
Kun Jussi Holopainen aloitti Enersensen palveluksessa, yrityksessä oli neljä  
työntekijää toimistolla, työmailla joitain kymmeniä. Nyt alun toistakymmentä vuotta 

myöhemmin työntekijöitä on parituhatta ja kohta liki 3 000.  
Yritys on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
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Y ritysten investoinnit  
vähäpätöisiin ja pääs-
töttömiin energiarat-
kaisuihin ovat siivittä-
neet Enersensen ko-

vaan kasvuun. Porilaislähtöinen yri-
tys on projekti- ja kokonaistoimittaja-
na useissa tuuli-, aurinko- ja ydin- 
voimalahankkeissa. Lisäksi Enersense 
rakentaa mm. sähkö- ja tietoliikenne-
verkkoja, sähköautojen latausinfraa 
ja omistaa siivun vihreää vetyä tuot-
tavasta PX2 Solutionista.

Holopainen aloitti Enersensellä 
myyntijohtajana vuonna 2009. Vuon-
na 2012 hänet nimitettiin varatoimi-
tusjohtajaksi ja seuraavana vuonna 
toimitusjohtajaksi. Holopainen on 
nähnyt valtavan kasvun paraatipai-
kalta, mutta ei aivan alusta lähtien. 
Enersense nimittäin aloitti vuonna 
2005 yhden miehen yrityksenä vuok-
raamalla henkilökuntaa Olkiluodon 
ydinvoimatyömaalle.

Eurolla täsmäkauppa käy 
Enersensen kasvua selittävät myös 
isot yritysostot. Vuonna 2020 yritys 
osti Empowerin. Lähes konkurssi- 
tilaan ajautuneen sähkö- ja tietolii-
kenneverkkoja toimittavan yrityksen 
osto eurolla nosti Enersensen liike-
vaihdon kertarysäyksellä aivan uu-
delle tasolle.

Empowerin jälkeen ostettiin meri-
tuulivoimaan erikoistunut Pori Off- 
shore Constructions ja maatuulivoi-
mapuistoja kehittävä Megatuuli vuon-
na 2021. Holopaisen mukaan Mega-
tuuli täydentää ja tukee Enersensen 
palveluvalikoimaa. Megatuulesta mak-
settava kauppahinta on yhteensä 
18,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta 
maksetaan kokonaisuudessaan Ener-
sensen uusilla liikkeelle laskettavilla 
osakkeilla. Pori Offshore Constructions 
siirtyi uudelle omistajalleen eurolla. 

- Tavoitteenamme on yhteistyö-
kumppaneiden kanssa kehittää tuuli- 
voimapuistoja. Osallistumme myös 

niiden rakentamiseen. Tulevaisuudes-
sa on tarkoituksena myös omistaa tuu-
livoimapuistoja, Holopainen sanoo.

Seuraavana oli vuorossa vihreän 
vedyn tuottajayhtiö P2X Solutions.  
Siitä Enersense osti tämän vuoden hel-
mikuussa 13 miljoonalla eurolla hie-
man yli 16 prosentin osuuden.

Myös tämä sijoitus jatkaa Holopai-
sen mukaan Enersensen strategiaa, 
sillä tuulivoima ja vihreän vedyn tuo-
tanto linkittyvät voimakkaasti yhteen.

Kesäkuussa paukahti jälleen, kun 
Enersense ilmoitti ostavansa Voimatel 
Oy:n osakevaihdolla. Kaupassa Ener-
sense maksoi Osuuskunta KPY:lle noin 
yhdeksän miljoonaa euroa. Vastaavas-
ti KPY teki 2,2 miljoonan lisäsijoituk-
sen Enersenseen. Osakekaupan toteu-
tuminen edellyttää vielä Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston hyväksyntää. 

Voimatel Oy suunnittelee, raken-
taa ja ylläpitää sähkö- ja tietoliiken-
neverkkoja. Sillä on lisäksi kolme  
tytäryhtiötä: OptiWatti ja Datasilta 
Suomessa sekä Boftel Virossa. Viro on 
Enersenselle tuttua aluetta, sillä yri-
tys uudistaa neuvostovallan aikaisia 
sähkö- ja televerkkoja Virossa. Voima-
tel-kaupan jälkeen Enersensessä työs-
kentelee noin 3 000 ihmistä.

Merkittävä uutinen julkistettiin 
myös elokuun lopulla. Enersense ja 
Helen sopivat laajasta laitosten sekä 
verkkojen käyttö- ja kunnossapitoteh-
tävien yhteistyöstä.

Helen ostaa jatkossa käyttö- ja kun-
nossapitopalveluita Enersenseltä. Kau-
pan jälkeen Enersense huolehtii mm. 
neljän voimalaitoksen, 15 lämpökes-
kuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpö-
pumppulaitoksen sekä yli 1 500 kilo-
metrin kaukolämpö- ja jäähdytysverk-
kojen sekä noin 60 kilometrin ener-
giatunneleiden käyttö- ja kunnossa-
pitopalveluista.

Edessä valoisa tulevaisuus
Enersensen suurimmat omista-
jat ovat Nidoco AB (25,12 %), Mbå 

Invest Oy (13,83 %) ja Verman Group 
Oy (8,25 %). Nidoco on ruotsalainen 
sijoitusyhtiö, jonka omistajia ovat  
Virala sekä Alexander ja Albert 
Ehrnrooth. Mbå:n omistajia ovat taas 
osa Enersensen johtoryhmän jäse-
nistä sekä muutama ulkopuolinen 
sijoittaja. Verman Group puolestaan 
on suomalainen, perheomisteien 
holding- ja sijoitusyhtiö. 

Hallituksen puheenjohtaja on Jaak-
ko Eskola, vankka hallitusammatti-
lainen ja tuttu puheenjohtaja mm. 
Varman, Cargotecin ja Teknologia- 
teollisuuden hallituksista. Holopainen 
kehuu hallitustaan sparraavaksi ja 
osaavaksi. Myös johtoryhmä saa toi-
mitusjohtajan kiitokset erinomaisena 
tiiminä.

- Olemme luoneet yritykselle uu-
det arvot. Ne ovat muutakin kuin sa-
nahelinää ja painomustetta paperilla. 
Kaiken lähtökohtana on kolme asiaa: 
ole rohkea, kasva vastuullisesti ja tee 
yhdessä. Tämä ei ole kenenkään oma 
show, vaan yhteistyötä kaiken aikaa. 

Holopainen joukkueineen uskoo 
uusiutuvaan energiaan. Tarvitaan sekä 
tuuli- että aurinkovoimaa. Holopaisen 
mukaan investointimielessä tuuli on 
aurinkoa tuottavampaa, mutta vaatii 
paljon luvitusta. 

- Suomi voi olla maatuulen hot-
spot, sillä meillä tuulee melko hyvin. 
Merituulivoima on myös varteenotet-
tava vaihtoehto, sanoo Holopainen ja 
viittaa Itämeren maiden pääministe-
rien sopimaan tuulivoiman lisäämi-
seen. Tavoitteena on rakentaa valtava 
merituulivoimaloiden keskus Itäme-
relle. Se tuottaisi vähintään 19,6 
gigawattia sähköä vuoteen 2030 men-
nessä.

Enersensen tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Holopaisen mukaan monta 
tukijalkaa pitää yrityksen iskussa ja 
talouden kunnossa.

- Emme ole suhdanneherkkiä. Jos-
kus on kysytty, olemmeko jo liian mo-
nessa mukana. Emme tällä hetkellä.

ROHKEASTI 
oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan

Yritys 
pähkinänkuoressa 
 y Perustettu: 2005
 y Liikevaihto: 239 M€ (2021)
 y Henkilöstön määrä: 2 000
 y Julkinen listayhtiö: Nasdaq 
Helsinki -markkinapaikalla 
(kesäkuusta 2021 alkaen)

 y Operoinut yli 40 maassa
 y Päätoimialat: energia, 
teollisuus, rakentaminen  
ja tietoliikenne

 y Pääkonttori sijaitsee Porissa

Tavoitteena Enersensellä on myös 
kansainvälistyminen. Nyt 75 prosent-
tia liikevaihdosta tulee Suomesta.  
Sivuliikkeitä on jo Viron lisäksi mm. 
Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa 
ja Norjassa.

- Olemme jo riittävän uskottava 
kansainvälisestikin, sanoo Holopai-
nen. Hän aikoo luotsata Enersensen 
sellaiseen kiitoon, että vuonna 2027 
alkuaan pienen porilaisen rekrytoin-
tiyrityksen liikevaihto on 500 miljoo-
naa euroa. Eikä mikään ihme: vuonna 
2020 Enersensellä oli Helsingin Pörs-
sin kovin arvonnousu. 

Holopainen on nähnyt 
Enersensen valtavan  

kasvun paraatipaikalta.
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