Sähkötukkujen kautta Enston Porvoossa valmistetut tuotteet
leviävät ympäri maata.

ENSTO-YHTIÖT
Insinööritoimisto Ensio Miettinen Ky perustettiin
vuonna 1958. Myöhemmin siitä tuli Oy Ensio Miettinen Ab ja Oy Ensto Ab.
Vuonna 1988 Ensto-Invest Oy -emoyhtiöön kuuluvat Oy Ensto Ab, Oy Sähkö-Varuste Ab, Oy Sekko Ab
ja El-Rod Oy Opa.
Ensto-yhtiöistä suurin on Oy Ensto Ab. Sen liikevaihto oli vuonna 1986 noin 140 miljoonaa ja henkilöstömäärä 458. Toimitusjohtaja on Aatu Alanne.
Ensto valmistaa asennustarvikkeita uppo- ja pintaasennukseen, sulaketarvikkeita, kytkentätarvikkeita
asennuskäyttöön ja laitevalmistajille sekä kiinteästi
asennettavia valaisimia. Enston tuotteet markkinoidaan sähkötukkujen kautta kotimaahan.
Ulkomailla markkinoinnista huolehtivat yhtymän
tytäryhtiöt. Viennin osuus on 16 % liikevaihdosta.
Enston valaisinyksikkö valmistaa ja markkinoi
kiinteän asennuksen valaisimia ulos. Porvoon tehtaan
lisäksi valaisimia tehdään Irlannissa, Ensto Teoranta nimisessä tytäryhtiössä. Ensto-ryhmään kuuluva Yacht
Module Oy Rymättylässä valmistaa veneiden sähköasennustarvikkeita ja lentokenttien valaistukseen
tarvittavia liittimiä ja muuntajia.
Oy Sähkövaruste Ab on perustettu jo 1918. Ensio
Miettinen osti sen 1972. Sillä on Porvoossa kojeistotarviketuotanto ja lämmitysjärjestelmäpuoli eli Eltekno
ja Mikkelissä keskus- ja kojeistotuotanto. Sähkövarusteryhmän liikevaihto on noin 120 miljoonaa ja se
työllistää 300 henkilöä.
Ensimmäiset tuotteet vietiin Ruotsiin 20 vuotta sitten.
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Kuormankytkimistä menee vientiin tänään 60 % tuotannosta. Muita vientiartikkeleita ovat mm. erilaiset
liittimet. Valmiiden keskusten ja keskusrakenteiden
vientikin on aloitettu. Tärkeimmät vientimaat ovat
Ruotsi, Norja ja Tanska.
Oy Sekko Ab valmistaa sähkö- ja puhelinlaitostuotteita. Sekon tuotteita on jo vuosia mennyt vientiin
yli puolet. Niitä menee 40 eri maahan ympäri maailman. Markkinoinnin hoitavat tytäryhtiöiden lisäksi
agentit. Euroopan ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä on yhteistyötä Nokian kanssa. Oy Sekko Ab:n
pien- ja keskijänniteverkkojen tarvikkeiden valmistus
tuo noin 47 miljoonan liikevaihdon.
El-Rod Oy OPA eli Enston talousastiatuotanto alkoi
vuonna 1985. Liikevaihto on noin 25 miljoonaa ja
henkilökuntaa 100. OPA on tehnyt talousastioita 1920luvulta, El-Rod 1950-luvulta. Viennin osuus on noin
27 %. OPA-tehdas on keskittynyt ruostumattomasta
teräksestä valmistettavien talousastioiden tuotantoon.
Lisäksi yhtiö valmistaa vaativia peltiosia, jotka markkinoidaan alihankintaperiaatteella.
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