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GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.
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HAASTEET KEHITTÄVÄT
– ROHKEUS RATKAISEE!

Tervetuloa Enmac Highlights 2019 -julkaisun pariin. Olemme jälleen koostaneet tähän julkaisuun
merkittäviä saavutuksia yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa.
Kulunut vuosi on sisältänyt paljon mielenkiintoisia haasteita – kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme. Rohkeus innovoida ja
luottamus omiin kykyihin ovat koko Enmacin 35-vuotisen historian ajan olleet yhtiöllemme tunnusomaisia ja merkittävä
voimavara.
Suunnitteluliiketoiminnassamme olemme jatkaneet vahvojen kumppanuuksien kehittämistä huomioiden asiakkaidemme muuttuvat tarpeet ja vaatimukset. Tuotteiden kokonaistoimituksissa olemme ottaneet merkittäviä askelia
niin turvatuotteiden kuin laajojen kokonaistoimitusten osalta.
Yksi merkittävä saavutus oli laivojen täysautomaattisten latausrobottisolujen toimitus asiakkaallemme ABB Oy:lle.
Projektissa loppuasiakas ForSean kaksi alusta, Tycho Brahe ja Aurora af Helsingborg, muutettiin päästöttömiksi sähköaluksiksi. ForSea palkittiin hankkeesta Baltic Sea Clean Maritime -palkinnolla. Enmac sai näin olla mukana luomassa
uutta teknologiaa puhtaan merenkulun käyttöön.
On erittäin palkitsevaa todistaa, miten Enmacin osaamisen yhdistäminen asiakkaidemme huippuammattilaisten
kykyihin synnyttää jatkuvasti uusia innovaatioita ja antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyön ohella siihen osallistuvien
yritysten liiketoimintaa.
Tulevaisuus näyttää valoisalta ja mielenkiintoiselta. Haasteet ja niihin vastaaminen
säilyy jatkossakin Enmacin kantavana ohjenuorana.
Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Juha Ritala
Toimitusjohtaja
Enmac Oy 3
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Enmac on perustettu vuonna 1983.
Toimipisteemme sijaitsevat
Tampereella, Porissa 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 neljästä liiketoiminta-alueesta, jotka ovat
tuotekehitys, tekninen suunnittelu, vaativat asiantuntijapalvelut sekä räätälöidyt tuotteet.
Monipuolinen asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa
vahvoista teknologiateollisuuden sekä uusien innovaatioiden parissa toimivista yrityksistä. Toteutamme
vuodessa noin 150 erikokoista toimeksiantoa useille
toimialoille.
TUOTEKEHITYS toteuttaa uusien tuotteiden kehitysprojektit, tuotemodernisoinnit sekä uusien liiketoimintakonseptien käynnistämisen luoden asiakkaalle
uutta liiketoimintaa ja tulevaisuuteen tähtääviä tuotteita.
Ymmärtämällä liiketoiminnan tarpeet löydämme kullekin
asiakkaalle oikean ratkaisun.

TEKNINEN SUUNNITTELU kattaa laajasti erilaiset
konetekniset sekä laite- ja prosessisuunnittelun toimeksiannot. Suunnittelun perustana on täsmällisyys. Dokumentoinnin, 3D-mallinnuksen sekä konkreettisten mallikappaleiden avulla suunnittelu tehdään kerrasta oikein.
ASIANTUNTIJAPALVELUIHIN kuuluvat vaativat
tekniset analyysit ja ongelmanratkaisut, joiden avulla
tehostetaan asiakkaan prosesseja sekä saavutetaan
kustannussäästöjä. Osaamisemme kattaa myös topologiaoptimoinnin, joka mahdollistaa kappaleiden valmistamisen uusimmilla 3D-tulostustekniikoilla tuottaen
mullistavia ratkaisuja haastaviin tuotekehityskohteisiin.
RÄÄTÄLÖIDYT TUOTTEET täydentävät suunnittelupalveluita: toimitamme valmiita laitteita ja järjestelmiä kokonaistoimituksina. Asiakkaamme saavuttavat
merkittäviä hyötyjä, kun kokonaistoimitus tapahtuu
Enmacin toimesta yhden luukun periaatteella ja projekti
pysyy hallinnassa suunnittelusta käyttöönottoon.
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Kuva: ForSea

VIHREÄÄ LAIVALIIKENNETTÄ
TEOLLISUUSROBOTTIEN AVULLA
Enmac Oy:llä oli keskeinen osuus uraauurtavassa projektissa, jossa kaksi
tanskalais-ruotsalaisen ForSea-yhtiön reittialusta muutettiin sähkökäyttöisiksi. Alukset ovat nyt maailman
suurimmat täysin sähköllä kulkevat
alukset.
Helsinborgin ja Helsingørin välillä
liikennöivät M/S Tycho Brahe ja M/S
Aurora af Helsinborg kuljettavat
vuosittain noin 7,2 miljoonaa matkustajaa, 1,4 miljoonaa autoa ja 450
000 rekkaa Juutinrauman yli. Reitti
kilpailee matkustajamäärissä Juutinrauman sillan kanssa. Enmac toteutti
yhteistyössä ABB Marinen kanssa
vaativan projektin, jossa alukset
muutettiin ekologisiksi sähköaluksiksi. Dieselistä luopumisen lisäksi
hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia myös laivojen ja satamien melutason alenemisen myötä.
EU oli mukana rahoittamassa uutta
ympäristöystävällistä teknologiaa.
Enmacin osuus projektissa oli suunnitella ja toimittaa yhteensä neljä
lataustornia sekä laivoihin tulevat
laitteet siten, että alusten lataaminen laiturilta on mahdollista.
”Tavoitteena oli kehittää täysin
uudentyyppinen laivojen automaattinen latausjärjestelmä, ja varsin
pian todettiin, että tähän tarkoitukseen kannattaa hyödyntää teollisuusrobottia”, toteaa merenkulun
palveluiden vice president Sami
Lehikoinen ABB:ltä. Enmac sekä
toimitti tuotteet että oli mukana
niiden rakentamisessa ja käyttöönotossa.

Enmacilla oli entuudestaan kokemusta vaativista tuotekehityshankkeista, joissa hyödynnetään
teollisuusrobotteja
erilaisissa
kohteissa. ForSea-projekti on
maailman ensimmäinen hanke,
jossa teollisuusrobotteja hyödynnetään laivaliikenteessä tällä tavoin.
”Hankkeesta teki erityisen vaativan
se, että latauksen tulee tapahtua
täysautomaattisesti erittäin vaativissa luonnonolosuhteissa”, kertoo
Enmacin toimitusjohtaja Juha Ritala.
Liikennöinti on käynnissä ympäri
vuorokauden ja ympäri vuoden, ja
esimerkiksi vuorovesi, aallokko ja
lumisateet tuovat omat haasteensa.
ABB:n Sami Lehikoisen mukaan
projekti osoittautui ennakoituakin
vaativammaksi, mutta tavoitteet
saavutettiin aktiivisella yhteistyöllä
Enmacin kanssa. Tähän projektiin
kehitetty uusi järjestelmä luo myös
hyvät edellytykset uusille liiketoimintamahdollisuuksille vastaavissa
projekteissa. Lehikoinen kiittelee,
että yhteistyö projektin aikana oli
avointa, ja jatkuvan vuorovaikutuksen ansiosta Enmac pystyi
vastaamaan eteen tulleisiin
haasteisiin. Koska projekti
oli sekä teknisesti että
aikataulullisesti
erittäin vaativa, myös
Enmacilta
edellytettiin
venymiskykyä tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Juha Ritalan mukaan Enmacin
projektiin tuoma lisäarvo oli
kyvyssä synnyttää tyhjästä laitekokonaisuus, jota ei maailmassa ollut,
sekä kyky tuotekehittää ja viedä
projekti läpi erittäin kireässä aikataulussa huomioiden samalla hankkeeseen kohdistuneet kovat vaatimukset. Enmac lunasti odotukset,
ja projektin myötä yritys sai valtavasti kokemusta kansainvälisessä
toimintaympäristössä
tehdystä
kokonaisprojektista sekä runsaasti
maailmanlaajuista
näkyvyyttä.
Enmac lähti suuren riskin hankkeeseen, koska näki sille jatkuvuutta.
Juha Ritala kertoo, että lyhyiden
reittien laivojen sähköistäminen on
tällä hetkellä globaali megatrendi, ja
uusia yhteistyöhankkeita ollaan jo
kartoittamassa.

HUOLELLINEN SUUNNITTELU
ON ONNISTUMISEN AVAIN
Tampereen ydinkeskustan Kansi ja
Areena -hankkeen toteutuminen
etenee. Junaradan päälle rakennettavaan kohteeseen sisältyy monitoimiareenan lisäksi toimisto- ja liiketiloja,
asuntoja, hotelli ja toritiloja. Hankkeen
päätoteuttaja on SRV, ja Kreate
Oy vastaa kohteen eteläisen kannen
rakentamisesta
projektinjohtourakkana. Enmac on mukana tukemassa
Kreatea projektiin liittyvissä vaativissa
nostotöissä.
Kansi ja Areena -hanke on sijaintinsa vuoksi erityisen vaativa kohde.
Rakennustyömaan alla kulkee useita
junaratoja, joilla on aktiivista liikennettä, ja lisäksi kohteen ympärillä
on niukasti tilaa jo olemassa olevien
rakennusten vuoksi, mikä aiheuttaa
haasteita
työssä
tarvittavien
suurten nosturien sijoittamiselle.

”Tavoitteena oli tehdä nostotyösuunnitelma erittäin haastavassa paikassa junaradan päälle
nostettavista
teräsbetonipalkeista”, taustoittaa Kansi ja Areena
-työmaan projektipäällikkö Timo
Hirvasmaa Kreatelta. ”Palkkien painot ja etäisyydet suhteessa
nostokohteisiin toivat haastetta, ja
tila on ahdas. Sopivan nostokoneen
löytäminen ja eri vaihtoehtojen
vertailu veivät aikaa.” Myynti- ja
markkinointijohtaja Sampo Siuko
Enmacilta kertoo, että työt sujuivat
haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin ja nopeasti, sillä etukäteissuunnittelu oli huolellista.
Enmacin
asiantuntijat
tekivät
projektin nostojen suunnittelun ja
kalustomäärittelyn sekä auttoivat
tarjouspyyntöjen tekemisessä ja
valvoivat nostotöitä. Heillä on
vankka kokemus vastaavanlaisista vaativista projekteista sekä
kotimaassa että Ruotsissa. Niihin
lukeutuvat mm. erilaisten stadionja liikuntahallien, Kehäradan sekä
Olkiluodon ydinvoimalan rakennushankkeen nostotyöt.

KREATE OY
on Suomen johtavia infrarakentajia.
SRV
haluaa tarjota parhaan asiakaskokemuksen
kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan
innostavin työpaikka.
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”Aluksi Enmac esitteli meille
muutaman eri vaihtoehdon, joista
sitten valitsimme yhdessä parhaan.
Projekti pääsi maaliin hienosti”,
Kreaten Timo Hirvasmaa kertaa.
”Yhteistyö Enmacin kanssa sujui
erinomaisesti koko projektin ajan,
ja Enmac on ollut sen jälkeenkin
konsulttiapuna tarvittaessa.” Sampo
Siukon mukaan Enmacin hankkeeseen tuoma lisäarvo on asiantuntijuuden ohella yrityksen riippumattomuus; se takaa mahdollisuuden
valita aina paras ja soveltuvin kalusto
kuhunkin projektin vaiheeseen.
Sampo Siuko on tyytyväinen
Enmacin mahdollisuudesta olla
mukana Kansi ja Areena -projektissa, joka on korkean näkyvyyden
kohde. Hän myös kiittää yhteistyökumppani Kreatea hyvään ja
aktiiviseen viestintään perustuvasta
yhteistyöstä: ”Tämän kaltaisissa
hankkeissa ainoa keino menestyä
on jatkuva ja matalan kynnyksen
kommunikointi”, Sampo Siuko
toteaa. Myös yhteistyökumppani
on tyytyväinen: ”Enmacin osuus
projektille oli nostotöiden osalta
merkittävä. Saimme työmaalle
sellaisen suunnitelman ja koneen,
joka oli aikataulu- ja kustannusmielessä paras mahdollinen ratkaisu
vaativaan paikkaan”, sanoo Timo
Hirvasmaa Kreatelta.

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

9

TURVALLISIA RATKAISUJA
VAATIVIIN LUONNONOLOSUHTEISIIN
Alfa Laval Aalborg Oy on kansainvälinen
teollisuusyritys, jonka yhteistyö Enmacin
kanssa käsittää hoitosilta-, kulkutaso- ja
teräsrakennesuunnittelua ja niihin liittyvää
lujuuslaskentaa sekä erillistä lujuuslaskentaa.
Yhteistyötä on tehty vuodesta 2017.
Kun yhteistyö Alfa Laval Aalborg Oy:n
kanssa alkoi, Enmacilla oli jo pitkä historia
kulkutasojen ja teräsrakenteiden suunnittelijana ja yrityksellä oli kokemusta
niin vaativasta maanjäristyslaskennasta
ja rakenteiden lujuuslaskennasta kuin
putkistosuunnittelustakin. Nyt yhteisiä
projekteja on takana kymmenkunta, ja
ne vastaavat noin kuutta miestyövuotta.
Yhteistyö on pitänyt sisällään muun muassa
hoito- ja kulkutasojen tuotekehityssuunnittelua sekä lujuuslaskentaa liittyen lämpökattiloiden tukirakenteiden muuttuviin
käyttöolosuhteisiin sekä teräskonttien
käyttämiseen laitekokonaisuuksien tuki- ja
suojarakenteina. Vuonna 2018 mukaan tuli
myös putkistosuunnittelu ja siihen liittyvä
lujuuslaskenta putkistojen 3D-malleineen
ja isometreineen.
Suunnitteluprojektien suurin haaste ovat
ratkaisujen kohdeympäristössä Aasiassa
vallitsevat hankalat maanjäristys- ja
tuuliolosuhteet, kun samalla tuotteisiin pitää saada kehitettyä modulaarinen
rakenne ja kevyet tukirakenteet, kertoo
suunnittelujohtaja
Erkki
Suontaka
Enmacilta. ”Lujuuslaskenta ja rakenteiden
optimointi on haasteellista: rakenteiden
tulee täyttää hoitotasostandardien turvallisuusvaatimukset”, Erkki Suontaka sanoo.
”Ominaista ovat myös suuret lämpöliikkeet
rakenteen sisällä, mikä aiheuttaa suuria
sisäisiä kuormituksia.”
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Juha Mikkilä Alfa Laval Aalborg Oy:stä
kertoo, että Enmacin kanssa tehtyjen
yhteistyöprojektien tavoitteina on ollut
saada aikaan kustannustehokkaat rakenneratkaisut sovitun aikataulun puitteissa ja
että tavoitteisiin on päästy pääpiirteissään
hyvin. Yhteistyön aikana Enmac on kehittänyt menetelmiä, joilla kulkutasoista on
tullut helpompia kokoonpanon kannalta.
Projektien myötä osaamista on tullut lisää
ja läpimenoajat ovat lyhentyneet. Enmac
on hyötynyt yhteistyöstä laajentuneen
yhteistyöverkoston sekä projektien aikana
laajempaan käyttöön otettujen uusien suunnittelu- ja laskentaohjelmistojen myötä.
Juha Mikkilän mukaan yhteistyö Enmacin
kanssa on kaiken kaikkiaan sujunut hyvin.
Enmacin Erkki Suontaka toteaa, että
yhteistyö on ollut sujuvaa, sillä kommunikointi on toiminut hyvin ja esimerkiksi
mahdolliset avoimiksi jääneet kysymykset
on pystytty selvittämään nopeasti. Hän
myös kiittelee Alfa Laval Aalborg Oy:tä
ennakkoluulottomasta
suhtautumisesta
nykyaikaiseen tapaan hoitaa projektia
verkon välityksellä; yhteistyötä ei ole
haitannut se, että osapuolet ovat fyysisesti
sijainneet eri puolilla maailmaa. Uusiakin
projekteja on jo näköpiirissä.

ALFA LAVAL AALBORG OY
on maailmanlaajuinen markkinajohtaja omilla
teknisen erikoisosaamisen alueillaan, joita ovat
lämpö-, erotus- ja virtaustekniikka.
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SELKEÄ ROOLIJAKO
TOIMIVAN YHTEISTYÖN TAUSTALLA
Enmac on tehnyt jatkuvaa yhteistyötä vaativia
prosessimittauslaitteita valmistavan ja toimittavan Satron Intsrumentsin kanssa jo
vuodesta 2016. Yhteistyötä edistävät hyvät
henkilökemiat
sekä
molemminpuolinen
ammatillinen arvostus.
Enmacin rooli yhteistyössä on olla tukemassa Satronin tuotehallintaa ja laitteiden
mekaanista rakennetta. Toimeksiannot
ovat olleet sekä pieniä tuoterevisiointeja
että suurempia kehityshankkeita. Samalla
Enmac on saanut Satronilta erikoisanturointiratkaisuja omiin projekteihinsa.
Enmacin ja Satronin yhteistyön tekee
erityiseksi yhtiöiden selvä roolijako, kertoo
Enmacin myynti- ja markkinointijohtaja
Sampo Siuko. Enmac ei pyri olemaan
mittaustekniikan ja elektroniikan tuntija
vaan keskittyy omaan osaamiseensa eli
mekaniikkasuunnitteluun ja jättää mittaustekniikan sen paremmin tuntevalle Satronille. Yhteisissä projekteissa molempien
vahvuudet tulevat käyttöön ja myös työntekijät oppivat toisiltaan puolin ja toisin.
Myös Satronin toimitusjohtaja Hannu
Lautamäki on tyytyväinen yhteistyöhön.
Hän mainitsee erityisesti toimivan ja
suoran kommunikaation, joka on mahdollistanut avoimen keskustelun esimerkiksi
projektien hinnoista ja riskeistä.

Satronin kanssa tehdyt hankkeet ovat
tarjonneet Enmacin asiantuntijoille haastetta ja mielenkiintoisia projekteja. Sampo
Siuko pitää tärkeänä juuri mahdollisuutta
antaa Enmacin työntekijöille haasteellisia ja uutta motivaatiota tuovia työtehtäviä. Enmac puolestaan on voinut tukea
Satronin prosesseja tuotekehityksen,
valmistusmenetelmien ja tuotehallinnan
saralla esimerkiksi ehdottamalla totutusta
poikkeavia ja samalla tehokkaampia valmistusmenetelmiä. Hannu Lautamäen mukaan
varsinkin Enmacin kanssa tehty ideointi,
tuotteistus, lujuuslaskenta ja erilaiset
sertifiointiprojektit ovat tuoneet merkittävää lisäarvoa Satronin toimintaan. Hänen
mukaansa olennaista on myös Enmacilta
saatava viimeisin tieto eri suunnittelujärjestelmien kehityksestä – ilman tällaista tietoa
pieni yritys ei yksin pysyisi ajan tasalla.
Hedelmällinen yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin, ja molemmat osapuolet oppivat
toisiltaan jatkuvassa kumppanuussuhteessa. Enmacin elektroniikan mekaniikan
suunnittelutiimi kytkeytyy yhä enemmän
Satronin hankkeisiin yrityksen ulkoistettua
mekaniikkasuunnittelunsa
Enmacille.
Samalla Satron saa käyttöönsä Enmacin
asiantuntijoiden kymmenien vuosien kokemuksen.

SATRON INSTRUMENTS OY
suunnittelee, kehittää ja valmistaa innovatiivisia prosessi-instrumentteja ja älykkäitä
mittauslähettimiä teollisuuden käyttöön.
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TURVALLISIA JA TEHOKKAITA
KOKONAISRATKAISUJA
Enmac on kehittänyt ja toimittanut turvarakenteita
kemianteollisuudessa toimivan CABB Oy:n kemikaalien lastaus- ja purkupaikoille vuodesta 2015
lähtien. Haasteellisessa ympäristössä käytettävät
turvarakenteet on valmistettava mittatilaustyönä.
Enmacin historia putoamissuojauksessa käytettävien turvarakenteiden suunnittelijana ja valmistajana alkoi vuonna 2014. Tuolloin asiakas oli
tuloksetta etsinyt ratkaisua junien purkupaikan
putoamissuojaksi, mutta kohteeseen soveltuvaa
ratkaisua ei löytynyt. Enmac otti haasteen vastaan
ja päätyi tarjoamaan asiakkaalleen varta vasten
käyttökohteeseen suunnitellun, valmiin CE-merkityn tuotteen. Seuraavana vuonna Enmac alkoi
kartoittaa putoamissuojamarkkinoita laajemmin,
ja toiminta lähti kasvuun.
CABB Oy:lle Enmac toimitti ensimmäiset putoamissuojaturvarakenteet vuonna 2016. Sitä ennen
yhteistyötä oli tehty erilaisten suunnitteluprojektien merkeissä. CABBilla oli tarve parantaa kemikaalien purkupaikkojensa turvallisuutta, ja jälleen
haastavat olosuhteet aiheuttivat sen, ettei vakiotuotetta voitu käyttää. Tämän jälkeen Enmac on
toimittanut CABBille eri käyttötarkoituksiin jo
useita turvarakenteita, ja seuraavakin projekti on
neuvotteluasteella.

CABB OY
on kasvinsuojeluaineiden ja
lääketeollisuuden väliaineiden
rahtivalmistaja.
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”Nyt työn alla on laskettava putoamissuoja säiliöautojen lastauspaikalle”, HSE Engineer Veli-Matti
Lehto CABBilta kertoo. Hänen mukaansa työnteon turvallisuustaso on kohonnut, kun putoamissuojat on otettu käyttöön. ”Turvarakenteet ovat
helppokäyttöisiä ja soveltuvat hyvin meidän käyttötarkoituksiimme”, Veli-Matti Lehto toteaa.
”Turvarakenteiden
toimituksen
yhteydessä
otamme huomioon koko lastaus- ja purkupaikan
ympäristön ja siihen liittyvät asiat laajassa mittakaavassa”, kertoo Enmacin Kotkan liiketoimintayksikön päällikkö Jyri Halkola yhteistyöstä
CABBin kanssa. ”Pyrimme esisuunnittelussa
tunnistamaan oleelliset asiat, joilla parannetaan
työskentelyä kokonaisuutena. Tavoitteena on
saada aikaan turvallinen ja asiakkaan toiminnan
kannalta tehokas ja järkevä ratkaisu.” Jyri
Halkolan mukaan Enmacin yhteistyöhön tuoma
lisäarvo on kyky tuottaa ratkaisuja, joilla on
asiakkaan toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta
selkeästi parantavia vaikutuksia.
Yhteistyö CABBin kanssa on tuonut Enmacille
kokemusta ja näyttöä vankasta osaamisesta.
Enmacin turvarakenteet eivät ole katalogituotteita vaan erityisratkaisuja, jotka ovat syntyneet asiakastarpeiden kautta. ”Myös CABBille
tehdyissä toimituksissa olemme onnistuneet
toteuttamaan asiakastarpeet huomioivat ratkaisut
turvallisuudesta tinkimättä”, Jyri Halkola summaa
yhteistyön tuloksia.
Kaiken kaikkiaan Enmacilla on tällä hetkellä
ansioinaan lähes 50 toimitettua turvarakennetta yhteensä reilulle kymmenelle asiakkaalle,
ja esisuunnitteluprojekteja on tehty useita
kymmeniä.
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