
2023 E N M A C
HIGHLIGHTS

Uusia näkökulmia kiertotalouteen 
valimohiekkaa elvyttämällä

Hiilijalanjäljen selvittämisellä 
menestystä muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä

LNG-terminaalin 
elinkaarikumppanuuden taustalla 
laaja skaala asiantuntijapalveluita



Enmac on dynaaminen ja innovatiivinen teollisuuden asiantuntijapalveluihin, 
projektien johtamiseen sekä kokonaistoimituksiin keskittynyt asiantuntijayritys. 

Palvelemme asiakkaitamme tuotekehityksen, teknisen suunnittelun, laitos- 
ja prosessisuunnittelun, energia- ja ympäristöpalveluiden sekä vaativien 

asiantuntijapalveluiden aloilla.

Asiakkaan tarve voi koskea haastavaa tuotekehityshanketta, vaativaa toimitus- tai 
investointiprojektia tai ongelmanratkaisua teknisten analyysien avulla – Enmacin 

asiantuntemus valjastetaan aina asiakkaan käyttöön.

Suunnittelemme ja toimitamme 40 vuoden kokemuksella asiakastarpeen mukaan 
räätälöityjä koneita ja laitteita, kuten robottisoluja, tuotantolaitteita, nosto- ja 
käsittelylaitteita, testilaitteita sekä turvatuotteita (mm. putoamissuojat) CE-

merkittyinä kokonaistoimituksina. Huolehdimme laadukkaasta lopputuloksesta 
käyttöönottotarkastettuihin toimituksiin asti avaimet käteen-palveluna!

Enmacilta moninaiset suunnittelupalvelut ja 
kokonaisratkaisut teollisuuden tarpeisiin!

Miten voisimme auttaa sinua? Lue lisätietoa 
osoitteesta enmac.fi!
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Maailma myllerryksessä – muutosten tarve kasvaa 
toimintaympäristössä

Tervetuloa Enmac Highlights 2023 -julkaisun pariin!

Vuoden 2022 piti olla paluu normaaliin pandemian hellittäessä – itäinen naapurimme päätti brutaalilla 
hyökkäyssodallaan kuitenkin toisin. Globaali talous syöksyi infl aatiokierteeseen energiakriisin, 
komponenttien heikon saatavuuden ja yleisen kustannustason nousun seurauksena. 

Toimintaympäristössämme tämä näyttäytyi nopeasti muuttuvina tarpeina energiatehokkuuteen ja 
tuotannon automaatioon liittyen. Lisäksi vihreän siirtymän myötä myös kiertotalouteen ja päästöjen 
vähentämiseen liittyvät hankkeet lisääntyivät. 

Enmacissa muuttuviin tarpeisiin vastattiin totutulla innolla – yhdessä asiakkaidemme kanssa pystyimme 
ratkomaan uudet haasteet ja tuottamaan merkittävää lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Liiketoiminnan kasvu 
jatkui vahvana sekä orgaanisesti että vuoden 2021 lopulla toteutetun yritysoston seurauksena. Oukotek 
Oy Oulusta liittyi sisaryhtiönä konserniimme Enmacin rinnalle tuoden mukanaan 40 putkistosuunnittelun 
ja sähköautomaation ammattilaista.

Tässä julkaisussa esittelemme muutamia mielenkiintoisia hankkeita, jotka kuvastavat hyvin Enmacin 
toimintatapaa: haasteet otetaan vastaan ja ratkaisut löydetään siten, että työn tuloksesta voidaan olla 
aidosti ylpeitä. Yrityksen arvomaailmassa korostuu vahva vastuunkanto ja omilla kasvoilla toimiminen – 
Enmac Crew ei ole pelkkä koneisto, vaan toimiva yhteisö.

Vaikka vuosi 2023 käynnistyy epävarmuuden vallitessa, olemme luottavaisia, että kasvumme jatkuu 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja toteuttaen. 

Antoisia lukuhetkiä!

Juha Ritala,
Toimitusjohtaja
Enmac Oy

Juha Ritala
Toimitusjohtaja
Enmac Oy



“Enmac on osoittanut kykynsä älykkäiden 
teknologiaprosessien vaatimien ratkaisujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa”

Valmet Automotive tarjoaa autonvalmistajille 
kehittyneitä järjestelmiä ja palveluita, jotka tukevat 
siirtymistä kohti sähköistyvän liikenteen ratkaisuja. 
Yritys valmistaa Uudenkaupungin akkutehtaalla 
korkealuokkaisia akkujärjestelmiä ennen 
kaikkea autoteollisuuden tarpeisiin – yhtiö on 
autoteollisuuden edelläkävijä sähköisen liikenteen 
ratkaisuissa sekä kestävässä kehityksessä.

Valmet Automotive luottaa Enmacin 
asiantuntijuuteen ja osaamiseen – Enmac on 
ollut toteuttamassa muun muassa Valmet 
Automotiven Salon akkutehtaan tuotelaadun 
valvontaan liittyviä toimituksia sekä 
Uudenkaupungin akkutehtaan ensimmäisen 
valmistuslinjan sähköautomaatiototeutusta. Enmac 
osallistuu parhaillaan kyseisen valmistuslinjan 
modifiointiprojektiin, jossa sillä on vahva 
rooli projektoinnissa, sähköautomaatio- ja 
mekaniikkasuunnittelussa sekä robottien ja 
ohjausjärjestelmän sovellusohjelmoinnissa, 
projektijohdollista toimintaa sekä asiakkaan 

projektiorganisaation tukemista unohtamatta.  
”Akkujen valmistus on korkeaa laatua ja 
osaamista vaativaa tekemistä, ja samat korkean 
laadun ja osaamisen vaatimukset on asetettu 
myös toimittajille. Akkutuotannon prosesseissa 
hyödynnetään viimeisintä tekniikkaa olevia 
laitteita ja järjestelmiä, joka tuovat lisää 
osaamisvaatimuksia ja haasteita myös toimittajalle. 
Olemme onnistuneet hyvin vastaamaan näihin 
haasteisiin ja pystyneet pitäytymään tiukoissa 
toimitusaikatauluissa, jotka tämäntyyppisissä 
modifiointiprojekteissa ovat aina puhdasta ”green 
field -projektia” vaativampia, kun eri osatoimittajien 
aikatauluja ja laitteita sovitetaan olemassa 
olevien laitteiden joukkoon. Meillä on tarvittavaa 
kokemusta ja osaamista tämäntyyppisten 
toimitusten ja haasteiden ratkaisemiseksi sekä 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi, kertoo 
Enmacin automaatioliiketoiminnan johtaja Juha 
Palmén”.

”Valmet Automotive on yksi Euroopan johtavista 
toimijoista akkujärjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa. Olemme kasvaneet nopeasti, ja 
työllistämme akkuliiketoiminnassa jo yli 1000 
henkilöä kolmessa tuotantolaitoksessamme Salossa, 
Uudessakaupungissa sekä Saksan Kirchardtissa. 
Toimintamme tukijalkoja ovat kestävän kehityksen 
huomioiminen sekä täyden palvelun tarjonta, 
joka sisältää muun muassa tuotekehityksen, 
tuotantotekniikan ja valmistuksen”, kertoo Valmet 
Automotiven Uudenkaupungin akkutehtaan johtaja 
Veli-Juhani Kettunen.

Valmet Automotiven tuotantoprosessien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan 
ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, joilla on 
kykyä ja osaamista teknologiaratkaisuista korkean 
automaatioasteen ympäristöissä. Valmistusprosessin 
lisäksi vaativia automaatiosovellutuksia tarvitaan 
tuotantolinjojen laadun ja tuoteturvallisuuden 
takaamiseen – hyvä esimerkki tästä on tiettyjen 
komponenttien yksilöllinen dokumentointi 
valmistusprosessissa ja niiden jäljitettävyysketjun 
hallinta. Enmac on osoittanut kykynsä älykkäiden 
teknologiaprosessien vaatimien ratkaisujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa”, jatkaa Kettunen.
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LNG-terminaalin toimintaa tukemassa

Vuoden 2014 aikana Suomen valtiolta rahoituksen 
kautta konkretisoitunut hanke sai lisäkonkretiaa 
vuoden 2022 syksyllä Haminassa: uuden 
nesteytetyn maakaasun terminaali oli saatu 
kaupalliseen käyttöön. Matkan varrella Hamina 
LNG Oy on myös etsinyt yhteistyötahoa tulevien 
suunnitelmien ja laajennustarpeiden varalle. Laajan 
palvelutarjonnan, suunnittelu- ja projektiosaamisen 
sekä paikallisuuden vuoksi Enmac valikoitui 
Hamina LNG:n elinkaarikumppaniksi. Enmac vastaa 
LNG-terminaalin dokumentaation hallinnasta 
rakennusprojektin valmistumishetkestä eteenpäin 
varsinaisen tuotannonaikaisen käytön aikana. 
Monipuoliset projektinhallinta-, suunnittelu- ja 
energia- ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut 
ovat oivallinen kattaus LNG-terminaalin kaltaisen 
kokonaisuuden tukemiseksi.

“Joustava yhteistyö, monipuolinen asiantuntijuus 
ja nopea reagointikyky muuttuviin ja yllättäviinkin 
tarpeisiin hektisen projektin aikana ovat 
muodostuneet tärkeiksi tukipilareiksi projektimme 
aikana. Myös selkeä yhteistyöhenkilöiden 
nimeäminen, joihin voi ottaa tarvittaessa 
nopeastikin yhteyttä, lisää töiden sujuvuutta”, 
kertoo Hamina LNG Oy:n toimitusjohtaja Tuula 
Liukko. 

Myös Enmacilla on oltu tyytyväisiä alkaneeseen 
yhteistyöhön. ”On hienoa, että Hamina LNG 
luottaa tekemiseemme ja voimme tarjota 
heille osaamistamme ihan päivittäisestä tuesta 
isompienkin kokonaisuuksien suunnitteluun. 
Terminaalin toiminnan takaaminen on tärkeää 
varsinkin nyt viime aikoina muuttuneessa 
kaasumarkkinatilanteessa”, toteaa Enmacin energia- 
ja ympäristöyksikön päällikkö Markus Merta.

Haminan LNG-terminaali on kolmannen osapuolen 
niin kutsuttu open access -terminaali ja Suomen 
ensimmäinen kansalliseen siirtoverkkoon liitetty 
LNG-terminaali, jonne toimitetaan maakaasua 
globaaleilta markkinoilta. Siirtoverkon lisäksi 
terminaali on kytketty paikalliseen jakeluverkkoon 
ja terminaalilla on mahdollista lastata ja purkaa 
laivoja sekä lastata rekkoja.  Verkkoliityntöjen 
myötä Hamina LNG tarjoaa uuden liityntäpisteen 
Suomen ja Baltian kaasujärjestelmiin.  
Varastointikapasiteettia terminaalilta löytyy 30 000 
m3 verran, ja terminaalin käyttöönoton jälkeen 
terminaalin syöttökapasiteetti on 4 800 MWh 
päivässä.

Haminan LNG-terminaali on kolmannen osapuolen niin kutsuttu open access -terminaali 
ja Suomen ensimmäinen kansalliseen siirtoverkkoon liitetty LNG-terminaali. Enmac vastaa 
terminaalin dokumentaation hallinnasta rakennusprojektin valmistumishetkestä eteenpäin 
varsinaisen tuotannonaikaisen käytön aikana.



Kokoonpanotyökalu The Switch’ille tukemaan 
uusien tuotteiden valmistamista

The Switch on suomalainen yritys, joka 
suunnittelee ja valmistaa kestomagneetti-
moottoreita ja kestomagneettigeneraattoreita sekä 
tehonmuokkaimia uusiutuvan energian sovelluksiin, 
esimerkiksi tuulivoimaan ja meriteollisuuteen 
tuottamaan sähköä energiatehokkaasti. Lisäksi 
yritys valmistaa suurnopeuskoneita teollisuuden 
sovelluksiin.

The Switchillä ilmeni tarve kokoonpanotyökalulle 
uusien tuotteiden valmistamiseksi. Koska 
valmistettavat tuotteet koostuvat raskaista osista 
ja lisäksi niiden välillä vaikuttaa suuria magneettisia 
voimia, projektissa oli odotettavissa haasteita 
kerrakseen. 

Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli ottaa 
hallintaan magneettisista voimista johtuvat 
siirtymät kokoonpanolaitteen säädettävyydellä. 
Suunnitteluprosessin aikana löydettiin kuitenkin 
vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa siirtymät saatiin 
pidettyä tuotannon aikana niin pieninä, ettei niitä 
tarvinnut kompensoida säädöillä. Toteutustavan 
löytyminen vaati pitkälle vietyä lujuuslaskentaa, 
joka ottaa huomioon muodonmuutosten myötä 

muuttuvat magneettiset voimat. Projektissa 
löydettiin toteutuskelpoinen ratkaisu, joka 
mahdollisti kokoonpanolaitteen mekaniikan 
yksinkertaistamisen, koska tuotannon aikaista 
säätöä ei tarvita. Tuotantoa pystyttiin siis 
virtaviivaistamaan yhden työvaiheen jäädessä 
kokonaan pois.

”Kestomagneettikoneiden kokoonpano on 
haastavaa isoista massoista ja magneettivoimista 
johtuen. Kokoonpanolaitteen jäykkyys pitää olla 
moninkertainen suhteessa ilmaraon negatiiviseen 
jäykkyyteen, ettei ilmarako pienene liikaa 
asennuksen aikana. Alkuun emme tienneet, onko 
teknistaloudellisesti edes mahdollista tehdä 
riittävän jäykkää kokoonpanolaitetta ilman 
aktiivista säätöä. Ja kuten aina suunnittelussa, 
muitakin pieniä ja isompia ongelmakohtia tuli 
projektissa vastaan, jotka kuitenkin ratkottiin 
hyvässä yhteishengessä suunnittelun edetessä”, 
sanoo The Switchin Lead Engineer Marko Tuuha.

“Projektin alussa keskityttiin viemään konsepti 
sekä laskennat loppuun, ja samaan aikaan Enmacilla 
tehtiin jo valmistuskuvia toissijaisista osista.  

10 11

”Vaikka laitteen yksinkertaistaminen ei ollut suunnittelun aikana mutkatonta, 
yksinkertaiset ratkaisut maksavat yleensä itsensä takaisin”, kertoo Enmacin 

pääsuunnittelija Juha Mäkelä.



Ammattimaista, joustavaa sekä läpinäkyvää työtä 
alkupalaverista asennukseen asti”, Tuuha jatkaa.

“The Switch on tähän asti tehnyt pääosin sisäisesti 
kokoonpanolaitteiden mekaniikkasuunnittelun, 
sähkösuunnittelun, komponenttien hankinnan 
dokumentaation ja vielä kokoonpanon sekä 
testauksen.  Tämä toimintatapa on pirstaloitunut, 
sitoo paljon resursseja ja aikaa ja sillä on epäselvät 
vastuut rajapinnoissa”, kertaa Senior Manager 
Patrik Holm The Switchiltä.

Toimituksessa jatkettiin muissa projekteissa 
aloitettua yhteistyötä Bosch Rexroth Oy:n 
kanssa. Lineaariliikkeiden komponentit valittiin 
ja mitoitettiin yhteistyössä Bosch Rexrothin 
kanssa heidän tuotevalikoimastaan, minkä lisäksi 
Bosch Rexroth toimitti laitteen lineaariliikkeiden 
laakeroinnit ja toimilaitteet sekä liikkeenohjauksen 
komponentit.

”Projekti on hyvä esimerkki kaikkia hyödyttävästä 
yhteistyöstä. Bosch Rexrothin laajat lineaari- ja 
automaatiotekniikan tuotevalikoimat sekä Enmacin 
ja Bosch Rexrothin asiantuntijat yhdistämällä 

pystyttiin tehokkaasti löytämään loppuasiakkaalle 
paras mahdollinen ratkaisu”, iloitsee Bosch 
Rexrothin toimialapäällikkö Olli Sihvo.

Laitteen massiivisuus aiheutti kuitenkin myös 
haasteita suunnitteluvaiheessa: käsiteltävästä 
tuotteesta tuleva mitoituskuormitus vaakatasossa 
nousi noin 700 kN:iin, vastaten noin 71t’a, ja 
valmiin kokoonpanolaitteen massa oli peräti 56t. 

”Tavoitteena oli löytää alihankkija, joka pystyy 
avaimet käteen -tyyppiseen toimitukseen, jotta 
voimme itse fokusoitua omiin tuotteisiimme. 
The Switch laati alustavan konseptin 
kokoonpanolaitteesta ja alihankkijan tuli viedä se 
loppuun asennettuna ja testattuna. Lisävaikeutena 
oli tuotannon aikataulullinen tarve käyttöönotolle, 
mikä teki koko projektin aikataulusta todella 
haastavan. Enmac onnistui tehtävässä kuitenkin 
täydellisesti ja The Switchin henkilöstön käyttämä 
aika projektiin minimoitiin. Nyt on todettu, että 
avaimet käteen -tyyppinen toimintatapa toimii 
kokoonpanolaitteissa ja se on myös kokonaisuutena 
kustannustehokas. 
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“Kaiken kaikkiaan tämä oli hienosti hoidettu projekti, jonka tuloksena 
on erinomaisesti toimiva kokoonpanolaite”, kehuu The Switchin 

Senior Manager Patrik Holm.



Kiertotaloutta parhaimmillaan – valimohiekan 
elvytyksellä valtava säästöpotentiaali

Olemme tyytyväisiä voidessamme esitellä 
maailman ensimmäisen valimohiekan 
termismekaanisen elvytyslaitteiston, jolla hiekka 
voidaan puhdistaa uudelleen käytettäväksi! 
Finn Recycling Oy:n kehittämä prosessilaite on 
saatettu Euroopan markkinoille hankkeessa, 
jossa Enmacin monipuolista osaamista on voitu 
hyödyntää tehokkaasti. Kaikkiin esille tulleisiin 
suunnittelun ja dokumentoinnin tarpeisiin 
voitiin vastata joustavasti, kun tekijät löytyivät 
yhdestä suunnittelutalosta, oli kyse sitten 
mekaniikkasuunnittelusta, lujuuslaskennasta, CE-
merkintään liittyvästä teknisestä dokumentoinnista 
tai ympäristökysymyksistä.

”Lisäksi tämä laite on käytännön ympäristöteko 
ja kiertotaloutta parhaimmillaan, kun hiekkaa 
ei enää tarvitse viedä jätteenä kaatopaikoille”, 
toteaa Enmacin projekti-insinööri Minttu 
Valjakka. Finn Recycling kierrättää tällä hetkellä 
noin kolmanneksen Suomen valimohiekoista, 
mutta valimoalan hiilidioksidipäästöjä voitaisiin 
vähentää jopa 3,2 miljoonaa hiilidioksidikiloa, mikäli 
kaikki jätehiekka saataisiin uudelleen käyttöön 
termis-mekaanisen elvytyksen avulla. Globaalisti 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja neitseellisen 
hiekan käytön säästöpotentiaali on valtava. 

Uusi laite on jo huomattu Suomen lisäksi myös 
Euroopassa, missä Saksan Freibergiin on noussut 
ensimmäinen laitetoimitus.

Finn Recyclingin Chief Delivery Offi cer Heikki 
Kaasalainen kertoo valimoalalla täysin uudesta 
palveluliiketoimintamallista:

”Finn Recyclingin tarjoama SaaS -palvelumalli (Sand 
as a Service) tuo asiakkaana oleville valimoille 
hyötyjä ilman, että asiakkaan tarvitsee tehdä 
merkittäviä investointeja tai valimoiden sisäisiin 
prosesseihin kohdistuu riskejä. Tämän teknologian 
avulla valimolla käytettyä hiekkaa voidaan elvyttää 
ja kierrättää paikallisesti sekä kustannustehokkaasti 
takaisin valimon omaan tuotantoprosessiin. Asiakas 
voi testata palvelua etukäteen, mikä osaltaan 
pienentää riskiä teknologian käyttöönotolle. 
Uuden, neitseellisen hiekan tarve vähenee 
jopa 90 prosenttia, ja hiekkakustannukset, 
jätehiekkaongelma ja valimon hiilidioksidijalanjälki 
pienenevät merkittävästi”.

Enmac on yhteistyötaho, jonka kanssa yritys voi 
ratkoa mitä moninaisimpia teknisiä tai tuotteen 
markkinoille saattamiseen liittyviä haasteita. 

”Mielestäni onnistuimme hyvin viimeistelemään prototyypistä valmiin 
kaupallisen tuotteen yhdessä Finn Recyclingin kanssa”, arvioi Enmacin 
projektipäällikkö Katri Laine tyytyväisenä.
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Hiilijalanjäljen laskemisella menestystä 
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Meneillään olevan ilmastokriisin vuoksi erilaiset 
globaalit ja kansalliset päästövähennystavoitteet ja 
-ohjauskeinot tulevat lisääntymään ja kiristymään. 
Nykypäivän vastuullinen yritys tunnistaa 
toimintansa ympäristövaikutuksia lainsäädännön 
velvoitteita laajemmin – siksi myös Enmacissa 
syntyi halu ymmärtää oman toiminnan ympäristö- 
ja ilmastovaikutusten nykytilaa selvittämällä 
Tampereen-toimistomme hiilijalanjälki.

Enmacin Tampereen toimipisteen toiminnan 
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 
2021 kartoitettiin GHG Protocol -ohjeistuksen 
mukaisesti, jossa päästöt jaetaan Scope 1 suoriin 
päästöihin sekä Scope 2 ja Scope 3 epäsuoriin 
päästöihin. Scope 1 -päästöillä tarkoitetaan 
yrityksen omassa toiminnassa polttoaineiden 
polttamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, 
Scope 2 -päästöillä hankitun sähkön ja lämmön 

tuotannon päästöjä ja Scope 3 -päästöillä yrityksen 
arvoketjun muiden tuotteiden ja palveluiden 
tuotannon ja käytön aiheuttamia päästöjä. 
Enmacin kohdalla tämä tarkoitti yhtiön auton 
käytön, toimistotilojen sähkön ja lämmön, muun 
liikematkustamisen, työmatkojen, veden käytön, 
jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn sekä hankittujen 
tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden 
ja toimistotarvikkeiden ottamista mukaan 
tarkasteluun. 

Laskenta haluttiin rajata toimintoihin, jotka liittyvät 
toimistolla työskentelyyn. Mikäli toimipisteen 
arvoketjua olisi haluttu tarkastella vielä laajemmin, 
olisi mukaan voitu ottaa esimerkiksi suunniteltujen 
tuotteiden ja laitteiden tuotanto, niiden kuljetus, 
käyttö ja käytöstä poisto. 

Hiilijalanjäljen selvittämiseksi Enmacin energia- 
ja ympäristöyksikössä lähdettiin liikkeelle 
lähtötietojen selvittämisestä, jotta hahmotettiin, 

kuinka paljon energiaa ja tuotteita sekä 
palveluja kulutettiin vuoden aikana. Kulutuksen 
perusteella laskettiin toiminnasta aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä. 

Odotetusti suurin osa (yli 80 %) päästöistä oli 
Scope 3 -päästöjä, Scope 2 -päästöjen osuuden 
ollessa noin 17 % ja Scope 1 -päästöjen alle 2 
%. Scope 3 -päästöistä suurimman osa aiheutti 
liikematkustaminen ja työmatkat sekä toimistolle 
hankitun elektroniikan tuotanto. 

Nyt hiilijalanjäljen nykytilan ymmärtämisen myötä 
kykenemme luomaan tavoitteet ja suunnitelman 
hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Lisäksi 
hiilijalanjäljen laskeminen auttaa kartoittamaan 
arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamia 
riskejä, jotta voidaan varmistaa menestyminen 
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä 
sekä varautua tuleviin ilmastokriisin 
hillitsemistoimenpiteisiin.
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Tuotannon tehostamista tiukalla aikataululla

Sulzer Pumps Finland Oy valmistaa ja myy 
pumppuja, sekoittimia sekä kompressoreita. Yhtiö 
operoi Kotkassa Karhulan teollisuuspuistossa, 
minne kytkeytyvät pitkät perinteet 
pumppuvalmistuksessa sekä konepajateollisuudessa. 
Sulzer on juuri saanut valmiiksi kehitysprojektin 
tuotannon tehostamisesta, mihin kuului olennaisena 
osana uuden puoliautomaattisen maalaamon 
rakentaminen.

Pumppuja nostaakseen ja kääntääkseen Sulzerilla 
nousi tarve erilaisille nostoapuvälineille sekä 
laitteille. Enmac valikoitui kumppaniksi laitteiden 
suunnitteluun ja projektointiin ja onkin ollut 
vahvasti mukana jo alun konseptoinneista 
lähtien. Sulzerin uuden valmistuslinjan 
maalaamosta vastaava Matti Kytömäki kertoo 
Enmacin valikoituneen toimittajaksi vankan 
nostoapuvälineiden toimittamisen kokemuksen 
perusteella: 

”Lisäksi paikallisuus oli tärkeä valintakriteeri, 
koska tiedettiin, että uuden laitteen asennuksissa 
ja käyttöönotossa myös suunnittelun tulee olla 
paikalla”, Kytömäki jatkaa.

Merkittävimpänä osana Enmacin toimituksessa 
olivat maalauslinjaston alku- ja loppupäähän 
sijoittuvat pumppujen nosto- ja kääntölaitteet, 
joiden avulla eri pumppumallit saatiin asetettua 
maalauslinjalle oikeaan asentoon. Linjan 
loppupäässä nosto- ja kääntölaitteella pumppu 
otetaan pois maalauslinjalta ja käännetään 
oikeaan asentoon pumpun varustelua varten. 
Enmac toteutti laitteiden mekaanisen ja 
sähkö- ja automaatiosuunnittelun sekä huolehti 
kaikki valmistus- ja laitehankinnat nosto- ja 
kääntölaitteisiin liittyen.

“Laite toimii kuten on suunniteltu, ja olemme 
olleet erityisen tyytyväisiä Enmacilta saamaamme 
asiakaspalveluun ja nopeaan vasteaikaan”, kertoo 
Sulzerin projektipäällikkö Petri Taipale.
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“Projekti oli todella mielenkiintoinen, mutta samalla myös haastava – aikataulu 
oli tiukka ja suunnitteluun liittyi useita eri rajapintoja ja muita laitetoimittajia”, 

kertaa Enmacin projektipäällikkö Tomi Järvinen (kuvassa).
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