDE TEORIASTA
KÄYTÄNNÖKSI

GLOBAALILLA
YHTEISTYÖLLÄ

Hollming Works Oy valmistaa ITER-projektiin fuusioreaktorikammion sisällä sijaitsevan osan,
Divertor Cassette Bodyn. Suuri, ruostumattomasta teräksestä valmistettu DCB kuuluu reaktorin

Divertor-rakenteeseen. Divertor rakentuu DCB:stä ja kolmesta plasmaa kohden sijaitsevasta
target-osasta. Rakenteella on kaksi päätehtävää – minimoida epäpuhtauksien määrä fuusioplasmassa

sekä ottaa osa plasman lämpö-energiasta talteen Divertor Cassette Bodyn ja target-osien sisällä
kiertävän jäähdytysveden kautta. Enmacin tehtävänä on DCB-rakenteen valmistussuunnittelu.

Lisäksi Enmac suunnittelee rakenteen käsittelyssä tarvittavat välineet sekä testausvaiheessa
tarvittavan vakuumikammion.

Suunnittelu- ja toteutustyö onkin haastavuudeltaan maailman mittakaavassa omaa luokkaansa.
ITER-projektissa noudatetaan maailman tiukimpia laatustandardeja ja laadunhallintamenettelyitä.

DCB:n valmistus on haastavaa myös valmistuksessa käytettävien, vaativien materiaalien vuoksi.
Vaatimukset ja menetelmät asettavat haasteita ja edellytyksiä siten myös suunnittelulle. Kaikki

suunnittelutyössä tehtävät päätökset on todennettava, dokumentoitava huolellisesti ja
hyväksytettävä ITER-projektin fyysikoilla.
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Enmac valikoitui Hollming Worksin yhteistyökumppaniksi tähän ai-
nutlaatuiseen projektiin ammattitaitonsa, referenssiensä sekä aikai-
semman yhteistyön kautta syntyneiden hyvien kokemusten perus-
teella. Vaikutusta oli myös sillä, että yritysten arvopohja ja tekemisen 
tapa ovat hyvin samankaltaisia. 

”Molemmat yritykset ovat omilla aloillaan halunneet ja päässeet teke- 
mään vaativia projekteja, haastamaan oman osaamisensa ja kehittyneet 
siten laadullisessa osaamisessa”, Enmacin Sampo Siuko kertoo. 

Hollming Worksin teknologiajohtaja Mika Korhonen allekir-
joittaa Sampon lausuman. 

”Molemmat pyrkivät nostamaan rimaa omassa tekemisessä ja pysty-
vät siksi tekemään jatkuvasti vaativampia projekteja. Osaamisen kasvu 
vaikuttaa positiivisesti myös ammattilaistemme motivaatioon”, Korho-
nen toteaa.

Enmac saa kumppaniltaan kiitosta myös joustavuudesta ja rea-
goinnistaan muutoksiin. Yhteistyö on ollut erittäin tiivistä aivan 
suunnittelun alkuvaiheesta asti, eikä muunlainen toimintatapa olisi-
kaan mahdollinen vaativassa projektissa. 

”Ilman jatkuvaa, suoraa ja rehellistä kommunikaatiota tällainen pro-
jekti ei olisi mahdollinen. Pienikin epäselvyys läpikäydään heti, ja niin se 
pitääkin olla, sillä projektin dokumentointi ja jäljitettävyysvaatimukset 
ovat omaa luokkaansa”, teknologiajohtaja Korhonen kertoo projek-
tin erityisluonteesta ja yhteistyön tiiviydestä.

Sujuvan kumppanuuden ja yhteistyön ansiosta yritykset ovat 
päässeet mukaan kansainväliseen, ainutlaatuiseen projektiin. Katse 
on jo tulevaisuudessa. Uusia yhteisiä projekteja on suunnitteilla, eikä 
yhteistyön mahdollisuutta ole suljettu pois myöskään ITER-projek-
tin tulevien vaiheiden tiimoilta.

ITER-projektissa noudatetaan maailman tiukimpia
laatustandardeja ja laadunhallintamenettelyitä.

ITER-projekti on kansain-
välinen, kunnianhimoinen
13 miljardin euron tieteen 
suurhanke. Se on yksi maail-
man haastavimmista tiede-
projekteista, jonka tarkoi-
tuksena on todentaa, että
fuusioenergian tuotanto on 
mahdollista. Fuusioenergian
kehittämisen motiivina
on, että onnistuessaan se
helpottaisi huomattavissa
määrin ihmiskunnan energia-
ongelmaa. Projektin suunnit-
telu alkoi vuonna 1988 ja
päätös ITER-koneen raken-
tamisesta syntyi lopullisesti
vuonna 2007. 

ITER-kone rakennetaan Rans-
kaan. ITER-koneen jälkeen
on tarkoitus rakentaa demo-
reaktori, jolla pyritään toden-
tamaan, että fuusiosähkön
kaupallinen tuotanto on
mahdollista. Projektin onnis-
tuessa on mahdollista, että
ensimmäiset kaupalliset fuusio-
reaktorit ovat toiminnassa
noin 50 vuoden kuluttua. 

Lähde:
Tekes, tieteen suurhankkeet
www.tieteensuurhankkeet.fi

Credit © ITER Organization, http://www.iter.org/

ITER
– International
Thermonuclear
Experimental
Reactor



Enmac Oy on dynaaminen ja innovatiivinen mekaniikan suunnittelupalveluihin ja
projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Palvelukokonaisuutemme muodostuu 
neljästä liiketoiminta-alueesta, jotka ovat tuotekehitys, tekninen suunnittelu, laitos- ja
prosessisuunnittelu sekä vaativat asiantuntijapalvelut.

TUOTEKEHITYS

toteuttaa uusien tuotteiden 
kehitysprojektit sekä uusien 
liiketoimintakonseptien
käynnistämisen luoden asiak-
kaalle uutta liiketoimintaa
ja tulevaisuuteen tähtääviä
tuotteita. Ymmärtämällä
liiketoiminnan tarpeet
löydämme kullekin asiak-
kaalle oikean ratkaisun. 

TEKNINEN
SUUNNITTELU

kattaa laajasti erilaiset
konetekniset suunnittelu-
toimeksiannot. Suunnittelun 
perustana on täsmällisyys. 
Dokumentoinnin, 3D-mallin-
nuksen sekä konkreettisten
mallikappaleiden avulla
suunnittelu tehdään
kerrasta oikein.

LAITOS- JA
PROSESSI-
SUUNNITTELU

keskittyy kokonaisvaltaisiin 
suunnitteluun ja projektin-
johtoon liittyviin toimeksi-
antoihin. Projekti toteutetaan 
vuorovaikutuksessa
asiakkaan kanssa ja tiimi 
kootaan asiakasta parhaalla 
mahdollisella tavalla
palvelevaksi.

ASIANTUNTIJA-
PALVELUIHIN

kuuluvat vaativat tekniset
rakenne- ja virtausanalyysit 
sekä ongelmanratkaisu.
Ammattitaidolla tehtyjen
analyysien ja laskelmien
avulla tehostetaan asiakkaan 
prosesseja, tuotetaan
kustannussäästöjä sekä
varmistetaan kohteen
vaatimustenmukaisuus.

Enmac on perustettu vuonna 1983.
Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella ja Kotkassa.
Palveluksessamme on 70 teknisen suunnittelun ja 
tuotekehityksen asiantuntijaa.
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Monipuolinen asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa vahvoista teknologiateollisuuden sekä uusien innovaatioiden parissa
toimivista yrityksistä. Toteutamme vuodessa noin 150 erikokoista toimeksiantoa useille toimialoille. 
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ATA Gearsin ja Enmacin välinen 
yhteistyö on jatkunut jo kaksi vuosi-
kymmentä. Vuosien varrella yhteistyö- 
tä on tehty useiden projektien tiimoilta. 
Insinööritoimistoille annettavat toi-
meksiannot eivät kuulu ATA Gearsin 
jokapäiväiseen toimintaan, mutta tasai- 
sin välein Enmacin osaamiskenttää tar-
vitaan. 

Yhteistyöprojektit ovat liittyneet esi-
merkiksi ATA Gearsin oman valmistus-
toiminnan kehittämiseen tai tuoteomi-
naisuuksien parantamiseen Enmacin 
osaamiskentän tarjoamin keinoin. Pro-
jekteihin Enmac on tarjonnut osaamista 
esimerkiksi mekaanisesta suunnittelus-
ta, lujuuslaskennasta, simuloinnista sekä 
kokonaisprojektinhallinnasta – suunnit- 
telupöydältä valmistuksen valvontaan 
asti. 

Suunnittelupäällikkö Eero Mäsä on 
työskennellyt ATA Gearsilla koko yritys-
ten välisen yhteistyön ajan. Mäsä kokee 
kumppanuudessa erityisen tärkeäksi 
Enmacin osaamisen laaja-alaisuuden 
sekä kyvyn ymmärtää kokonaisuuksia. 
Vuosien yhteistyön myötä on kertynyt 
tieto ja varmuus toisen osapuolen am-
mattitaidosta. 

Yhteistyö ei olisi mahdollista ilman rehel- 
lisyyttä, luottamuksellisuutta ja avointa 
kommunikaatiota yhteistyökumppanei-
den välillä. Avainasemassa on kokemuk-
sen kautta syntynyt luottamus, jonka 
Enmac on Mäsän mukaan ansainnut te-
kemällään työllä. 

Myös Enmacin nuorempi insinööripol-
vi on pystynyt vastaamaan heille asetet- 
tuihin haasteisiin. Eero Mäsä kertoo 
seuraavansa mielenkiinnolla, millaiseksi 
tuorein, yhdessä työstettävä testilait-
teen suunnittelu- ja toteutusprojekti 
nuoremman insinööripolven käsissä 
muotoutuu.

ATA Gears Oy
suunnittelee, valmistaa ja
myy kartiohammaspyöriä
teknisesti vaativiin kohteisiin
kaikkialla maailmassa. Vuonna 
1937 perustettu, suomalainen
perheyhtiö ATA Gears palvelee
meriteollisuus- ja teollisuus-
sovellusasiakkaita. 

on avain vuosikymmenten yhteistyöhön
Luottamus
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Tiimi kootaan kunkin toimeksiannon
vaatimusten mukaan Enmacin ammattilaisista.
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Nordpipe Composite
Engineering Oy
on globaalisti toimiva, suomalainen
kasvuyritys, joka valmistaa komposiitista
putkia, piippuja, pesureita ja säiliöitä
teollisuuden tarpeisiin. 

Kun Nordpipe Composite Engineering sai tilauksen savu-
kaasupesurin ja sen piippukanavien suunnittelusta ja valmistuksesta, 
haluttiin projektissa hyödyntää Enmacin asiantuntijapalveluita. Enma-
cin vastuulle tuli savukaasupesurin lujuuslaskelmien toteuttaminen ja 
raportointi. Onnistuneen ja turvallisen lopputuotteen lisäksi tavoit-
teena oli optimoida materiaalin käyttö ja materiaalipaksuudet loppu-
tuotteessa FEM-lujuuslaskennan avulla. 

Raaka-aineoptimoinnin onnistumiseen ja siitä saataviin kustannus-
säästöihin vaikutti suurelta osin Enmacin tuntemus NCE:n valmis-
tusprosessista ja erilaisista valmistustekniikoista. Enmac onkin usein 
nähty vierailija NCE:n tiloissa. FEM-laskenta vaikutti myös savu-
kaasupesurin turvallisuuteen. Laskennan tuloksena syntyvien kuvi-
en avulla nähtiin helposti ja konkreettisesti, mitkä rakenteista tar-
vitsivat enemmän kestävyyttä tai mitä tarpeettomia tukielementtejä 
pystyttiin poistamaan. Sujuvan yhteistyön ansiosta suunnittelussa 
päästiin niin materiaalimenekin kuin turvallisuudenkin kannalta op-
timaaliseen tulokseen. 

NCE arvostaa Enmacissa erityisesti asiantuntemusta, tarkkuutta ja 
tekemisen laatua. Nämä muodostavat pohjan molemminpuoliseen 
luottamukseen perustuvalle yhteistyölle, joka alkoi vuosikymmenen 
vaihteessa. Yhteistyö on läheistä ja syventynyt jatkuvasti. NCE:n toimi- 
tusjohtaja Dan Björkskog nostaa henkilökunnan yhdeksi Enmacin 
suurimmista vahvuuksista.

TARKKA
FEM-LASKENTA 
SÄÄSTÄÄ EUROJA
JA LISÄÄ
TURVALLISUUTTA

 
”Enmacin työntekijät ovat osaavia. He tekevät työn varsin nopeasti ja 
mikä tärkeintä, he tekevät asiat kerralla oikein”, kertoo Björkskog 
Enmacin kanssa tehdystä yhteistyöstä.

”Hyvät henkilökohtaiset suhteet tekevät yhteistyöstä miellyttävää.”

Luottamus yhteistyökumppanin osaamiseen ja asiantuntemukseen 
tuo synergiaetuja, ja asiantuntijuutta hyödynnetään puolin ja toisin. 
Komposiittiosaamista tarvittaessa Enmac kääntyy NCE:n puoleen.

Savukaasupesurin turvallisuus paranee 
FEM-laskennan avulla.

”Hyvät henkilökohtaiset suhteet
tekevät yhteistyöstä miellyttävää.”

NCE:n Dan Björkskog ja
Ralf Nygård käyvät

laskelmia läpi Enmacin
Teemu Nevaharjun

kanssa.
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ENNENNÄKEMÄTÖN
LAITE VASTAA
TULEVAISUUDEN
TARPEISIIN

Enmacin tiimi hoitaa
Posivan laitesuunnittelu-
projektissa suunnittelun,

valmistuksenvalvonnan ja
prototyypin testauksen.

Posivan ja Enmacin välinen laitesuun-
nitteluyhteistyö alkoi täyttömateriaalin 
asennuslaitteen tuotekehityksellä. Posiva 
tarvitsi käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoitusluolaan laitteen, jolla voidaan tur-
vallisesti latoa savesta puristettuja tunne-
lin täyttölohkoja loppusijoitustunneleihin 
syvällä maan alla.

Tulevaisuudessa laite otetaan käyttöön, 
kun ydinvoimaloiden käytetyn ydinpolt-
toaineen loppusijoituskapselit sijoitetaan 
kallioperään. Tällöin laitetta käytetään 
tunneleiden täyttämiseen.

Vastaavaa laitetta ei ole valmistettu 
koskaan aikaisemmin, joten suunnitteluun 
lähdettiin tyhjältä pöydältä. Reunaehtoina 
toimivat täyttölohkojen suunniteltu koko, 

täytön nopeus sekä tunnelin mitat ja ra-
kenne. Tuotekehityksen tarkoituksena 
oli siten suunnitella laite, jolla tunneli saa-
daan turvallisesti ja tehokkaasti täytettyä, 
reunaehdot huomioiden. Suunnittelussa 
tuli myös huomioida luolan maanalai-
nen sijainti noin 400 metrin syvyydessä 
ja sen mukanaan tuomat haasteet, kuten 
ympäristöolosuhteet ja tunnelin ahtaus. 

Samoin suunnittelun raameiksi annettiin mahdollisuus muutoksille, 
esimerkiksi täyttölohkojen täyttökuvion muuttaminen tarvittaessa.

Tähän haasteeseen Enmac lähti vastaamaan, vapaasti innovoiden.

”Enmacin innovatiivisuus ja suunnittelun rohkeus tulivat esiin erityisesti kon-
septivaiheessa, sillä erilaisia toteutusvaihtoehtoja oli mietitty todella laidas-
ta laitaan. Yhteistyössä päätettiin sitten, mikä konseptointivaiheen vaihto- 
ehdoista päätyi prototyyppivaiheeseen”, Posivan suunnittelupäällikkö 
Petteri Vuorio kertoo.

Prototyyppivaiheeseen päätyi lähes kokonaan sähkömekaaninen lai-
te, joka on mobiiliohjattava. Ihminen tarvitaan ohjaamoon pääasiassa 
valvontaa ja poikkeustilanteita varten. Enmac jatkaa projektissa valmis-
tuksenvalvojana ja osallistuu myös prototyypin testaukseen. 

Tuotekehitysprojektien osaava johtaminen, kokonaisuuksien hallinta 
sekä tekemisen johdonmukaisuus yhdessä suunnitteluosaamisen kanssa 
tekevät Enmacista hyvää kumppanimateriaalia.

”Enmac on myös hyvä työmäärien arvioinnissa sekä budjetoinnissa, jolloin 
projektien kustannukset pysyvät hyvin hanskassa”, kiittelee Vuorio.

Koska yhteistyö on sujunut mallikkaasti, käynnissä on myös muita 
yhteisiä laitesuunnitteluprojekteja.

Posiva Oy
on vuonna 1995 perustettu
asiantuntijaorganisaatio, joka
vastaa omistajiensa Fortumin ja 
TVO:n käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksesta, siihen
liittyvistä tutkimuksista ja
muista toimialaansa
kuuluvista asiantuntija-
tehtävistä. 
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TÄSMÄLLINEN JA
TARKKA PROJEKTIN-

HALLINTA PITÄÄ
YDINVOIMALAN 

KÄYNNISSÄ
Enmac ja sähköntuottaja Fortum ovat teh-
neet yhteistyötä pitkään. Yritysten välinen 
yhteistyö alkoi jo 1990-luvulla ja se on tiivis-
tynyt ja laajentunut entisestään 2000-luvul-
le tultaessa. Yhteistyön syventymiseen on 
monia syitä, joista yksi keskeinen tekijä on 
toimiva kommunikaatio: suora, mutkaton ja 
avoin yritysten välinen keskusteluyhteys.

Loviisan ydinvoimalalaitoksen turbiinimo-
dernisointiin kuuluvan KOC-venttiiliprojek-
tin projektipäällikkönä toimi Enmacin Topi 
Kärkkäinen. Projektissa ydinvoimalan 
turbiineissa sijaitsevat, halkaisijaltaan suu-
rimmillaan metrin kokoiset väliottojen ta-
kaiskuventtiilit uusittiin Loviisa 1 ja Loviisa 2 

-voimaloiden vuosihuoltojen yhteydessä. 

Projektipäällikkö on saanut paljon kiitosta 
hyvin seuratusta ja ohjatusta, suunnitelman 
mukaisena pysyneestä projektista, jossa niin 
projektin sisäinen kuin sidosryhmiinkin koh-
distuva viestintä onnistui. Aikatauluongel-
milta vältyttiin, sillä projektin eri vaiheissa 

valvonta toimi ja ongelmakohtiin reagoitiin 
ripeästi ja etupainotteisesti. Aikataulussa 
pysyminen on oleellista, sillä ydinvoimala 
voi olla vuosihuollossa vain tarkasti ennal-
ta määritellyn ajan. Ylösajon viivästymises-
tä aiheutuvat tuotannonmenetykset tai kus-
tannukset nousevat nopeasti, jopa yhdessä 
vuorokaudessa, suuremmiksi kuin itse huol-
toprojektin kokonaiskustannukset. 

Voimalaitoksen turbiinin modernisointipro-
jektin omistaja, ryhmäpäällikkö Samuli 
Savolaisen mukaan KOC-venttiiliprojek-
ti onnistui erittäin hyvin laadukkaan projek-
tinhallinnan ansiosta. 

”Suunnittelussa asetetut tavoitteet saavutettiin, 
budjetointi onnistui ja aikataulussa pysyttiin. 
Topilla on ollut merkittävä rooli projektin onnis- 
tumisessa.” 

Laatuvaatimukset ydinvoimalaprojekteissa 
ovat erittäin tiukat. KOC-venttiiliprojektin 
projektinhallinta tehtiin laatuvaatimuksia 

noudattaen ja Enmacin keskeisten arvojen 
mukaisesti: täsmällisesti ja ammattitaidolla. 

Savolainen kertoo, että Enmacille ennen 
projektin alkua riippumattoman arvioinnin 
tehnyt auditoija oli vakuuttunut Enmacin ta-
vasta toimia.

”Auditoijan näkemys oli, että Enmac on hyvällä 
tavalla vanhanajan insinööritoimisto, jossa on 
kova halu hoitaa asiat hyvin, tehdä moni-
puolista suunnittelua sekä toimia
asiakaslähtöisesti. Mielestäni
tämä näkyy heidän
toiminnassaan.”

Fortumin
toiminnan tarkoitus on

tuottaa energiaa. Yritys
tuottaa, myy ja jakelee sähköä

ja lämpöä sekä tarjoaa
energia-alan asiantuntija-

palveluja. Yhtiön toiminta on
keskittynyt Pohjoismaihin,

Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan.
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Vuosihuollossa väliottojen
takaiskuventtiilit uusittiin Loviisa 1 ja

Loviisa 2 ydinvoimaloissa.
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