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”Lopputuloksena syntyi moderni,
teollisen internetin ratkaisuja

hyödyntävä uuden sukupolven
puukurottaja, jossa on huomioitu

myös kuljettajan mukavuus
ja työergonomia.”
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Tervetuloa Enmac Highlights 2015 lukijaksi. Olemme jälleen koonneet julkaisun,
jossa esittelemme muutamia asiakkaidemme kertomuksia ja kokemuksia yhteistyöstä
asiantuntijoidemme kanssa. Asiakkaamme edustavat omien alojensa huippuosaamista ja 
olemme ylpeitä kumppanuudesta heidän kanssaan. 

Tässä julkaisussa mukana olevat työnäytteet edustavat hyvin Enmacissa kolmen
vuosikymmenen aikana kehitettyä tapaa toimia: vahvaa sitoutumista asiakkaan
tavoitteisiin ja yhteistyön syventämiseen – innovatiivisuutta unohtamatta.  

Kuluneen vuoden aikana olemme määrätietoisesti kehittäneet Enmacia strategiamme
mukaisesti. Toimintajärjestelmällemme DNV-GL:n toimesta myönnetyt sertifioinnit
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ovat askeleita strategiamme viitoittamalla tiellä.
Sertifioinnit auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja
antavat valmiuksia jatkaa kohti yhä haastavampia projekteja.

Yksi Enmacin kannalta merkittävimmistä muutosaskeleista otettiin vuoden 2014 lopulla,
jolloin yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos. Toimitusjohtajan ohelle yrityksen
omistajiksi nousivat liiketoimintayksiköidemme päälliköt, Enmacin toimiva johto.
Uudet omistajat ovat sitoutuneita yhtiön kehittämiseen sekä laadukkaan ja asiantuntevan 
palvelun ylläpitämiseen myös tulevaisuudessa. Lupaamme sekä asiakkaillemme että
henkilöstöllemme uusia kohokohtia kiinnostavien projektien parissa myös tulevina vuosina. 

Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Juha Ritala
Toimitusjohtaja
Enmac Oy

KOHTI UUTTA, VUOSI-
KYMMENTEN KOKEMUKSELLA
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VUOSIKYMMENTEN
YHTEISTYÖ PERUSTUU
OSAAMISEEN JA
LUOTTAMUKSEEN

Valmet ja Enmac ovat tehneet yhteistyötä jo kolmen vuosikym-
menen ajan. Mallikkaasti sujuneen, pitkäaikaisen kumppanuuden 
ansiosta yhteistyötä tehdään yhä vaativampien tehtävien tiimoilta. 
Yhteistyön onnistumiseen on vaikuttanut Enmacin osaamisen laaja- 
alaisuus – sopiva yhdistelmä asiantuntijuutta, kuten painelaitelas-
kenta- ja FEM-analyysiosaamista, yhdistettynä tekniseen suunnit-
teluosaamiseen ja haluun kehittyä.

– Teemme monipuolisesti yhteistyötä Valmetin eri yksiköiden 
kanssa, kertoo Enmacin teknisestä suunnittelusta vastaava liike-
toimintayksikön päällikkö Erkki Suontaka.

Enmacin tuotekehitysosaamista hyödynnetään Valmetin laite-
kehitysprojekteissa. Voimalaitoksiin liittyvissä projekteissa yhteis-
työtä on tehty esimerkiksi kattiloiden ja niiden painerunkojen sekä 
kattilalaitteiden suunnittelussa. Enmacille karttuneen painelaite-
osaamisen avulla Valmet pystyy tarvittaessa joustavasti täydentä-

mään osaajaresurssejaan kumppaninsa ammattilaisilla. Enmac kuu-
luukin Valmetin painelaitesuunnittelun partnerirenkaaseen.

– Viime aikoina yhteistyö Enmacin kanssa on laajentunut myös 
vaativiin lujuuslaskentoihin ja kehitystöihin, kertoo Valmetin ener-
gialiiketoiminta-alueen suunnittelutoiminnasta vastaava johtaja 
Maiju Alaniemi.

Yhteisten vuosien aikana Valmet on hyödyntänyt Enmacin eri-
koisosaamista lisäksi esimerkiksi CE-merkittyjen nostoapuvälinei-
den suunnittelussa ja erilaisten suunnitteluprojektien projektinhal-
linnan tehtävissä.

Enmacin ja Valmetin välisessä yhteistyössä eräs oleellinen asia 
on Enmacin laaja kokemus erilaisista toteutuksista alalta ja alan 
ulkopuolelta. Tätä kokemusta Enmac pystyy soveltamaan myös 
Valmetille tekemäänsä työhön.

– Näin Enmac tuottaa lisäarvoa pro-
jekteihimme, kertoo Alaniemi.

Valmetin painerunkosuunnittelun 
osastopäällikkönä työskentelevä Jukka 
Ylitalo on ollut mukana Enmacin kans-
sa tehtävässä yhteistyössä lähes koko 
yritysten välisen kumppanuuden ajan. 
Ylitalo pitää Enmacia joustavana ja osaa-
vana kumppanina, joka huomioi suun-
nittelussa myös tehokkuusnäkökulman 
ja pyrkii löytämään innovatiivisia, koko-
naiskustannuksia parantavia ratkaisuja.

– Enmac on herkällä korvalla kuunnel-
lut meitä ja tarpeitamme ja pyrkinyt vas-
taamaan niihin, kuvailee Ylitalo yhteis-
työn sujuvuutta.

Ylitalo uskookin hyvän keskusteluyh-
teyden olevan perusta avoimelle, luot-
tamukselliselle yhteistyölle. Tärkeää on 
myös se, että Enmac pitää henkilökun-
tansa koko ajan kehityksessä mukana ja 
pyrkii kehittymään omassa tekemises-
sään. Siksi Enmacin kanssa voidaan tur-
vallisin mielin toteuttaa vaativia suunnit-
teluprojekteja. 

www.enmac.fi

Valmet
on maailman johtava

teknologian, automaation
ja palveluiden toimittaja

ja kehittäjä sellu-,
paperi- ja energia-

teollisuudelle. 

Enmacin ammattilaisilla
täydennetään

tarvittaessa Valmetin
osaajaresursseja.

”Hyvä keskusteluyhteys on perusta luottamukselliselle yhteistyölle.”
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LAADUKAS
VIRTAUSLASKENTA

TUKEE JA NOPEUTTAA
TUOTEKEHITYSTÄ

RVM Tech Oy
on vuonna 2009 perustettu 
kansainvälisesti toimiva
suomalainen yritys.
RVM Tech kehittää ja valmistaa 
bio-, puu- ja maakaasusta
sähköä ja lämpöenergiaa 
tuottavia mikroturbiineja.

RMV Tech Oy kehittää ja val-
mistaa mikroturbiineja, jotka 
tuottavat sähköä ja lämpöener- 
giaa bio-, puu- ja maakaasusta. 
Mikroturbiinien avulla sähkö ke-
hitetään paikan päällä ja tekno- 
logia voidaan räätälöidä asiakas-
kohtaisesti erilaisiin virrantuotan-
non tarpeisiin. Turbiinit soveltuvat 
erityisesti sähköverkon ulottumat- 
tomissa oleviin paikkoihin.

Yrityksen perustamisesta alka-
nut mikroturbiinin kehitystyö on 
saatu päätökseen ja ensimmäinen 
RMV Techin mikroturbiineilla toi-
miva voimalaitos on valmistumassa 
Viroon. Kohde on kylpylähotelli, 
jossa lämmön- ja sähköntarpeet 
ovat mittavia altaiden ja saunojen 
jatkuvan lämmityksen vuoksi.

Enmac vastasi mikroturbiinin 
kehitysvaiheessa vaativasta vir-
tauslaskennasta.

– Yhteistyömme Enmacin kanssa 
on jatkunut koko yrityksemme 
olemassaolon ajan, vuodesta 2009, 
kertoo RMV Techin toimitusjoh-
taja Markus Viitamäki.

RMV Techin toiminnassa ym-
päristönäkökulmalla on korostet-
tu asema, sillä tubiinien käyttö- 
energiana käytetään bio- ja maa-
kaasua. Mikroturbiineissa käyte-
tään uuden sukupolven teknolo-
giaa, jonka ansiosta turbiiniin ei jää 
palamattomia kaasuja ja päästöt 
ovat lähes saasteettomia. Poltto-
kammiossa tapahtuvat virtaukset 
vaikuttavat turbiinin palamisreak- 
tion puhtauteen, minkä vuoksi 
tuotekehityksen apuna käytettiin 
virtauslaskentaa.

Palamisreaktioiden hallinta, nii- 
den simulointi ja palomallinnus 
vaativat erityistä laskentaosaamis- 
ta. Simulointien ja mallinnusten 
avulla Enmac varmisti turbiinin 
halutunlaisen toiminnan. Päästö- 
jen minimoimisen lisäksi virtaus-
laskennan avulla pystyttiin paran-

tamaan turbiinin energiatehok-
kuutta ja hyötysuhteita.

– Yhteistyömme on sujunut 
erinomaisesti. Laskennasta on 
saatu täsmällisiä ja luotettavia 
tuloksia ja simuloinnit ovat vas-
tanneet hyvin myöhemmin testi-
vaiheessa saatuja tuloksia, kertoo 
Enmacin asiantuntijapalveluista 
vastaava liiketoimintayksikön 
päällikkö Teemu Nevaharju.

– Enmacin tekemien simuloin-
tien avulla saatiin myös lyhennet-
tyä tuotekehitysvaiheeseen kulu-
vaa aikaa, kehaisee RMV Techin 
Viitamäki yhteistyökumppaniaan.

Viitamäki kertoo Enmacin 
olevan luotettava ja osaava kump- 
pani, joka huomioi asiakkaan tar-
peen ja mitoittaa tekemisensä 
tarpeen mukaan. Sovituissa kus-
tannuksissa ja aikatauluissa on py-
sytty aina.

Tulevaisuuden suunnitelmista 
hän toteaa tuotekehityksen ole-
van jatkuvaa toimintaa ja yhteis-
työn Enmacin kanssa jatkuvan. 

– Tavoitteenamme on tehdä 
yhteistyössä maailman parasta 
mikroturbiiniteknologiaa.

Enmac vastasi
mikroturbiinin

kehitysvaiheessa
vaativasta

virtauslaskennasta.



Enmac on perustettu vuonna 1983.
Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella ja Kotkassa. 
Palveluksessamme on noin 80 teknisen
suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijaa.
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Enmac Oy on dynaaminen ja innovatiivinen mekaniikan suunnittelupalveluihin ja
projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Palvelukokonaisuutemme muodostuu 
kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat tuotekehitys, tekninen suunnittelu sekä
vaativat asiantuntijapalvelut.

TUOTEKEHITYS

toteuttaa uusien tuotteiden
kehitysprojektit, tuotemoderni-
soinnit sekä uusien liiketoiminta-
konseptien käynnistämisen luoden
asiakkaalle uutta liiketoimintaa
ja tulevaisuuteen tähtääviä tuotteita.
Ymmärtämällä liiketoiminnan
tarpeet löydämme kullekin
asiakkaalle oikean ratkaisun.

Monipuolinen asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa vahvoista teknologiateollisuuden sekä uusien innovaatioiden parissa
toimivista yrityksistä. Toteutamme vuodessa noin 150 erikokoista toimeksiantoa useille toimialoille. 

TEKNINEN
SUUNNITTELU

kattaa laajasti erilaiset konetekniset
sekä laite- ja prosessisuunnittelun
toimeksiannot. Suunnittelun perus-
tana on täsmällisyys. Dokumentoin-
nin, 3D-mallinnuksen sekä konkreet-
tisten mallikappaleiden avulla suun-
nittelu tehdään kerrasta oikein.

ASIANTUNTIJA-
PALVELUIHIN

kuuluvat vaativat tekniset
analyysit ja ongelmanratkaisut.
Ammattitaidolla tehtyjen
analyysien ja laskelmien avulla
tehostetaan asiakkaan
prosesseja ja tuotetaan
kustannussäästöä.



SKS Toijala Works Oy
on vaativien teräsrakenteiden ja 

suurten koneyksiköiden järjestelmä-
toimittaja. SKS Toijala Works on

osa suomalaista, vuonna 1924
perustettua perheyritystä

SKS Groupia.

www.enmac.fi10 11

TUOTEREVOLUUTIO 
SYNTYY TYYPILLISET
TOTEUTUKSET
HAASTAMALLA

runko sijaitsee keskellä laitetta ja moottori sen sivulla. Laite on erit-
täin huoltoystävällinen, sillä moottoriin ja sen kaikkiin osiin pääsee 
käsiksi helposti luukun avaamalla. Sama koskee myös laitteen toisella 
puolella sijaitsevaa hydrauliikkayksikköä.

Konseptisuunnittelun lisäksi Enmacin vastuulla oli tuotekehitys- 
projektin projektinhallinta. Enmacin projektipäälliköllä oli suuri rooli 
siinä, että tuotekehitysprojektiin osallistuva kahdentoista yrityksen 
kumppaniverkosto puhalsi yhteen hiileen ja saavutti halutun loppu- 
tuloksen, halutussa ajassa. Projektin sujuvaa toteuttamista tuet-
tiin moderneilla työvälineillä kuten päivittyvällä 3D-mallilla. Lisäksi 
Enmacissa tehtiin projektin lujuusanalyysit, mekaanista suunnittelua 
sekä toteutettiin yksi tuotekehitysprojektia tukeva diplomityö.

Tuotekehitysprojektin lopputuloksena syntyi moderni, teollisen in-
ternetin ratkaisuja hyödyntävä uuden sukupolven puukurottaja, jossa 
on huomioitu myös kuljettajan mukavuus ja työergonomia. Lansee-
rattu TW LogStacker -puukurottaja KURO sai erittäin positiivisen 
ja jopa yllättyneen vastaanoton markkinoilla. Toijala Worksin omat 
odotukset laitteen kaupalliselle menestykselle ovat luonnollisesti 
kovat, ja suunnitelmissa katsotaan jo nyt myös tulevaisuuteen.

– Tulevissa projekteissa Enmacilla on varmasti suuri rooli tuotekehi-
tysprojektin mallikkaasti hallitun yhteistyön ja modernin lopputulok-
sen ansiosta, kertoo Toijala Worksin Korpimaa.

– Projektin myötä kahdentoista yrityksen kumppaniverkostolle muo-
dostui laadukas ja tehokas time-to-market -ajatteluun perustuva toi-
mintamalli, jota voimme yhdessä hyödyntää myös muissa koneenval-
mistusprojekteissa, summaa Enmacin Sampo Siuko KURO-projektin 
onnistumisen.

”Puukurottajan rakenteeseen löydettiin
aivan uudenlainen toteutustapa.”

– Nopealla aikataululla toteutetun tuotekehityshank-
keen päämääränä oli täysin uudenlainen laite, tuo-
terevoluutio, sen sijaan, että vain modernisoitaisiin 
olemassa olevaa, kertoo TW LogStacker -liiketoimin-
nasta vastaava liiketoimintajohtaja Heikki Korpi-
maa.

Kesäkuussa 2015 lanseerattu uuden sukupolven TW 
LogStacker -puukurottaja KURO on SKS Toijala 
Worksin ensimmäinen oma tuote. Toijala Works osti 
Cargoteciltä tuoteoikeudet Kalmar puukurottajiin 
maaliskuussa 2013, minkä jälkeen KUROn kehitys-
työ aloitettiin. Samanaikaisesti Heikki Korpimaa siir-
tyi Cargotecilta Toijala Worksin palvelukseen puuku-
rottajaliiketoiminnan vetäjäksi.

Toijala Works halusi löytää KURO-tuotekehitys- 
hankkeen kumppanikseen yrityksen, jolla on tuorei-
ta ajatuksia ja uskallusta haastaa toimialan tyypilliset 
toteutukset. Haluttiin löytää Suomen paras, viimei-
sin osaaminen. Kumppaniksi valikoitui Enmac, joka va-
kuutti innovatiivisella ajattelulla, osaamisen monipuoli- 
suudella sekä erityisesti mobiilikoneosaamisella.

– Konseptisuunnitteluvaiheessa puukurottajan raken-
teeseen löydettiin aivan uudenlainen lähestyminen, 
kertoo Enmacin tuotekehityksestä vastaava liiketoi-
mintayksikön päällikkö Sampo Siuko.

Perinteisestä runkorakenteesta poiketen KUROssa 
käytettiin epäsymmetristä kotelopalkkirunkoa, jossa 
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Kuitulasereita teollisuuden käyttöön suunnittelevan ja valmista-
van Corelasen yhteinen taival Enmacin kanssa on jatkunut jo 
yli kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö on ollut tiivistä ja pitkäjän-
teistä, sillä Enmac tekee kaiken Corelasen tarvitseman mekaa-
nisen suunnittelun.

– Työskentely Corelasen kanssa on erittäin mielenkiintoista ja 
haastavaa, toteaa Enmacin projektipäällikkö Jani Latva, joka 
on ollut yhteistyössä mukana sen alusta asti.

Corelasessa kehitystyö on jatkuvaa ja tuotteita on elinkaaren eri 
vaiheissa. Suunnittelutarpeet vaihtelevat kuituoptisten kompo-
nenttien ja valmiiden asiakkaille toimitettavien laitteiden suun-
nittelusta aina työkalujen ja koneiden suunnitteluun.

– Corelasen valmistamissa tuotteissa kuitutekniikkaan yhdis- 
tetään optiikkaa ja näitä taas perinteiseen mekaniikkasuunnit- 
teluun ja elektroniikkaan. Hukkatehon siirtämiseen tarvitaan ve-
sijäähdytysjärjestelmiä. Kaikki nämä osa-alueet  ja niiden erityis-
piirteet on osattava huomioida suunnittelussa, jotta aikaansaa-
daan onnistunut lopputulos, kertoo Enmacin Sampo Siuko. 

–  Enmac ja Corelase ovat kehittäneet vahvan yhteisen osaamisen 
kuitulaserien suunnitteluun vuosien varrella, täydentää Core- 
lasen kehitysjohtaja Tuomo Konnunaho. Hän on työsken-
nellyt yrityksessä sen perustamisesta alkaen ja osallistunut usei-
siin yhdessä toteutettuihin projekteihin.  

Kuitulasersovelluksiin liittyvässä mekaanisessa suunnittelussa 
valmistustekniikan tuntemus ja valmistettavuuden huomioi-
minen on erityisen tärkeää. Joitakin kuitulasereissa käytettyjä 
rakenteita on kehitetty vuosia, jotta toimiva osa on saatu 
3D-mallinnettua, toteutettua ja valmistettua. Kuitulasereissa 

YHTEINEN OSAAMINEN
SYNTYY PITKÄJÄNTEISESTÄ
KUMPPANUUDESTA

käytettävät osat ovat monimutkaisia ja usein kooltaan haastavia. 
Esimerkiksi kuidun sisälle sijoitettavat optiset lasiosat ovat mik- 
roskooppisen pieniä.

– Enmac on kumppani, joka jalostaa ideamme eteenpäin ja siirtää 
ne myös valmistettavuuden kannalta käytäntöön, kertoo Kon-
nunaho.

Konnunahon mukaan yhteistyön kannalta oleellista on ollut 
Enmacin halu osaamisensa kehittämiseen Corelasen toimialalla. 
Enmacin henkilöstö on koettu joustavaksi ja helposti lähestyttä-
väksi. Yhteistyön alussa suunnittelutyö tehtiin pääasiassa Core-
lasen tiloissa, jotta oleellinen tieto saatiin helposti välittymään. 
Vaikka nykyisin Enmac tekee suunnittelua pääsääntöisesti omas-
ta toimipisteestään käsin, on yhteys edelleen vahva.   

– Monet Enmacin suunnittelijat koetaan meillä melkeinpä omiksi 
työntekijöiksi, vakuuttaa Corelasen Konnunaho.

Hän kertoo Enmacin olevan erityinen alihankkija, joka toimii 
asiakkaan ehdoilla: kuunnellen mitä asiakas sanoo ja toimien 
sen mukaisesti. Työn lopputulos vastaa määriteltyä ja
toimitus tapahtuu sovittuna ajankohtana.
Siksi hyvästä kumppanista halutaan
pitää kiinni.

Corelase Oy
suunnittelee ja valmistaa kuitulasereita

pääasiallisesti metalliteollisuuden tarpeisiin.
Kuitulasereiden tuotekehitys ja tuotanto

tehdään Suomessa. Pääosa tuotannosta menee
vientiin. Vuonna 2003 perustettu yritys

on osa kansainvälistä Rofin-Sinar-konsernia.

”Meille on muodostunut yhteinen
kuitulaserien suunnitteluosaaminen” 

13



14 www.enmac.fi

KUMPPANI
TUO TOIMINTAAN

TARVITTAVAA
JOUSTOA

Kun Glaston tarvitsee ulkoista suunnitteluapua me-
kaniikan kentälle, se turvautuu kumppaninsa Enmacin 
apuun. Enmacilaiset ovat tuttu näky Glastonin tiloissa, 
sillä yhteistyötä on tehty 80-luvulta lähtien. Nykyisin 
Enmac on ainoa Glaston käyttämä alihankkija mekanii-
kan suunnittelussa. 

– Tyypillisiä yhteistyössä tehtäviä laitesuunnittelupro-
jekteja ovat esimerkiksi tasokarkaisulinjojen skaalaus-
projektit. Niissä Glastonin olemassa olevasta tuottees-
ta luodaan uusi, kokoluokaltaan suurempi tai pienempi 
laiteversio, kertoo Enmacin teknisestä suunnittelusta 
vastaava liiketoimintayksikön päällikkö Erkki Suon-
taka.

– Meille oleellista on Enmacin avulla saatava jousto ja 
lisäsuunnittelukapasiteetti, kertoo Heikki Nurmi, 
joka toimii Glastonilla mekaniikkasuunnittelusta vas-
taavana suunnittelupäällikkönä. 

– Enmacilla on siten suora vaikutus toimituskykyymme.

Yhteistyön syventymisen myötä Enmac on saanut vastuulleen 
tuotteiden kokonaisvaltaisia suunnittelutoimeksiantoja. Tällai-
nen oli esimerkiksi tuulilasien taivutusuuni Glaston Matrix, jon-
ka suunnittelusta Enmac vastasi kokonaisuudessaan Glastonin 
toimittamien prosessitietojen mukaisesti. Enmacin vastuulla oli 
myös taivutusuunin skaalausprojekti.

Glastonille tehtävässä suunnittelussa aikataulu on usein hyvinkin 
tiukka. Vuosikymmenten mittainen yhteinen kokemus nopeut-
taa projektien käynnistämistä, kun toimintamallit ovat osapuo-
lille tuttuja. Myös Enmacin suunnittelijoille kertynyt tietotaito 
Glastonin koneista vauhdittaa projektien etenemistä. Yritys-
ten välille luodun yhtenäisen tiedonhallintajärjestelmän ansios-
ta suunnittelu voidaan tehdä Enmacin toimistolla suoraan Glas-
tonin järjestelmään.

Vaikka pääpaino on mekaniikkasuunnittelussa, tarjoaa Enmacin 
laaja osaamiskenttä mahdollisuuden myös monipuolisempaan yh-
teistyöhön. Glaston on teettänyt Enmacilla esimerkiksi CE-mer-
kintöihin tarvittavia riskianalyysejä, 3D-tulosteita ja lämpölas-
kentaa.

Tyytyväisyys yhteistyöhön sekä halu sen syventämiseen poh-
jautuvat onnistuneisiin toteutuksiin ja Enmacin kykyyn reagoi-
da nopeasti Glastonin tarpeisiin. Pitkäaikaiset henkilökohtaiset 
suhteet ovat avainasemassa, sillä tuttuihin suunnittelijoihin on 
helppo luottaa.

– Kun syvä luottamuksen taso on saavutettu, halutaan sitä yllä-
pitää molemmin puolin, tiivistää Nurmi ajatuksensa yhteistyös-
tä Enmacin kanssa.

Glaston
on kansainvälinen lasinjalostus-

teknologian edelläkävijä, joka toimittaa
asiakkailleen koneita ja palveluja

lämpökäsitellyn lasin valmistukseen.
Glastonin lasinjalostuskoneilla jalostetaan

lasia arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
käyttöön sekä mm. kodinkoneisiin ja

aurinkopaneeleihin. Glastonin
Tampereen tehtaan tuotannosta

viennin osuus on 100 %.

Yhtenäisen tiedonhallintajärjestelmän kautta Enmacin työntekijät voivat tehdä Glastonille
suunnittelua myös omalta toimistolta.

”Tietotaito Glastonin
koneista vauhdittaa
projektien etenemistä.”
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