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Tervetuloa Enmac Highlights 2016 -julkaisun pariin. 
Vuoden aikana on jälleen tapahtunut paljon – vuosi 2015 oli Enmacille ensimmäinen uusien 

omistajien ohjauksessa ja saavutimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuloksia,  
joista voimme olla ylpeitä. Tässä lehdessä esittelemme niistä muutamia. 

On hienoa huomata, että Enmacin osaamisen yhdistäminen asiakkaidemme
huippuammattilaisten kykyihin luo jatkuvasti uutta ja kehittää yhteistyön ohella siihen

osallistuvien yritysten liiketoimintaa – joskus jopa aimo harppauksin. 

Maailman muuttuessa asiakkaiden tarpeetkin muuttuvat. Perinteinen suunnitteluosaaminen ja
siihen liittyvät toimeksiannot ovat edelleen Enmacin liiketoiminnan keskiössä.

Tämän rinnalle nousevat projektit, jotka edellyttävät vahvaa tuotekehityskykyä, ongelman-
ratkaisutaitoa ja kokonaisprojektien hallintaa. Tämän seurauksena ja asiakkaidemme

toiveesta käynnistimme vuonna 2015 uuden liiketoiminnan – Enmac Productsin,
joka palvelee asiakkaitamme räätälöityjen tuotteiden kokonaistoimituksissa.   

Toinen merkittävä päänavaus on strateginen yhteistyö 3DSTEP Oy:n kanssa.
3DSTEP palvelee asiakkaitaan teollisen 3D-tulostuksen alueella ja Enmac toimii yhtiön

strategisena kumppanina topologiaoptimoinnissa ja suunnittelussa. 3D-tulostuksen
mahdollisuudet mullistavat tulevaisuudessa suunnittelun lähtökohdat ja

antavat mahdollisuuden uusille merkittäville innovaatioille.

Tulevaisuus näyttää positiiviselta ja mielenkiintoiselta. Uskon, että Enmac tarjoaa
asiakkailleen ja henkilöstölleen mieleenpainuvia onnistumisia myös jatkossa. 

Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä!

TUOTEKEHITYSTÄ JA TUOTTEITA 
– SUUNNITTELUA UNOHTAMATTA

Juha Ritala
Toimitusjohtaja, Enmac Oy
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TEOLLINEN 3D-TULOSTUS
MULLISTAA TUOTTEET JA 
TUOTEKEHITYKSEN

www.enmac.fi

Teollisen 3D-tulostuksen ansiosta voi-
daan valmistaa muun muassa kevyempiä, 
suorituskykyisempiä, varmatoimisempia, 
kompaktimpia, älykkäämpiä ja resurssi-
tehokkaampia tuotteita. Vastaavanlaista  
teknologista loikkaa ei ole nähty sitten 
lujuuslaskentaohjelmistojen kehityksen 
1990-luvun alussa.

Enmac on mukana kehityksen aallon- 
harjalla, sillä kolmen yrityksen yhteis-
kumppanuus tarjoaa asiakkaalle koko  
paketin: Enmac suunnittelee, Vossi 
Group toimittaa ja ylläpitää tuotanto- 
teknologiaa ja 3DSTEP hoitaa valmis- 
tuksen.

– Menossa on ehkä ihmiskunnan historian 
suurin tuotteiden uudelleensuunnittelu- 
aalto, ja se pohjautuu lähes rajoituksetonta  
muotovapautta tarjoavaan valmistustek-
nologiaan, Vossi Group Oy:n liiketoimin-
nan kehitysjohtaja Marko Vossi kertoo.

– Ensimmäistä kertaa voidaan jäljitellä  
maailman resurssitehokkainta raken-
tajaa eli luontoa. Lisäksi materiaali- 
vapauden ansiosta voidaan kehittää  
uudenlaisia materiaaleja ja uusia tuote- 
ominaisuuksia nopeammin. Asiakasarvon 
luonnissa suunnitteluosaaminen on kaiken 
keskiössä.

Teollisessa 3D-tulostuksessa tarvitaankin  
Enmacin topologian optimointi- ja 
3D-mallinnusosaamista, jossa otetaan 
huomioon valmistusteknologian mahdol-
lisuudet. 3D-tulostuksen myötä materi-
aalia voidaan käyttää optimaalisesti siellä 
missä sille on tarvetta. Optimointikritee-
reinä voivat olla esimerkiksi kappaleen 
kuormankestävyys, lämmönhallinta sekä 
erilaiset virtaukseen liittyvät vaatimukset.  
Rakenteiden optimointi on tulevaisuu- 
dessa suunnittelun päivittäinen työkalu.

– Kappaleeseen voidaan tuoda ominai-
suuksia ja toiminnallisuuksia, joita ei  
perinteisillä valmistusmenetelmillä ole 
mahdollista saada. Osien vähentäminen 
lisää luotettavuutta, kun parinkymme-
nenkin osan rakenne voidaan valmistaa 
kertatulosteena, Enmacin asiantuntija- 
palveluista vastaava liiketoimintayksikön 
päällikkö Teemu Nevaharju innostuu.

Lähitulevaisuudessa teknologia tuo hyö- 
tyjä, joita ei vielä osata ajatellakaan.  
Kappale voi koostua esimerkiksi monesta 
eri materiaalista.

– Saksan kansallinen rautatieyhtiö  
Deutsche Bahn on ilmoittanut perusta-
vansa junaliikenteen varaosatoimitusten ja  
logistiikan 3D-tulostukseen. Matkustaja- 

lentokoneita valmistavan Airbusin  
tavoitteena on pudottaa lentokoneen pai-
no puoleen 3D-tulostuksen avulla. Tämä  
vähentää radikaalisti polttoaineenkulu-
tusta ja lisää luotettavuutta, kun osien  
välisiä liitoksia vähennetään, 3DSTEPin 
toimitusjohtaja Pekka Ketola kertoilee 
esimerkkejä.

Syyskuussa 2016 avattu 3DSTEP on teol-
lisen 3D-tulostuksen innovaatiokeskus 
Ylöjärvellä. 3DSTEPin missiona on auttaa 
yrityksiä siirtymään 3D-tulostuksen aktii-
visiksi hyödyntäjiksi. Yritys tarjoaa Poh-
joismaiden edistyneimmät 3D-tulostuksen 
palvelut ja teknologiat. 

Ketolan mukaan 3D-tulostus on yksi maa-
ilman suurimmista mahdollisuuksista,  
jonka pitkän aikavälin muutosvaikutus  
tulee olemaan huikea. Valmistava teolli-
suus ja konepajat saavat uuden työkalun, 
jonka avulla voidaan tehdä olemassa ole-
via ja uudenlaisia tuotteita, prototyyppejä 
ja iterointeja tehokkaasti.

– 3D-tulostus mahdollistaakin erityisesti  
tuotannollisten osien parantamisen ja  
kehittämisen.

Enmac on mukana  
3DSTEP Event -konferenssissa  
4.–5.10.2016 Tampere-talossa.
3DSTEP Event on Skandinavian teollisuudelle  
suunnattu ammattitapahtuma.
3dstep.fi

Vossi Group on konepajojen  
älykkään tuotannon kumppani, joka  
kehittää asiakkaiden kilpailukykyä.3DSTEP yhdistää toimialoja ja ylittää  

toimintatapojen rajoja 3D-tulostuksen  
koulutus-, innovaatio- ja valmistuspalveluilla.
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Kun työ tehdään korkealla, on kriittistä huolehtia työturvallisuu-
desta. NEOT halusi lisätä junan lastauspaikan työturvallisuutta  
ja oli pyöritellyt jonkun aikaa eri vaihtoehtoja. Kun laskusilta- 
portaikon yhteyteen itsetehty metalliverstaan kehikko ei toimi-
nut eikä palvellut tarkoitustaan, yritys alkoi muun ohessa selvittää  
erilaisia valjasvaihtoehtoja. Siinä vaiheessa Enmacin sähköinen  
uutiskirje putoamissuojista osui silmien verkkokalvoille kuin  
tilauksesta.

Enmac toimitti avaimet käteen -periaatteella räätälöidyt, putoa- 
misen estävät, CE-merkityt ja helppokäyttöiset turvarakenteet, 
joilla varmistetaan turvallinen työskentely polttonestevaunujen 
lastauspaikalla Haminan satamassa. Yksi putoamissuoja otettiin  
aluksi testiin ja kun tuote todettiin hyväksi, valmistettiin viisi  
seuraavaa. Enmac teki asennukset ja kaiken siihen liittyvän työn 
kaikkiin kuuteen putoamissuojaan. Tuuli, räntä ja vieressä oleva 
meri tekevät olosuhteista haasteellisia.

– Yhteistyö toimi todella hyvin. Kun ensimmäinen paikka  
saatiin rakennettua ja testattua, sen jälkeen projekti oli meidän 
osalta vain kokemuksen ja toivomusten kertomista. Pientä muok-
kausta tehtiin, ja Enmac sopeutui tilanteeseen tosi hyvin. Aika- 
taulut pitivät, vaikka rakennusvaiheessa tulee aina haasteita kun 

uutta tehdään vanhan päälle. Enmac piti meidät hyvin ajan tasalla.  
Kaverit tekivät ammattimaista työtä ja jälki on todella hyvää,  
terminaalipäällikkö Harri Metsola NEOTilta kiittelee.

Enmac kehitti putoamissuojat muutama vuosi sitten asiakas- 
tarpeen pohjalta. Nyt yritys on Suomen johtava räätälöityjen  
putoamissuojaratkaisujen toimittaja. Enmac tarjoaa kotimaisen 
ja luotettavan ratkaisun turvalliseen työskentelyyn esimerkiksi  
tehtaissa sekä autojen tai junien purku- ja lastauspaikoilla. Sama 
turvarakenne soveltuu räätälöitävyytensä ansiosta eri korkuisiin  
tiloihin ja erilaisille kohteille. Kulkeminen työskentelyalueelle  
tapahtuu portaita tai ramppia pitkin. 

Putoamissuojat täytyy aina räätälöidä asiakkaan tarpeiden  
mukaiseksi, huomioiden olemassa olevat rakenteet ja erilaiset  
kalustot. Asiakkaasta riippuen junanvaunuja saattaa olla yli 100  
erilaista, ja saman putoamissuojan täytyy soveltua näihin kaikkiin.

– Polttoneste- ja kemikaaliterminaaleja koskee ATEX-lain- 
säädännön mukaiset räjähdysvaarallisten tilojen vaatimukset,  
jotka Enmac-turvarakenteet täyttävät. Putoamissuojat nostivat  
Haminan kohteen turvallisuuden eri tasolle, Enmacin Kotkan  
liiketoimintayksikön päällikkö Jyri Halkola kertoo.

TURVALLISESTI YLÄILMOISSA
PUTOAMISSUOJIEN AVULLA

NEOT harjoittaa öljy- ja biotuotteiden
tukkukauppaa. Suuret suomalaiset huoltamo-
ketjut saavat yritykseltä polttoaineensa ja yli 

150 000 suomalaista kotia ja yritystä
lämpenee NEOTin toimittamalla polttoöljyllä. 

Yhtiön omistavat SOK ja St1 Nordic Oy.
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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, tuote-
modernisoinnit sekä
uusien liiketoiminta- 
konseptien käynnistämisen
luoden asiakkaalle uutta
liiketoimintaa ja tulevai-
suuteen tähtääviä tuotteita. 
Ymmärtämällä liiketoi-
minnan tarpeet löydämme
kullekin asiakkaalle oikean 
ratkaisun.

TEKNINEN
SUUNNITTELU
kattaa laajasti erilaiset
konetekniset sekä laite- ja 
prosessisuunnittelun
toimeksiannot. Suunnittelun 
perustana on täsmällisyys. 
Dokumentoinnin, 3D-mallin-
nuksen sekä konkreet-
tisten mallikappaleiden
avulla suunnittelu tehdään 
kerrasta oikein.

ASIANTUNTIJA-
PALVELUIHIN
kuuluvat vaativat tekniset 
analyysit ja ongelman-
ratkaisut, joiden avulla
tehostetaan asiakkaan
prosesseja sekä saavutetaan 
kustannussäästöjä. Osaa- 
misemme kattaa myös  
topologiaoptimoinnin, joka 
mahdollistaa kappaleiden  
valmistamisen uusimmilla 
3D-tulostustekniikoilla  
tuottaen mullistavia ratkai-
suja haastaviin tuotekehitys-
kohteisiin.

RÄÄTÄLÖIDYT 
TUOTTEET
täydentävät suunnittelu- 
palveluita: toimitamme  
valmiita laitteita ja järjestel-
miä kokonaistoimituksina.  
Asiakkaamme saavuttavat 
merkittäviä hyötyjä kun  
kokonaistoimitus tapahtuu 
Enmacin toimesta yhden  
luukun periaatteella ja  
projekti pysyy hallinnassa  
suunnittelusta käyttöön-
ottoon.

Enmac on perustettu vuonna 1983.
Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella ja Kotkassa. 
Palveluksessamme on noin 80 teknisen
suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijaa.
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AINUTLAATUINEN 
KAPSELOINTILAITOS 
VIE KÄYTETYN
POLTTOAINEEN
MAAN ALLE

joissa riitti haasteita monelta suunnalta. Laitokseen 
valmistui ainutkertaisia mekaanisia nosto-, siirto- ja 
käsittelylaitteita. Turvallisuusluokiteltujen, ensim-
mäisiä laatuaan olevien laitteiden oli täytettävä yksit-
täisvikakriteerit. Tämän johdosta osa laitteiden toi-
minnoista toteutettiin kahdennettuna.

– Laitteet sijaitsevat käytetyn polttoaineen välittö-
mässä läheisyydessä, mikä asettaa komponenttien 
säteilykestävyydelle erityisvaatimuksia. Sähkö- ja  
automaatiokomponenttien elinkaari on lyhyt, jos ne 
altistuvat säteilylle, projektipäällikkö Jukka Leino 
Posivalta kertoo.

Tämä vaikutti oleellisesti laitteiden teknisiin ratkai-
suihin, sillä perinteisessä koneenrakennuksessa käy-
tettävät ratkaisut eivät olleet kaikissa tilanteissa  
mahdollisia. Kaikkia ydinalan säädösten edellyttä-
miä komponentteja ei ollut saatavilla Suomesta,  
joten ratkaisuissa hyödynnettiin myös alan kansain- 
välisen verkoston osaamista.

– Toimeksianto oli laaja myös dokumentointimie- 
lessä ja esimerkiksi käyttövarmuus ja -turvallisuus 
ohjasivat laitoksen ja laitteiden suunnittelua nor- 
maalia vahvemmin. Ensiarvoisen tärkeää olikin tiivis,  
hyvä ja ennakoiva yhteistyö Posivan ja potentiaa- 
listen toimittajien kanssa, Enmacin tuotekehityk- 
sestä vastaava liiketoimintayksikön päällikkö  
Sampo Siuko kiittelee.

– Laitteistojen suunnittelun lähtökohta on turvalli-
suus ja käytettävyys ydinlaitoksessa. Se ohjaa suun-
nittelutyötä läpi koko prosessin, aina yksityiskoh-
tiin asti. Esimerkiksi rakennusjärjestelyt, huoneet, 
laitteet ja niiden sijoittelu, komponenttien sijoittelu  
laitteisiin ja erikoissuojien käyttö kaikki tähtäävät  
siihen, että laitos on turvallinen, Jukka Leino valottaa.

Leinon mukaan suunnittelutoimeksianto Enmacin  
kanssa eteni hyvin ja yhteistyö jatkuu myös järjes-
telmien toteutusvaiheessa. Kapselointilaitoksen  
kapselointituotanto on suunniteltu alkavan 2020- 
luvun puolivälissä.

Posiva on vuonna 1995 
perustettu asiantuntija-

organisaatio, joka vastaa 
omistajiensa käytetyn 

ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksesta, siihen liittyvistä  

tutkimuksista ja muista  
toimialaansa kuuluvista  

asiantuntijatehtävistä.  
Posivan omistavat  

Teollisuuden Voima Oyj ja 
Fortum Power & Heat Oy.

Eurajoella sijaitsevalle, maailman 
mittakaavassakin ainutlaatuiselle  
kapselointilaitokselle tuodaan 
tulevaisuudessa Olkiluodon ja  
Loviisan ydinvoimaloista käy-
tettyä polttoainetta, joka siir-
retään loppusijoituskapseleihin.

Posivan laitoksen järjestelmien  
suunnittelu oli Enmacin siihen 
asti isoin yksittäinen suunnittelu- 
toimeksianto. Yrityksen vastuulla  
olivat suunnitteluprojektin johto  
sekä mekaniikka-, sähkö- ja  
automaatiosuunnittelu. Yritys oli 
myös mukana koordinoimassa  
rakenne- ja mekaniikkasuunni- 
telmien tietomalleja.

Enmac suunnitteli maanpäälliseen 
laitokseen kahdeksan eri turval-
lisuusluokiteltua järjestelmää,  

Posiva OyPosiva Oy
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Metso kuuluu alallaan
maailman johtaviin teollisuusyrityksiin.  

Yritys palvelee kaivos-, kivenmurskaus-, 
kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-,
paperi- ja  prosessiteollisuuksia.  

Metso Minerals on osa Metso Oyj:tä.

Kaivoksilla ensimmäisessä murs-
kausvaiheessa käytettävä esi-
murskain hajottaa noin tonnin 
painoiset, kuution kivet nyrkin- 
kokoisiksi 2000–9000 tonnin 
tuntivauhtia. Tällaista esimurs-
kainta on koko kaivoksella vain 
yksi, joten mahdollinen vaurio 
johtaisi isoihin tappioihin tuotan-
non seistessä. Metso Minerals 
analysoi tätä valmistusprosessia  
ja halusi varmistaa esimurskai-
men kriittisen komponentin  
luotettavuuden. Valimotekno-
logiajohtaja Ilkka Rytkyn  
ex-kollega kehotti kysymään apua 
Enmacilta.

– Roolimme oli laskennallisesti  
simuloida jäähtyvässä valukappa-
leessa tapahtuvat faasimuutokset  
sekä edelleen kappaleeseen muo-
dostuvat jännitykset ja muodon-
muutokset. Valmisohjelmissa ei 
ole faasimuutosten simulointiin 
valmiita ominaisuuksia. Niihin liit-
tyvät funktiot ohjelmoitiin itse, 
FE-ohjelman ohjelmointirajapin-
taa sekä Metso Mineralsin laajaa 
materiaaliosaamista hyödyntäen, 
Enmacin asiantuntijapalveluista  
vastaava liiketoimintayksikön 
päällikkö Teemu Nevaharju 
kertoo.

Metso Mineralsin prosessien  
kehittäminen tapahtuu Tampe- 
reella, valmistusyksiköt ovat  
Suomen ulkopuolella, tuotelin-
ja Yhdysvalloissa ja asiakkaat  
ympäri maailmaa. Kansain- 
väliseen toimintaan on nivottu  
Enmacin kaltaisia asiantuntijoita.  
Esimurskaimessa käytettävä tuote  
valmistettiin Tsekeissä ja on käy-
tössä Yhdysvalloissa isolla kaivos- 
asiakkaalla. Simuloinnista saatua 
tietoa käytettiin päätöksenteon 
tukena, kun päädyttiin korjaaviin  
toimenpiteisiin jo valmistus- 
vaiheessa.

Ilkka Rytkyn ja Metso Corpora-
tionin General Manager Pekka  
Siitosen mukaan Metso Mine-
ralsin tavoitteena oli prosessi- 
laadun parantaminen, tuotekehi-
tyksen nopeuttaminen, prosessin  
kehittäminen ja käytännön ko-
keiden vähentäminen simuloinnin 
avulla. Valmistusprosessin opti-
mointia haluttiin hyödyntää myös 
kappaleen muotoiluun. Faasit 
määrittävät kappaleen lujuus- ja 
haurausominaisuudet ja sen myö-
tä kappaleiden kestoiän eli viime 
kädessä luotettavuuden.

SIMULOINTI PARANTAA
PROSESSILAATUA JA
NOPEUTTAA 
TUOTEKEHITYSTÄ

Simulointi keventää testaus- 
menetelmää, koska se ei sido  
tuotannon resursseja. Kun esi-
testaus tehdään simuloinnissa,  
voidaan välttää käytännön ite-
rointeja, joiden tuloksia saisi 
odottaa kuukausia tai jopa vuosia.

– Lopullisena tavoitteena oli joka-
päiväinen työkalu, jota voitaisiin 
hyödyntää uustuotesuunnittelus-
sa geometriaoptimointiin. Jänni-
tyssimulointi meni todella jou-
hevasti, tavoitteissa onnistuttiin 
ja yhteistyö jatkuu. Sitä on laa-
jennettu myös muihin tuotteisiin 
ja prosesseihin lämpökäsittelyn 
alueella, Siitonen toteaa. 

– Olemme saaneet työkalun  
prosessi- ja materiaalikehityk-
seen. Tämä herätti laajemmin-
kin mielenkiintoa simuloinnin 
hyödyntämismahdollisuuksista,  
Siitonen kertoo.

Enmacin simulointiosaamista  
voidaan hyödyntää valujen 
jäähtymisen lisäksi esimerkiksi  
hitsauksen simuloinnissa ja  
hitsausmuodonmuutosten 
hallinnassa.

”Lopullisena tavoitteena oli
jokapäiväinen työkalu, jota voitaisiin

hyödyntää uustuotesuunnittelussa
geometriaoptimointiin.”
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UUDEN
SUKUPOLVEN
UUTTOLAITOS
KULKEE
MODUULEINA

Outotecin menestyksekäs historia uuttolaitosten toimituk- 
sissa alkaa jo 1970-luvulta. Pitkäaikainen kokemus synnytti 
2010-luvulla aivan uudenlaisen innovaation, jonka suunnittelussa  
tarvittiin luotettavaa ja pitkäjänteistä kumppania. Enmacin inno- 
vaatiokyky täysin uuden tuotteen parissa vakuutti asiakkaan. 
Kolmen vuoden projektin lopputulos, VSF®X, on mullistava  
tuoteuutuus: metallien talteenottoon tarkoitettu uuttolaitos 
kootaan asennuskohteessa valmiista moduuleista.

– Enmacin vastuulla oli moduulien lujuuslaskenta sekä suunnit-
teluyhteistyö komposiittivalmistajan kanssa. Moduulit koostu-
vat teräksisestä tukirakenteesta sekä sen sisällä olevista lujite- 
muovirakenteista, Enmacin asiantuntijapalveluista vastaava 
liiketoimintayksikön päällikkö Teemu Nevaharju kertoo.

Vaativan kaksoiskomposiittirakenteen lisäksi haasteita riitti eri-
laisten kuormitustilanteiden hallinnassa. Kohdemaiden vaativien 
maanjäristysolosuhteiden lisäksi moduulien tulee täyttää meri-
konteille asetetut tiukat vaatimukset.

Uuttolaitos kulki 12-metrisissä konteissa Atlantin yli Etelä-Ame-
rikkaan suurelle kaivostoimijalle. Liikkuva moderni uuttolaitos 
on valmistusnopeudeltaan omaa luokkaansa ja suunnittelu on 
voitu tehdä jo pitkälti ennakkoon. Kuljetus onnistuu rekisteröi-
tynä merikonttina, asennusaika on lyhyt, käyttöönotto helppoa 
ja työergonomia parempi. Laitos säästää luontoa, ja se on tar-
peen tullen helppo purkaa ja kierrättää – joko uudelle paikalle tai 
materiaali kokonaan uuteen tarkoitukseen.

Uuttolaitos syntyi tiiviissä yhteistyössä Outotecin, Enmacin ja  
lujitemuovivalmistaja NCE:n kanssa. Isossa tuotekehitysprojek-
tissa joka ikinen osa oli kaikille toimijoille uutta, joten yritysten 
piti istua yhdessä alas ja innovoida. Lisäksi eteläamerikkalaiset  
rakennusmääräykset vaativat yhteydenpitoa paikallisiin viran-
omaisiin, ja myös Enmac kävi palavereissa toisella puolella maa-
palloa. Moduuleita yhtä uuttolaitosta varten tarvitaan useita 
kymmeniä, joskus jopa tuhansia.

Palkinnoksi Outotecin innovoinnista ja uurastuksesta lohkesi  
ennennäkemättömän tuotteen lisäksi International Mining  
-lehden Hall of Fame -palkinto 2015. Kiinnostusta modulaarista  
uuttolaitosta kohtaan on riittänyt. Saman asiakkaan kanssa  
yhteistyö jatkuu muissa projekteissa ja tulevaisuudennäkymät 
ovat erittäin hyvät myös muiden asiakkaiden parissa. Tuote on 
oiva esimerkki suomalaisesta huippuosaamisesta ja yhteistyöstä.

– Projekti meni todella hyvin ja konseptia kehitetään Enmacin  
kanssa eteenpäin. Enmacillahan on osaamista myös virtaus- 
laskennasta ja valmistuksen optimoinnista. Yritys on vahvasti  
mukana meidän kuvioissa, sillä ohjelmat eivät edelleenkään tee 
työtä, vaan siellä on ihmisten osaaminen aina takana, Outotecin  
Business Development Manager Rami Saario muistuttaa.

Outotec
on maailman johtava

mineraalien- ja metallien-
jalostusteknologian
toimittaja, joka on

kehittänyt vuosikymmenien 
aikana lukuisia uraa-

uurtavia teknologioita.

”Liikkuva moderni uuttolaitos on valmistusnopeudeltaan 
omaa luokkaansa ja suunnittelu on voitu tehdä jo  
pitkälti ennakkoon.”
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