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POIKKEUSTILA UUSI NORMAALI? - KASVU KIIHTYY JOKA TAPAUKSESSA!

TERVETULOA ENMAC HIGHLIGHTS 2021  
-JULKAISUN PARIIN!
Vuosi 2021 jatkoi elämäämme pandemian 
ehdoilla, Kaikki ovat joutuneet sopeutumaan 
uusiin toimintamalleihin niin työssä, opiskelussa, 
perhe-elämässä kuin harrastuksissakin. 

Pandemian tuomien haasteiden ohella uusien 
toimintamallien oppiminen konkretisoitui  
Enmacissa vuoden 2020 lopulla kun yhtiön 
pääomistajaksi tuli suomalainen pääomasijoittaja 
Korona Invest. Vuonna 2014 toteutetun 
MBO-järjestelyn jälkeen tahtipuikkoa heilut-
taneet henkilöomistajat halusivat viedä yhtiön 
edelleen uudelle tasolle ja näin päätös ryhtyä 
voimakkaammin kasvuyhtiöksi sai tuulta siipiensä 
alle.  Vauhti onkin ollut ripeää - tätä kirjoitetta-
essa kasvu vuodesta 2020 tulee olemaan n. 30 % 
luokkaa.

Alkuvuodesta toteutettiin ensimmäinen yritys-
osto, minkä seurauksena yhtiön palvelutar jonta 
laajeni ympäristö- ja energiapalveluihin.

Myös sähkö- ja automaatioliiketoiminnassa 
toiminta on laajentunut suunnitelmien mukaisesti 
ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme laaja- 
alaisesti niin suunnittelu- ja projektinjohtopalve-
luiden sekä kokonaisratkaisujen kautta.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme 
toteut taneet kuluvan vuoden aikana jälleen 
mielenkiintoisia ja haastavia projekteja – 
perinteisen suunnit telu liiketoiminnan rinnalla 
kokonaistoimitukset vaihtelevine sisältöineen 
muodostavat merkittävän osan yhtiön 
toiminnasta. Kokonaistoimituksissa korostuvat 
erityisesti innovointi kyky, projektin johtaminen 
sekä hankintojen hallinta yhdistettynä vahvaan 
suunnitteluosaamiseen kattavaa dokumentointia 
unohtamatta. Kokonaistoimitukset ja kump-
panuudet ovatkin tämän vuoden julkaisumme 
keskiössä.    

Ensi vuodesta odotamme vähintään yhtä 
mielen  kiintoista kuin päättyvästä vuodesta 2021 
– kasvuyhtiön toiminnassa korostuvat uudet 
aluevaltaukset, olipa kyse sitten uusista tuotteista, 
palveluista tai markkina-alueista. Uskon että 
asiakkaamme ja henkilöstömme kokevat uudis-
tuvan Enmacin positivisena ja viemme yhtiötä 
yhdessä uudelle tasolle.

Antoisia lukuhetkiä!

Juha Ritala, 
Toimitusjohtaja 

Enmac Oy
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KATTAVA PALVELUTARJONTA  
ENERGIAN JA YMPÄRISTÖN HALLINNASSA
Vuoden 2021 alusta lähtien Enmac Oy:n palvelu-
tarjontaan on lisätty teollisuuden laaja-alaiset 
energia- ja ympäristön hallintapalvelut sisältäen 
asiantuntija- sekä projektipalvelut hankkeen 
esisuunnittelusta luovutuksen asti. 

Energia-alalla eletään murrosta, joka vaikuttaa 
eri teollisuuden aloihin eri tavoin. Me Enmacissa 
autamme vastaamaan murrosvaiheen haasteisiin 
löytämällä sopivat ja kustannustehokkaat 
tekniset ratkaisut esim. energiantuotannossa ja 
energiatehokkuuden parantamisessa. Asiantunti-
jamme laatimat selvitykset ja kustannusanalyysit 
eri energiatuotannon ratkaisuista tai niiden 
yhdistämisestä antavat asiakkaillemme arvokkaat 
tiedot päätöksentekoon, jossa hukkaenergian 
hyödyntäminen on enenevissä määrin keskeisessä 
roolissa. Energiatehokkuuden parantamiseksi 
teemme asiakkaan teollisuuslaitoksella myös 
energiakatselmointia. Etsimme ja ehdotamme 
taloudellisesti kannattavimmat ja toteutuskelpoi-
semmat toimenpiteet, joilla voi tehostaa kohteen 
energiakäyttöä. 

Ympäristölainsäädännön kehittyminen haastaa 
toiminnanharjoittajia pysymään ajan tasalla 
vaatimustenmukaisuuden kanssa nyt ja tulevai-
suudessa. Asiantuntijamme avustavat toimintaan 
liittyvissä vaatimustenmukaisuustarkasteluissa 
sekä tekno logisten ratkaisuiden valinnoissa. 
Kestävän kehityksen periaatteiden noudatta-
minen kuten toiminnan kestävyyskriteereiden 
valitseminen, toiminnan elinkaaren tarkastelemi-
nen sekä ympäristö ystävällisempien että ener-
giatehokkaampien investointien tekeminen ovat 
keskei sessä roolissa asiakkaidemme projekteissa.

Tarjoamme myös teollisuuskohteiden turvalli-
suuden edistäviä palveluita kuten koneiden 
turvalli suusanalyysi, prosessin työturvallisuuden 
ja ympäristön HAZOP tarkastelu sekä tarkkailu- 
ja ennaltavarautumissuunnitelmien laatiminen.
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MUKANA MULLISTAMASSA  
PAKETTIJAKELUA
Agora Networks Oy on ideoinut uuden tavan 
vastata asiakkaiden tarpeeseen saada pakettien 
kuljetusketju ympärivuorokautiseksi loppu-
asiakkaalle asti. 

Uusi ratkaisu pakettien Last Mile-haasteeseen 
rakennetussa kaupunkiympäristössä on  
roboti soitu jakelupiste, johon voidaan liittää 
mm. mainosnäkyvyys, ilmanlaadunmittaus sekä 
mobiili verkon tukiasema.

Jakelupiste on kompaktin kokonsa ansiosta 
helposti sijoitettavissa ja hiottu visuaalinen ilme 
mahdollistaa sijoittamisen sinne missä ihmiset 
liikkuvat. Laitteen sisällä oleva robotti noutaa 
hellävaraisesti paketit tunnistautumisen jälkeen.

Teollisten robottiautomaatiosolujen suunnitte-
lijana ja toimittajana Enmac yhdisti tämän idean 
sarjatuotantomenetelmiin. Kehittämällä jokainen 
osa-alue erikseen vastaamaan tarvetta, on saatu 
hiottu kokonaisuus, jota pystytään teollisesti 
monistamaan. 
Enmac käytti vahvaa suunnittelu- ja projektin-
johto-osaamistaan sekä hyödynsi parhaita  
valmistajia toteuttamaan kokonaisuuden. Kehitys 
jatkuu ja uusia mahdollisuuksia hyödyntää laitetta 
otetaan käyttöön jatkossa.

Agora Networks Oy:n tavoitteena on tuottaa toimintavarmoja laitteita ja 
pystyä näin vastaamaan logistiikkayritysten odotuksiin ja vaatimuksiin.  

Kuluttaja-asiakkaille tämä on nykyaikainen pakettitoimitusten jakelukanava,  
joka palvelee ympärivuorokautisesti asiakkaita. 

Agora on innovaatiojohtaja ja last-mile logistiikan mullistaja sekä 
osaltaan tukemassa kestävää kehitystä. Agoran tuotekehitystiimi 

koostuu eri alojen asiantuntijoista, joilla on näyttöjä teollisista 
onnistuneista tuotteista ja projekteista.

Agora Networks Oy  
toimitusjohtaja Mika Salokangas: 

”Enmacista löysimme sopivan kumppanin, jonka kanssa 
saimme yhdessä vietyä sekä mekaniikkasuunnittelua, 
automaatiota että tuotantoa yhtenä kokonaisuutena 
kohti tavoitteitamme eli teollista tuotantoa.”
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BOSCH REXROTH LUOTTAA ENMACIN OSAAMISEEN 
KIASMAN NÄYTTÄMÖTEKNIIKAN UUSIMISESSA HELSINGISSÄ

Globaalisti yli 5 miljardin ja Suomessa lähes 
100 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä Bosch 
Rexroth ja Enmac tekevät tiivistä yhteistyötä. 
Eräänä osoituksena tästä on Nykytaiteen museo 
Kiasman näyttämötekniikan kokonaistoimitus, 
johon Enmac toimittaa suunnittelun lisäksi useita 
järjestelmiä. Toimitus sisältää kaikkiaan yli 20 
järjestelmää, nostimista kiinnitysratkaisuihin.

”Hanke on iso ja vaativa kokonaistoimitus ja on 
erityisen hienoa, että alansa teknologiajohtaja 
Bosch Rexroth on valinnut Enmacin kumppanik-
seen. Kiasma on myös huikea eturivin referenssi 
osaamisestamme” kertoo Enmacin Sampo Siuko. 
”Hankkeessa korostuvat luotettavuus ja ohjat-
tavuus sekä yksittäisenä teknisenä vaatimuksena 
matala äänitaso” Siuko jatkaa. Bosch Rexroth 
toimittaa järjestelmiin kaikki servokäytöt,  
ohjausjärjestelmän sekä ohjelmistot.

Bosch Rexrothin Division Manager, Factory 
Automation Olli Sihvo: “Bosch Rexrothilla 
on pitkät perinteet näyttämöautomaation 

toimituksissa maailmalla, ja Kiasmassa pääsemme 
täysiverisesti käyttämään osaamistamme myös 
meillä Suomessa. Projektin onnistumisen 
kannalta osaavat ja luotettavat kumppanit ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Enmacin kanssa yhteistyö 
on toiminut hyvin ja yhdessä toimiminen on ollut 
helppoa. Viimekädessä tämä näkyy loppuasiak-
kaalle laatuna ja onnistuneena hankkeena. Olem-
mekin erittäin tyytyväisin, että saimme Enmacin 
kumppaniksemme tähän hyvin mielenkiintoiseen 
projektiin.”     

Bosch Rexrothin kanssa tehtävä yhteistyö 
jatkaa Enmacin strategiaa olla merkittävä 
vaativien räätälöityjen kokonaistoimitusten 
tekijä kotimaassa. ”Bosch Rexroth kumppanuus 
mahdollistaa koko laajan tuoteportfolion ja 
laadukkaiden tuotteiden tarjoamisen toimituk-
siimme ja pystymme näin lisäämään kilpailuetua 
myös muille asiakkaillemme” Siuko päättää. 
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SÄHKÖISTYVÄN LIIKENTEEN HUIPPUTUOTTEET 
SYNTYVÄT LAADUKKAILLA TUOTANTOLAITTEILLA
”Epec Oy:n piirilevypaneelin leikkaukseen 
tarkoitetun laitteen toimitusprojekti oli mielen-
kiintoinen sen lyhyen toteutussyklin takia”: sanoo 
Enmacin projektipäällikkö Mika Helonsalo. Mika 
jatkaa: ”Koska kyseessä on korkean asiakasrää-
tälöinnin toimitusprojekti, suoritimme projektin 
aluksi vielä tehokkaan konseptisuunnittelun, 
jolla laitteelle myyntivaiheessa laadittu alustava 
vaatimusmäärittely päivitettiin vielä tarkemmin 
vastaamaan asiakkaan toimintatavoitteita. 
Lisäksi toimitusaikaa optimoitiin rakenteellisilla 
valinnoilla esimerkiksi muuttamalla alustavasti 
valittu rungon teräsrakenne alumiiniprofiilista 
valmistettavaksi. Konseptisuunnittelun rinnalla 
teimme laitteelle riskiarvioinnin käyttäjäturvalli-
suuden huomioimiseksi. Riskianalyysin tulosten 
perusteella tehtiin lopulliset toteutusvalinnat ja 
parannettiin käyttöturvallisuustasoa esimerkiksi 
vaihtamalla valoverho avattavaksi luukuksi.”

Laitteen kriittinen toimitusaika sekä pitkät 
materiaali- ja komponenttitoimitusajat pyrittiin 
huomioimaan projektissa myyntivaiheesta alkaen. 
Konstruktion toteutukseen valittiin mahdolli-
simman paljon toimittajien varastoissa olevia 

materiaaliaihioita ja komponentteja. Projekti 
opetti varautumaan vielä paremmin koko 
maailmaa koskeviin komponenttien toimitus-
vaikeuksiin. Esimerkiksi karamoottorin toimitus 
uhkasi pahimmillaan viivästyä useita kuukausia, 
mutta tiiviillä yhteistyöllä komponenttitoimittajan 
kanssa karamoottorin toimituksen myöhästymi-
nen saatiin minimoitua.

Epec Oy oli erityisen tyytyväinen Enmacin 
tapaan toimia haastavissakin tilanteissa 
avoimesti. Komponenttien toimitusvaikeuksien 
aiheuttamasta aikataulumuutoksesta keskusteltiin 
asiakkaan kanssa ja näin onnistuttiin sovittamaan 
viivästyksen tuomat muutokset, siten että 
tehtaan tuotannon aloitus ei myöhästynyt. 
Asiakas kertoi laitteiston koeajo- ja luovutus-
tilaisuudessa, että Enmac erottui laadukkaasti 
edukseen jo tarjousvaiheessa, joka helpotti 
toimittajavalintaa sekä investointipäätöksen 
tekemistä.

Epec Oy on Ponsse Groupiin kuuluva järjestelmätoimittaja, 
 joka on erikoistunut NRMM (Non-road mobile machines) koneiden ja 

hyötyajoneuvojen vaativaan elektroniikkaan.  Yhtiöllä on laaja osaaminen 
ohjausjärjestelmien, räätälöityjen ratkaisuiden, sähköjärjestelmien sekä autonomisten 

järjestelmien valmistuksesta. Vuodesta 1978 Epecin toiminta on perustunut 
pitkäaikaiseen yhteistyöhön johtavien kansainvälisten OEM-valmistajien kanssa. 

Epec Oy Laatupäällikkö Eveliina Vesamäki:

”Enmacin ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen palvelu 
herätti hyvän luottamuksen ensimmäisistä neuvotteluista 

lähtien. On helppo tehdä projektityötä kumppanin kanssa 
avoimessa ja ongelmanratkaisutaitoisessa tiimissä.”
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KEMIKAALIEN LASTAUS- JA PURKUPAIKAT
Enmac on toteuttanut useita kymmeniä suunnittelu-
projekteja kemikaalien lastaus- ja purkupaikoille 
teollisuuteen ja nesteterminaaleihin. Suunnittelu-
projektien rinnalla Enmac on kehittänyt myös omia 
tuotteita lastaus- ja purkupaikoille. 

Enmac on toimittanut putoamissuojia vuodesta 
2014 alkaen useille eri asiakkaille vaativiin kohteisiin. 
Vuonna 2021 Enmac toi markkinoille myös lastaus- ja 
purkuvarret. Omien tuotteiden avulla Enmac pystyy 
tarjoamaan asiakaskohtaiset ratkaisut suunnittelusta 
toteutukseen, kustannustehokkaasti ja avaimet käteen 
– periaatteella. Yhtenä kokonaisuutena suunnitellut 
osaratkaisut toimivat myös saumattomasti yhteen.

”Lastaus- ja purkupaikkojen turvallisuuteen ollaan 
yrityksissä valmiita panostamaan ja nykyään me 
pystymme toteuttamaan kokonaistoimituksena, vaikka 
koko lastaus- tai purkupaikan sisältäen kaikki laitteet, 
rakenteet ja ohjausjärjestelmät”, kertoo Enmacin  
Jyri Halkola.

Enmac on laajentanut suunnittelu- ja asiantuntija-
osaamista laitos- ja laitesuunnittelun lisäksi kemikaali-
turvallisuuteen. Tarjonta on laajentunut kemikaalien 
käsittelyn ja vuotojen hallinnan suunnittelusta 
riskien tunnistamiseen ja vaarojen arviointeihin sekä 
sammutus- ja suojausjärjestelmiä vaativien kemikaali-
varastojen suunnitteluun.

”Asiakkaamme ovat valveutuneita niin työturvalli-
suuden kuin myös ympäristönsuojelun kannalta. Siksi 
projekteissa on tärkeää ottaa nämä seikat huomioon, 

kustannustehokkuus huomioiden. Meidän tehtä-
vämme onkin tarjota laatikon ulkopuolista ajattelua 
sekä näkemystä muutosprosessiin, millä varmistetaan 
vaatimustenmukainen sekä toimiva loppuratkaisu”, 
lisää Ympäristö ja Energia yksikön päällikkö  
Markus Merta.

Enmac toimitti Oiltanking Finland Oy:n Mussalon 
terminaaliin putoamissuojat sekä lastaus- ja purkuvar-
ret mäntyöljyn autolastaukseen ja junapurkupaikoille. 

Oiltanking Finland Oy:n kunnossapito- ja suunnitte-
lupäällikkö Olli Mannisen mukaan Enmac valikoitui 
toimittajaksi, koska Enmac pystyi ottamaan heidän 
toiveensa huomioon laitteiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Lisäksi heillä oli entuudestaankin hyviä 
kokemuksia Enmacin putoamissuojista.

”Työturvallisuus on Oiltankingilla erityisen tärkeä asia 
ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Nyt mäntyöljyn 
lastaus- ja purkupaikat täyttävät Oiltankingin työtur-
vallisuus- ja ergonomia vaatimukset.” lisää Manninen.

Enmacin projektipäällikön Tuomo Kanervan mukaan 
vallitseva komponentti- ja raaka-ainepula aiheutti 
ylimääräistä aikataulupainetta nopeatempoisessa 
projektissa. Siitä huolimatta kaikki saatiin järjestymään 
hyvässä yhteistyössä asiakkaan ja kattavan tavaran-
toimittajaverkoston kanssa ja projekti valmistui 
aikataulussa.
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MUNAX OY LUOTTAA ENMACIN OSAAMISEEN
Munax Oy on varsinaissuomalainen kananmuna-
talo, jonka tahtotilana on yrityksen alkuvuosista 
lähtien kehittää kananmunan pakkaamisen lisäksi 
myös heti käyttövalmiita kananmunatuotteita. 
Kananmuna itsessään on ilmiömäinen raaka-aine, 
mutta vaatii lähtökohtaisesti käsittelyn ennen 
nauttimista. Kananmunan proteiini on tutkitusti 
paras mahdollinen proteiinin lähde ihmiselle, 
joten heti käyttövalmiina tuotteena on kuluttajan 
helpompi saada laadukkaat proteiinit nautit-
tavaksi eväänä, välipalana tai kiireisen aamun 
aloituksena. 

Tehtaidensa käynnissäpidossa ja tuotantoproses-
sien kehittämisessä Munax Oy luottaa Enmacin 
asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Munax Oy:llä on 
Enmac Oy:n kanssa palvelusopimus, joka kattaa 
tuotantoprosessin automaatio- ja ohjausjärjestel-
mien ylläpidon, kehittämisen ja häiriötilanteiden 
purkamisen, joko etäyhteyksien avulla tai paikan 
päällä tehtävänä työnä. Tuotannon häiriötilan-

teissa tehtaalta tulee ilmoitus häiriöstä, jonka 
Enmacin automaatioasiantuntija ottaa käsitte-
lyynsä ja tilanneanalyysin jälkeen ottaa etäyhtey-
den tuotantolinjan ohjausjärjestelmään, korjaa 
vikatilanteen ja raportoi kunnossapitojärjestel-
mään vian syyn ja tehdyt korjaustoimenpiteet. 
Näin saadaan myös seurantaa vikatilanteista ja 
niiden mahdollisesta toistuvuudesta. Mikäli vikaa 
ei saada poistettua etäyhteyden avulla, matkustaa 
automaatioasiantuntija paikanpäälle tehtaalle.

”Tuotannon aikana tulevien vikojen korjaaminen 
on erityisen haastavaa, koska tehtaalla on monen 
eri valmistajan toimittamia laitteita ja niissä 
eri merkkisiä ohjausjärjestelmiä. Meillä pitää 
olla tarvittavat työkalut, jotta pääsemme kiinni 
ohjausjärjestelmiin ja osaavat henkilöt, jotka 
hallitsevat erilaisten työkalujen käytön ja lisäksi 
ymmärtävät prosessien toiminnan. Tuotanto 
pitäisi luonnollisesti saada myös mahdollisimman 
nopeasti käyntiin”, kertoo Enmacin Juha Palmen.

”Munax Oy on ympäristöasiat huomioonottava ja vastuullisesti toimiva elintarviketalo. 
Olemme vieneet kananmunan tuotekehityksen uudelle tasolle ja kehittäneet kananmunasta 

paljon uusia ja innovatiivisia palkittuja elintarvikkeita. Valmistamme tuotteet Suomessa, 
suomalaisten perhetilojen kananmunista. Kananmunia ja munatuotteitamme löytää 

vähittäiskaupasta, Food Servicesta ja teollisuuden raaka-aineista. Tuotteemme valmistetaan 
niin kotimaan kuin vientimarkkinoille. Työllistämme 100 henkilöä ja vuonna 2020 

liikevaihtomme oli 45 miljoonaa. Munax Oy on perustettu vuonna 2003 ja tällä hetkellä meillä 
on kolme toimipistettä, päätoimipiste Laitilassa ja muut yksiköt Kustavissa ja Mynämäellä. 

Munax Oy on osa pohjoismaista DANÆG-konsernia.”: Janne Torikka kuvaa yhtiötä.

Munax Oy  
toimitusjohtaja  
Janne Torikka

”Enmacin vahvuutena on  
paikallisuus ja nopeat vasteajat.  
Meille on erittäin tärkeää pysyä 

tilaus/toimitusrytmissä ja vastata 
asiakkaidemme tarpeisiin.”
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POSIVAN KALLIOTUTKIMUSTA MAHDOLLISTAMASSA
Posivan kalliolämmittimen kokonaistoimitusprojekti 
tarjosi mielenkiintoisia haasteita uudenlaisen 
käyttöympäristön lisäksi myös yrityksen sisäisen 
kehityksen parissa, kertoo Enmacin projektipäällikkö 
Mika Helonsalo. 

Kalliolämmitinlaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi 
kallioon timanttikairatussa reiässä, jossa se lämmittää 
kallioperää ISHT-kokeen (In Situ Heat Transfer) 
aikana. Laitteistoa käytetään Posivan tutkimustunneli 
Onkalossa. Tällä koejärjestelyllä mitataan lämmön 
siirtymistä kallioon. Lämmön siirtymistä seurataan 
kairareikään sijoitetuilla lämpötila-antureilla. Kallioon 
syötetty energiamäärä mitataan ja tallennetaan 
takaisinlaskentaa varten. Kalliolämmitin on  
CE- merkitty laite.

”Laitteiston suunnittelusta ja komponenttivalinnoista 
teki erityisen haastavaa käytön aikainen korkea 
lämpö tila sekä tavoite välittää lämpöenergia 
mahdollisimman häviöttömästi tutkittavaan 
kallioperään. Lämmönhallinnan suunnittelussa 
auttoi lämpösimulaatiot, joita teimme tarvittavan 
lämpötehon määrittämiseksi ja johtamiseksi häviöt-
tömänä kallioperään. Haimme ratkaisuja jäähdytystä 
tarvitsevista tuotteista ja päädyimme käyttämään 
lämpöelementissä vastuksen ympärillä hyvin lämpöä 
johtavaa kuparia. Lämpöelementistä lämpö välittyy 
kallio perään joustavalla lämmönjohtomatolla. 

Lämmönjohtomattojen käyttö oli tuttua elektroniikan 
ja akustojen lämmönhallinnasta (jäähdyttämisestä) ja 
nyt päädyimme soveltamaan tätä teknologiaa täysin 
uudella tavalla”, Helonsalo jatkaa. 

Posivan tutkimustunneli Onkalon olosuhteet asettivat 
korkeat vaatimukset materiaalien korroosionkes-
tävyydelle, joten ainoa mahdollisuus oli käyttää 
laitteen runkomateriaalina haponkestävää terästä ja 
sen kanssa galvaanisesti yhteensopivia materiaaleja. 
Laitteiston käyttötestaus järjestettiin mahdollisimman 
samankaltaisiin olosuhteisiin kuin käyttökohteessa. 
Testauksen aikana löydettiin parannuskohteita, joiden 
toimintaa muuttamalla asiakkaan koe tulisi sujumaan 
suunnitellusti. Tuotekehitys hyötyi mahdollisuudesta 
toteuttaa lämpö-, mekaaninen- ja sähköinen suun-
nittelu kokonaisuudessaan Enmacin omana työnä. 
Testaaminen suunnitellussa käyttöympäristössä takaa 
CE-merkityn laitteiston toiminnallisen valmiuden ja 
käyttöturvallisuuden ennen luovutusta asiakkaalle.

Asiakkaan projektipäällikkönä toimi Sophie Haapa-
lehto. Yhteistyö asiakkaan kanssa toimi alusta lähtien  
hyvin auttavalla asenteella.  Lisää tarvittavaa tietoa 
käyttökohteen rajapinnoista saatiin ja yhdessä valittiin 
konsepteista parhaimmin käyttöympäristössä toimiva. 
Tutkimushanketta oli valmisteltu useita vuosia ja  
siinä oli yhteistyökumppaneina useita eri alansa 
huippuosaajia.

Posiva Oy on vuonna 1995 
perustettu ympäristöteknologian 

asiantuntijaorganisaatio. Sen tehtävä 
on huolehtia omistajiensa käytetyn 
ydinjätteen loppusijoituksesta, sillä 
ydinjätteen tuottaja on Suomessa 

ydinenergialain mukaisesti vastuussa 
kaikista ydinjätehuoltotoimenpiteistä 

ja niiden kustannuksista.

Posiva Oy:n Kalliomekaanikko Sophie Haapalehto:

”Yhteistyö Mikan ja muiden Enmacin henkilöiden kanssa oli hedelmällistä ja 
Posivan tarpeita huomioitiin kattavasti”
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POTKURILAITTEIDEN TESTAUS VAKIOIDUKSI JA 
TURVALLISEKSI RÄÄTÄLÖIDYLLÄ LAITTEELLA
CRP momenttipukki on täysin asiakkaan tarpei-
siin räätälöity tuote jonka Enmac suunnitteli 
ja toteutti asiakkaan tarpeen mukaisesti. CRP 
momenttipukkia käytetään laivojen propulsio-
laitteiden testaamiseen ja momenttipukin avulla 
voidaan suorittaa propulsiolaitteen koeajo 
käyttö tilannetta simuloiden. 

Steerprop Oy:n Tuotantojohtaja Jukka Mäkilä: 
”Steerpropin CRP-potkurilaitteen momentti-
koe on haastava kokonaisuus, jossa oikeat 
momenttitasot pitää saada samanaikaisesti 
molemmille potkuriakseleille. Nyt toteutetulla 
ratkaisulla tämä onnistuu tarkasti ja hallitusti. 
Enmacin kanssa on aiemminkin tehty yhteistyötä 
Steerpropin tuotannon kehitykseen liittyen, 
mutta tämä projekti ylitti aiemmat sekä kooltaan 
että haastavuudeltaan. Projekti pysyi koko ajan 
hallinnassa tiiviin yhteistyön ansiosta ja viikoittai-
set Teams- palaverit toimivat erittäin hyvin.”

”Projektissa oli mahdollista käyttää Enmacin 
palveluja hyvin laajasti. Tuotteen suunnittelussa 
ja käyttöönotossa tarvittiin sähkösuunnittelun, 
mekaanisen suunnittelu, lujuuslaskennan, 
hydrauliikan, hankinnan, automaatiosuunnittelun 
ja käyttöönoton ammattilaisia”: kertoo Enmacin 
projekti päällikkö Matti Virtanen. 

Projektin haasteiksi nousivat CRP momentti-
pukin rajallinen käyttöönottoaika ja etenkin 
projektin loppuvaiheessa käyttöönottohenkilöstö 
joutui venymään pidentämällä työpäivää. Lisäksi 
laitteen kalibrointi osoittautui oletettua haasta-
vammaksi. Molemmat haasteet saatiin kuitenkin 
ratkaistua hyvässä yhteistyössä asiakkaan kanssa 
ja laite saatiin luovutettua asiakkaalle ajallaan. 
Muiltakin osin yhteistyö asiakkaan kanssa oli 
erittäin sujuvaa ja joustavaa koko projektin ajan. 

Steerprop kehittää ja valmistaa azimuth-propulsiojärjestelmiä merenkäynnin 
vaativimpiin olosuhteisiin. Yritys on toimittanut käyttötarkoitukseensa räätälöityjä 
ratkaisuja satoihin aluksiin, muun muassa kolmasosaan maailman käytössä olevista 

jäänmurtajista. Heidän menestyksensä perustuu asiakkaiden erityistarpeiden 
huomioimiseen ja tinkimättömään päättäväisyyteen ratkaista kovimmatkin haasteet.
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E N M A C  Tampere 
Yliopistonkatu 60 A 
33100 Tampere 
p. 03 252 9111

ENMAC – KUMPPANISI VAATIVAAN TEKNOLOGIAAN 
SUUNNITTELUPALVELUT JA KOKONAISRATKAISUT

Yli 80 asiakkuutta vuodessa – yli 200 projektia vuodessa – yli 115 teknisen 
alan asiantuntijaa – yli 35 vuoden kokemuksella!

Toimitamme räätälöityjä ja CE-merkittyjä koneita ja laitteita, kuten robottisoluja, tuotantolaitteita, 
nosto- ja käsittelylaitteita, testilaitteita sekä turvatuotteita (mm. putoamissuojat)

Tekninen suunnittelu – Tekninen laskenta – Tuotekehitys – Teollisuusautomaatio 
Järjestelmätoimitukset – CE-merkityt koneet ja turvarakenteet – Energia- ja ympäristöpalvelut

E N M A C  Kotka 
Pajatie 69 
48600 Kotka 
p. 040 724 5596

E N M A C  Pori 
Pohjoisranta 11 
28100 Pori 
p. 0400 592 303

E N M A C  Rauma 
Ratavahe 5 
26100 Rauma 
p. 0400 592 303

enmac.fi




