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Pääkirjoitus
Timo Rajala
Vuoriteknikko

Paalupaikalta  
on hienoa  
lähteä

Näiden vuosien aikana olen pääs-
syt näköalapaikalta seuraamaan, miten 
vuorityö on kehittynyt. Laitteet ja tar-
vikkeet, työmenetelmät ja työturvalli-
suus ovat menneet eteenpäin valtavin 
harppauksin kestävän kehityksen pol-
kua. On myös hienoa nähdä  kuinka 
vuorityön uusin sukupolvi ottaa rei-
lusti vastuuta ja vie asioita eteenpäin 
nykyajan menetelmin. 

Myös  yhdistyksen jäsenrakenne on 
alkuajoista muuttunut. Jäsenistössäm-
me on nykyään laaja kirjo eri ammat-
tikuntia ja koulutustaustaa edustavia 
henkilöitä. Ilahduttavaa on myös se, 
että naisia on tullut mukaan yhdis-
tyksen toimintaan. Jäsenistön erilaiset 
ammatti- ja koulutustaustat kohot-
tavat yhdistyksen profiilia ja tuovat 
muun muassa jatkokoulutuspäivien 
keskusteluihin moniulotteisuutta sekä 

uusia näkemyksiä, toisin sanoen ”lihaa 
luiden ympärille”. 

Hallitustyöskentely on matka, joka 
päättyy aikanaan. Puheenjohtajalla on 
vahva rooli hallituksessa, mutta on 
myös ensiarvoisen tärkeää, että hal-
lituksen sisällä vallitsee konsensus. 
Olen varma, että nykyinen hallitus 
Jari Semin johdolla menestyy teh-
tävässään hyvin. Tämä lehti on hyvä 
osoitus siitä.

Lopuksi siteeraan amerikkalaisen 
kirjailijan Og Mandinon ajatuksia.

”Älä koskaan kasva niin isoksi, ett-
etkö voisi esittää kysymyksiä”. 

”Älä koskaan tiedä niin paljon, ett-
etkö voisi oppia jotain uutta”.

Toivotan 55-vuotiaalle Vuoritek-
nikot ry:lle ja yhdistyksen jäsenille 
menestystä tulevaisuuden haastei-
siin.  

Kolmentoista vuoden hallitus-
matkani tuli päätepisteeseen 
viime toukokuussa, ja näin 

formulatermein voi sanoa; paalupai-
kalta on hyvä lähteä. 

Kun valmistuin vuonna 1982 Lap-
peenrannasta vuoriteknikoksi, mi-
nulla ei ollut aavistustakaan siitä, että 
pääsen seuraamaan vuorityötä niin 
läheltä, näin hienon järjestön riveissä. 
Hallituspesti aukesi vuonna 2005 ja 
siitä kolmen vuoden päästä Lindenin 
Jaska luovutti puheenjohtajan nuijan 
minulle. Sitä työtä tuli sitten tehtyä ta-
san kymmenen vuotta. Yhtään päivää 
en siitä ajasta pois vaihtaisi !

Hienointa Vuoriteknikot ry:ssä 
on  jäsenkunnan vuorovaikutus ja yh-
teenkuuluvuus, jota olen saanut ko-
kea, tavatessani ihmisiä työmailla ja 
jatkokoulutuspäivillä. Olemme tässä 
järjestössä kaikki saman asian takana. 
Ajatusten vaihtaminen vuorityöstä, ja 
paljosta muustakin saman alan am-
mattilaisten kanssa, onkin ollut pa-
rasta antia. 

Kuva: Marjatta Rajala
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Jari Semi
Suomen Louhintakonsultit Oy

Graniittia  
kuninkaantieltä keisarille
Muutamia peninkulmia 
länteenpäin Viipurista
Aurinkoinen lokakuinen päivä is-
kee suoraan tajuntaan kaartaessani 
hiekkatietä pysäköintipaikan kyltin 
osoittamaan suuntaan. Luonto on jo 
käymässä talvilepoon antaen kaikkien 
syksyn värien hehkua auringon pais-
teessa. Noustessani autosta voin aistia 
meren tuoksun sekoittuvan maatuvien 
lehtien ja sammaleen hajuun. Mereltä 
puhaltava pureva viima käskyttää ai-
voja kaivamaan kypäränalus pipoa ja 
lisävaatetusta takakontin syövereistä. 
Lämmin kesä ja syksy on takana.  

Suomenlahden pohjukassa Kaak-
koisen rajamme pinnassa sijaitsee 
Virolahti, jolla on pitkät perinteet 
graniitin louhinnasta. Tarve hyvälaa-
tuisesta tarvekivestä (rakennuskivestä) 
1700-luvulla on luonut meille pohjan 
ja perustan Kaakkoisen-Suomen tar-
vekiviteollisuudelle.

Venäjän nousi Pietari Suuren aika-
na Euroopan suurvaltojen joukkoon. 
Rakentaminen kasvoi Pietarin jälke-
läisten aikana. 1800-luvun alussa Ve-
näjän keisarihuoneella oli enemmän 
palatseja kuin Itävallan hallitsijoilla. 
Myös voimakas väestön kasvu Pie-
tarissa synnytti tarpeen saada raken-
nuskantaa kasvatettua. Pietarin väestö 
kasvoi sadassa vuodessa 150 000 asuk-
kaalla 1800-luvulle tultaessa.

Vuolukiveä, ukonkiveä  
ja kiilto-kiveä
Barokin aikakaudella luonnonkiveä 
ei juurikaan käytetty julkisivuissa. 
Helpommin työstettävää kalkkikiveä 
käytettiin lähinnä rakennusten pe-

rustuksiin ja kuvapatsaisiin. Pehmeän 
kalkkikiven käyttäminen perustuksissa 
loin rakenteisiin sortumisvaaran. Ii-
sankin kirkon sortuminen 1700-luvun 
puolivälissä antoi sysäyksen graniitin 
käyttämiseen. Suomalaista graniittia 
oli jo toki käytetty Pyhän Annan ja 
Kronstadtin linnoitustöissä. 

1700- luvun graniitin louhinta ja 
sen työstäminen oli sen aikaisilla vä-
lineillä työlästä. Talojen perustuksiin 
ja seiniin tarkoitetut lohkareet voitiin 
irrottaa ruutipanoksin ja jälkikäteen 
muotoilla käsin, koska graniittia ei 
pystytty sahaamaan sen aikaisilla vä-
lineillä. Suuret kappaleet irrotettiin 
kovertamalla kappaleen ääriviivat (kii-
laurat) kallioon taltoin ja moukarein. 

Kiilaura louhimolla, josta monoliitti on louhittu. Kuva Jari Semi.

Uraan laitettiin kaksi rautatankoa, ja 
niiden väliin lyötiin kiiloja. 1800-lu-
vulla käyttöön saatiin käsiporia, joka 
auttoi lohkomista kiilaamalla.

Pyterlahden graniiti on järeätä
Kävellessäni pehmeää sammalta myö-
ten kohti louhimon pohjalla pilkot-
tavaa kallion rintausta, voin tuntea 
jalkojeni alla muljahtelevat teräväreu-
naiset kivet. Luonto on maisemoinut 
suurimman osan rääppikivistä hieno-
varaisesti pehmeän sammalmaton alle. 
Rintausta kauempaa tarkastellessa ei 
voi mistään päätellä alueella tehdyn 
kivenlouhintaa. Porareikien puolik-
kaita ei tahdo löytyä. Kiven irrotus-
työ on tehty pääosin luonnon lustia 
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hyväksikäyttämällä. Avaan Punaiset 
pilarit kirjan sivuilla olevan kartan, ja 
totean olevani 1900-luvun alkupuolel-
la avatussa louhoksessa. En siis vielä 
lopullisessa kohteessa.

Ranskalainen arkkitehti August de 
Montferrand oli laivamatkalla tutus-
tumassa Viipurin ja Haminan välisellä 
rannikolla tutustumassa graniittilou-
hoksiin. Montferrand oli pestattu Ii-
sakinkirkon täydellisen restauroinnin 
pääarkkitehdiksi. Montferrandin mu-
kaan Pyterlahden kartanon maille oli 
juuri avattu uusi louhimo. Sitä johti 
Arhip Sikin -niminen yrittäjä, joka 
oli tehnyt sopimuksen 39 graniittipyl-
vään toimittamisesta Iisakinkirkkoon. 
Kaiken kaikkiaan kirkkoon louhittiin 
112 yhdestä kivestä tehtyä monoliit-
tia. Suurimmat pylväät painoivat lähes 
150 tonnia, ja olivat 17 metriä pitkiä 
ja halkaisijaltaan yli 2 metrisiä.

Työt alkoivat 1819 kesällä ja Mont-
ferrand kuvaa työtä seuraavasti:

Poraus
”Ensin kalliosta poistetaan pintaker-
rokset niin että päästiin ehyeen, rapau-
tumattomaan graniittiin, ja samalla 
rinteeseen muodostettiin vaaka- ja 
pystysuuntaiset leikkauspinnat. Kallion 
päälle merkittiin irrotettavan kappaleen 
ääriviivat, ja niiden mukaan neliskul-
maisten pylväsaihioiden molemmat päät 
louhittiin irti kalliosta. Sen pitkälle si-
vulle koverrettiin yhtenäinen 5 tuumaa 
keveä ja 12 tuumaa syvä kiilamainen 
ura. Sen jälkeen uran pohjasta porattiin 
10-12 tuuman välein reikiä, jotka me-
nivät niin syvälle kuin pylväs ulottui. ” 
Yrjö Kaukiainen Punaiset Pilarit

Irrotus
”Uraan asetetaan vieri viereen vahvoja 
ja 19-tuumaisia kiiloja, joiden kummal-
lekin puolelle pannaan lattarautoja, jot-
ta kiveen ei tulisi lohkeamia. Työtekijät 
asettuvat siten, että jokaisen edessä on 
kaksi tai kolme kiilaa. Kun merkki an-

Louhintaa Pyterlahdessa. Kuva Benjamin Frosterius, Geologian tutkimuskeskus, 1909.

1900-luvun alun louhintapaikka, joka toimii myös parkkipaikkana. Kuva Jari Semi

netaan, kaikki miehet alkavat lyödä tah-
dissa kiiloja, ja ennen pitkää lohkareen 
äärimmäisiin päihin ilmestyy halkeama, 
aluksi vain pieni aavistus, mutta vähä 

vähältä se pitenee ja levenee halkaisten 
koko kallion. Tämä halkeama seuraa 
kallioon koverrettuja uria” Yrjö Kau-
kiainen Punaiset Pilarit.
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18 kuukautta teki 275 miestä  
työtä patsaan hakkuussa
Maailmaan suurin monoliitti on lou-
hittu Pyterlahden louhimolta. Keisari 
Aleksanteri I:n Napoleonista saaman 
voiton muistomerkki, joka sijaitsee 
Pietarin palatsiaukiolla. Patsas koos-
tuu jalustasta ja pylväästä. Pylvään 
raakakiven (kamin) painoksi on ar-
vioitu noin 700 tonnia. Kamia varten 
oli löydetty noin 30 metriä ehyttä 
kalliota, joka uliottui noin 7 met-
rin syvyydessä olevaan vaakavikaan. 
Kalliota jouduttiin louhimaan myös 
kamissa olevan vaakavian alapuolel-
ta, jotta se pystyttäisiin kiilauksen 
jälkeen kääntämään kyljelleen. Ka-
min irrotusmenetelmät olivat samat 
kuin Iisakinkirkon pylväissä, kiilaura 
ja ohjausreiät vaakavikaan asti. Vaa-
kareikiä ei siis jouduttu poraamaan, 
koska käytettiin luonnon vikaa hy-
väksi. Pylväs kiilattiin irti kalliosta 
19. päivänä syyskuuta 1831, noin 15 
kuukauden aherruksen jälkeen. Kami 
kumottiin hirsipetille vipujen, taljojen 
ja käymäkelojen avustuksella. Tämän 
jälkeen päästiin muotoilemaan kamia 
pylvään muotoon.

Pylvään saaminen rantaan laivat-
tavaksi proomuun ei ollut helppo asia 
tehtäväksi. Pylväs painoi edelleen 
noin 600 tonnia ja rantaan oli matkaa 
noin 200 metriä, alkuosan ollessa vielä 
loivaa ylämäkeä louhoksen pohjalta. 
Aikaa vieritykseen kului kaksi viik-
koa. Kesäkuun 19. päivänä päästiin 
pylvästä siirtämään proomuun. Sitä 
seuraamaan oli saapunut paikanpääl-
le joukko arvovaltaisia kutsuvieraita-
vieraita. Heille tarjottiinkin näytelmä, 
josta draamaa ei puuttunut.

Kävellessäni viitoituksen opas-
tamana kohti monoliittilouhosta, 
huomioin rannan olevan täynnä ke-
sämökkejä. Louhokselle on helppo-
kulkuinen tienpätkä, muuttuen kalli-
olla kiemurtelevaksi poluksi. Louhos 
avautuu silmieni eteen äkkiarvaamatta 
metsämaiseman ympäröimänä. Eh-

Poraustyö käynnissä. ”Vuoriteknikko” ohjaa työskentelyä.  Waltier - (kaivertaja), Thierry 
Fréres (kustantaja), Montferrand Auguste de (alkuperäisen kuvan tekijä), Bichebois (kai-
vertaja), Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

Kamin ”monoliitin” louhintatyöt käynnissä. Waltier - (kaivertaja), Thierry Fréres (kus-
tantaja), Montferrand Auguste de (alkuperäisen kuvan tekijä), Bichebois(kaivertaja), 
Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

käpä hieman hölmistyneenä katselen 
ympärilleni todetakseni, että tässäkö 
tämä nyt sitten on? Ei massiivista 
rääppikasaa 50 metriä syvän montun 
reunalla, vaan hienostunut luonnon 
lammella ja sammaleilla maisemoitu 
matala louhintarintaus. 

Jatkan matkaani polkua myöten et-
siäkseni louhoksen, josta on louhittu 

Iisakinkirkon pylväitä. Hetken kuljet-
tuani huomaan kyltin polun reunalla 
olevassa männyssä. Kolmella kiellä il-
moitetaan että, olet tulossa yksityisalu-
eelle. Ehkäpä paikallinen mökkiasukas 
on saanut tarpeekseen mökkinsä ym-
pärillä hiippailijoista, tai saamastaan 
epämiellyttävästä julkisuudesta kirjan 
kuvatekstien yhteydessä. 
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Monoliitin louhintapaikka. Lampi sijoittuu louhoksen pohjaosaan, johon kami pyöräytet-
tiin. Kuva Jari Semi.

Montferrand olisi halunnut monoliitin louhintapaikan jäävän muistopaikaksi, tarveki-
ven louhintaa on kuitenkin jatkettu, joten alkuperäistä rintausta ei enää löydy. Kuva Jari 
Semi.

Nokka kohti merta ja etsimään 
kulku-uraa paikkaan, josta pylväs las-
tattiin proomuun. Osun vahingossa 
louhos paikkaan, josta on myöhem-
mässä vaiheessa 1860-luvulla louhittu 
tarvekiveä. Louhoksen sivusta löytyy 
kirjoitus kalliosta, josta voidaan lukea 
seuraava teksti: ”ZE JOKA EI TOT-
TELE IZÄNTÄ NIIN ZE ZAPI 
ETZIIÄ TYÖTÄ JA LEIPÄ NEU-
WOLLAN JOZ HÄN TAHTO. 
TANELI ARE.” Kova on ollut kuri 
louhimolla. En löydä sopivaa kulku-
kohtaa rantaan etsiäkseni lastauslai-
turia joutumatta häiritsemään paikal-
lisia mökkiläisiä. Jätän lastauslaiturin 
etsimisen sikseen ja kuljen läheisen 
mökkitien pohjaa kohti autoani.

Hallituksen kokouksessa käytiin 
keskustelua aiheista ja artikkeleista, 
joita voitaisiin julkaista Vuorityö- ja 
tekniikka lehdessä. Osana aihe kes-
kustelua oli lehdessä ilmestyvä louhin-
tahistoria osio, jossa koetetaan löytää 
näkökulmaa alamme kehityksen alku-
tahdille. Tämä kirjoitukseni tästä ai-
heesta on vain pinta raapaisu siitä mitä 
tästä aiheesta ja paikasta on julkaistu. 
Kehotan kaikkia asiasta kiinnostunei-
ta lukemaan Yrjö Kaukiaisen Punaiset 
pilarit kirjan ja saamaan myös vasta-
uksen siihen, että mitä pilarin proo-
muun lastaamisessa meinasi käydä. 
Toivon ja pyydän sellaisia henkilöitä, 
joilla on kiinnostusta louhinnan histo-
riaan tarttumaan kynään ja tekemään 
seuraavaan lehteemme historiaa pur-
suavan louhinta-aiheisen artikkelin. 

Lähteet: Yrjö Kaukiainen Punaiset 
pilarit, Sakari Topelius Maamme 
kirja. 
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Riikka Aaltonen
TEM 

kaivostoiminta – 
viranomaisen näkökulma
Kaivostoimintaa ohjaa runsaasti eri-
laista lainsäädäntöä niin ympäristöön, 
työolosuhteisiin kuin kemikaaleihin-
kin liittyen, mutta keskeisenä pidetään 
kuitenkin mineraaliesiintymään hyö-
dyntämisoikeuden antavaa kaivoslain 
mukaista kaivoslupaa.

Kaivoslaki uudistettiin vuonna 2011 
vastaamaan paremmin nykyisiin olo-
suhteisiin. Laki huomioi ympäristön, 
maanomistajien oikeudet ja kuntien 
vaikutusmahdollisuudet. Esimerkiksi 
saamelaisten oikeudet on huomioitu 
kaivoslaissa kattavammin kuin muussa 
lainsäädännössä, ja asianosaiskäsite on 
laaja. 

Laki astui voimaan 1.7.2011 ja sen 
myötä kaivosviranomaistoiminta siir-
tyi työ- ja elinkeinoministeriöstä Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin, 
joka perusti tätä toimintoa varten tu-
oimipisteen Rovaniemelle. Tukes oli-
kin melkoisen haasteen edessä, sillä he 
saivat uuden lain sovellettavaksi, mutta 
myös mittavan määrän vireillä olevia 
malminetsintään, kaivostoimintaan 
ja kullanhuuhdontaan liittyviä hake-
muksia. Kaivosviranomaisen toiminta 
oli varsin ruuhkautunut tuolloin, kos-
ka raaka-aineiden kysyntä lisäsi mal-
mien etsintää, joten viranomaisella oli 
kiireiset ajat. 

Sittemmin sekä viranomaisen li-
säresursointi että taloudellisesti tiu-
kemmat ajat ovat kumpikin osaltaan 
auttaneet lupajonojen purkamisessa. 
Nykyisin kaivosviranomaisen lupa-
käsittely on varsin ripeää ja tältä osin 
Suomi saakin kiittäviäkin komment-
teja. Kaivoslakiin on tehty muutamia 
kertoja teknisiä muutoksia, joilla on 

sujuvoitettu viranomaistoimintaa 
sekä hakijan ja luvanhaltijan tehtäviä. 
Näihin muutoksiin on ryhdytty, kun 
laista on saatu käyttökokemuksia, ja 
on identifioitu kohtia tai toimintoja, 
jotka eivät välttämättä käytännössä ole 
toimineet odotetulla tavalla. Lakiin 
on myös lisätty joihinkin kohtiin vi-
ranomaiselle harkintamahdollisuutta 
tapauskohtaisille menettelyille, jotta 
viranomaistoimintaan mahdollistuu 
luvitettavan asian luonteen mukaista 
tapauskohtaista joustavuutta.

Viranomaistoiminnan sujuvuus ei 
sinänsä ole ratkaissut luvituksen pul-
lonkaulaa, mistä Suomea on moitittu, 
vaan se on siirtynyt. Nykyisin kaivos-
viranomaisen, ja muiden viranomais-
ten, päätöksistä tehdään varsin usein 
valituksia, ja näiden käsittely viivyttää 
luonnollisesti lainvoimaisen päätöksen 
saamista, mikä on toiminnanharjoit-
tajan näkökulmasta olennainen asia 
ja vaikuttaa merkittävästi hankkeiden 
aikatauluun, rahoitusmahdollisuuksiin 
ja kokonaiskannattavuuteen. 

Mediaa seuraavat ovat voineet ha-
vaita, että kaivostoiminta ja jo sitä 
edeltävä tutkimustoiminta, malmin-
etsintä, herättävät paljon julkista kes-
kustelua. Kansalaiset kaipaavat tietoa 
hankkeista ja toiminnasta yleisestikin. 
Tähän on pyritty vastaamaan esimer-
kiksi vuosittain julkaistavan toimi-
alaraportin muodossa. Raportissa on 
tilastotietojen lisäksi paljon muutakin 
asiaa kaivostoimialasta. Tietoa lisää-
mällä toivotaan asiapohjaisen keskus-
telun kaivostoiminnasta lisääntyvän. 
Nykyinen, nopean viestinnän maailma 
edellyttää myös hankkeiden vetäjiltä 

oikea-aikaista viestintää, jota viran-
omaiset täydentävät omalta osaltaan 
esimerkiksi lupahakemusten ja pää-
tösten tiedottamiskäytännöillä. Kes-
keistä on kuitenkin, että yksittäisten 
hankkeiden osalta paikkakunnalla, ja 
laajemminkin, kerrotaan jo varhaises-
sa vaiheessa mitä ollaan tekemässä ja 
miksi. Näin vältytään turhilta epäilyiltä 
ja keskustelua käydään asiapohjalla. 

Moderni yhteiskunta ja elämän-
tapa kuluttavat raaka-aineita, ja nii-
den ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
vastuullinen tuottaminen tulisi olla 
kaikkien intressi. Suomen kallioperä 
on otollinen useiden raaka-aineiden 
esiintymiselle ja hyödyntäminenkin on 
mahdollista. Eurooppalainen ja koti-
mainen tiukka regulaatio varmistavat, 
että hyödyntäminen tapahtuu mahdol-
lisimman pienin ympäristövaikutuksin 
ja sosiaalisesti kestävästi. Samanlaista 
varmuutta meillä ei ole kaukana tuo-
tettujen raaka-aineiden osalta. Päinvas-
toin, uutisista saamme lukea laittomista 
kaivoksista, lapsityövoimasta ja ala-
arvoisista työolosuhteista. Kiertotalo-
us on nykyisin kaikessa keskustelussa 
keskiössä, ja luonnollisesti mineraalit, 
erityisesti metallit, ovat erityisen otol-
lisia kierrätettäväksi – ja näin tapah-
tuukin jo jossain määrin. Yhteiskunnan 
raaka-aineiden tarve kasvaa valitetta-
vasti niin voimakkaasti, ettei kysyntää 
voida pelkän kierrätyksen avulla kattaa, 
vaan myös neitseellisille raaka-aineille 
on tarve. Tämä ei vähennä kuitenkaan 
yhteiskunnan velvoitetta ja intressiä 
panostaa kierrätettävyyden ja talteen-
ottomenetelmien tutkimiseen ja kehit-
tämiseen. 
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Pekka Suomela
Kaivosteollisuus Ry

kaivoksista koko maahan

Kaivoksilla työskentelee Suomessa 
noin 6000 henkilöä ja välilliset vaiku-
tukset huomioiden kaivosten työllistä-
vä vaikutus on noin 13 000 henkilöä. 
Esimerkiksi Lapin suuret kaivokset, 
Kittilän kultakaivos, Kevitsan moni-
metallikaivos sekä Kemin kromikai-
vos, työllistävät yhteensä lähes 2000 
lappilaista. Kaivosten ilmoittavat in-
vestoinnit nousevat kuluvana ja lähi-
vuosina yhteensä noin 500 miljoonaan 
euroon. Iso osa näistä investointieu-
roista jää Suomeen.

Samaan aikaan maailmanlaajuinen 
energiamurros on voimistanut raaka-
aineiden ja erityisesti metallien kysyn-
tää. Paremman elintason tavoittelu, 
sähköautoilu ja uusiutuva energia li-
säävät metallien ja mineraalien tarvetta 
lähivuosina. Suomella on hyvät mah-
dollisuudet hyötyä tästä kehityksestä. 
Tietokoneen ja älykännykän sivuilta 
voimme lukea kasvavasta kiinnostuk-
sesta akkuklusterin kehittämiseksi 
Suomessa. Meillä kaivosteollisuus 
on osa laajaa mineraaliklusteria, joka 

pitää sisällään mm. tutkimusta, mal-
minetsintää, kaivoksia, metallien ja-
lostusta, teknologiaa, laitteita ja softaa. 
Akkuteollisuuden vetämänä kiinnos-
tus litiumia, kobolttia ja nikkeliä koh-
taan kasvaa jatkuvasti. Suomessa on 
Euroopan suurimmat litiumvarat, ja 
kaivosyhtiö Keliber yrittää saada tuo-
tannon käyntiin Keski-Pohjanmaalla. 
Myös Sotkamo Silverin hopeakaivos-
hanke on hyvä esimerkki suomalaisen 
kaivostoiminnan uudistumiskyvystä. 
Onnistuessaan hankkeet tuovat Suo-
meen maanlaajuisesti talouskasvua ja 
työpaikkoja.

Valtio (TEM) sekä BF (Business 
Finland) ja GTK (Geologian tutki-
muskeskus) ovat ryhtyneet rakenta-
maan alan vahvaa akkuekosysteemiä. 
Alan osaamiskeskittymässä Suomen 
kaivostoiminta tarjoaa hyvän pohjan 
etenemiselle ja Suomi on houkut-
televa investointikohde kaivostoi-
minnalle. Klusterin osalta Suomi on 
maailman kärkeä ja on maamme etu, 
että pysymme siellä jatkossakin. Erin-

omainen esimerkki on Tapojärvi Oy, 
joka on suomalainen kaivos- ja teol-
lisuuspalvelujen erikoisosaaja. Yhtiö 
on mukana kiertotalouden ratkaisuja 
kehittämässä pohjoismaissa, mutta 
samalla hyvin lokaali toimija.

Kaivostoiminta on teollista toi-
mintaa, jolla tuetaan raaka-aineiden 
saantia Suomessa tapahtuvaan jatko-
jalostukseen. Kaivosyhtiöt käyvät tyy-
pillisesti keskustelua maanomistajien, 
naapureiden, elinkeinonharjoittajien 
sekä kuntien ja muiden sidosryhmien 
kanssa hyvissä ajoin. Dialogi kaivos-
hankkeen vaikutusalueella alkaa jo 
suunnitteluvaiheessa, ennen viran-
omaismenettelyjä ja nimenomaan 
kaivosyhtiön toimesta. 

Kotimainen tuotantoketju, työpai-
kat kaivosmaakunnissa sekä merkit-
tävä kaivos- ja ympäristöteknologian 
osaaminen auttavat meitä kaikkia 
kohtaamaan muuttuvan yhteiskunnan 
haasteet. 
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Teksti: Olli Wéman, Kreate Oy
Kuvat: Ollie Wéman ja ??? onko joku muu

kimolan kanava  
muuntuu laadukkaalla yhteistyöllä tukinuitto-
kanavasta ainutlaatuiseksi väyläksi veneilijöille

 

Kouvola-Heinola-Lahti kolmion kes-
kellä, Vuolenkosken ja Jaalan välissä 
sijaitseva Kimolan Kanava -hanke on 
ainutlaatuinen ja erikoisosaamista vaa-
tiva kokonaisuus. Hankkeen tavoittee-
na on muuttaa vanha useita kilometre-
jä pitkä tukinuittokanava veneilijöiden 
käyttöön. Kanavahankkeeseen kuuluu 
koko infrarakentamisen kirjo louhin-
noista betonirakentamiseen.

Vanha, noin kahdeksan kilomet-
rin mittainen kanava on valmistunut 
1960-luvulla tukinuittokanavaksi 
yhdistäen yläjuoksun Konniveden ja 
alajuoksun Pyhäjärven. Kimolan koh-
dalle aikoinaan rakennettujen tukki-
nostureiden avulla yläjuoksulta lipuvat 
tukkiniput laskettiin noin kymmenen 
metriä alemmalle tasolle. 

Laaja urakka on jaettu kolmeen 
osaan: väylä-, sulku- ja siltaurak-
kaan, joista väylä- ja sulku-urakan 
pääurakoitsijana toimii Kreate Oy. 
Käytännössä Kreaten tehtävänä on 

elvyttää vanha tukinuittokanava vir-
kistyskäyttöön ja rakentaa yksi Suo-
men korkeimmista sulkurakenteista. 
Korjattava tunneli tulee tiettävästi 
olemaan ainoa toimiva vesiliikenne-
tunneli Suomessa. Kanavahanke ko-
konaisuudessaan käsittää lähes koko 
infrarakentamisen kirjon: on ruoppa-
usta, tukiseiniä, massanvaihtoja, tien 
tekoa, kevennysleikkauksia, massiivisia 
betonirakenteita, siltoja, purkamista ja 
avo- ja tunnelilouhintaa.

Hankkeen tilaajaosapuolena on 
Liikennevirasto, Heinolan kaupunki, 
Iitin kunta ja Kouvolan kaupunki. Ra-
kennuttajana toimii Liikennevirasto, 
joka luovuttaa kanavan valmistuessaan 
kunnille. 

Haastavat olosuhteet 
vaativat kallio rakentamiselta 
erikoisosaamista
Tukkinosturit sijaitsevat kallioises-
sa kohdassa lähes kanavan keskellä. 

Kalliota vasten on rakennettu raskaat 
betonirakenteet sululle, jonka välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsee 60-luvul-
la louhittu noin 75 metriä pitkä kal-
liotunneli. Lisäksi tunnelin yli kulkee 
maantie 363, jossa liikennöi paljon 
tukkirekkoja. Kanava sijoittuu lähes 
koko pituudeltaan heikosti rakenta-
miseen soveltuvaan savikkoon. Pääosin 
vilkkaan ja raskaan liikenteen myötä 
savikot ovat ajan mittaan lossanneet 
kanavaan. Myös kallionlaatu vaihtelee 
alueella yllättävän paljon. Kalliossa on 
esimerkiksi paksuja lustia, ja kallion 
louhiminen on ollut niin aikanaan 
kuin nykyäänkin melko haasteellista. 

Kalliorakentaminen käsittää hank-
keen kokonaisuudesta melko pienen 
osan, mutta sitäkin mielenkiintoi-
semman. Sulku-urakka alkoi kanavan 
pohjoispuolen avolouhinnoilla. Näistä 
irronneet massat siirrettiin työpatoi-
hin, jotta kanava saatiin kuivatettua 
sulun osalta. Patojen valmistuttua 

Kuulaana syysaamuna työmaakopeilta 
avautuu upea maisema antaen virtaa 
työpäivään.
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tunnelilouhintaa aloitettiin kanavan 
yläjuoksulta alajuoksulle ja samaan 
aikaan louhittiin kanavan alajuoksul-
le leveämpää avoleikkausta tunnelin 
laajentamisen takia. 

Hankkeen haasteisiin on kuulunut 
laskentapöydältä lähtien järkevien 
logistisien ratkaisuiden suunnittele-
minen ja järjestäminen sekä työmaa-
infran suunnittelu siten, että useat 
eri työvaiheet onnistuvat sujuvasti 
samanaikaisesti. Lisäksi ahtaiden ti-
lojen takia alajuoksun avoleikkausta 
on jouduttu ampumaan ainoalle kul-
kuväylälle. 

Kallioleikkaukset ovat korkeim-
millaan jopa 20 metrisiä ja työpetien 
rakentaminen onkin tullut tutuksi 
kaivinkoneiden kuljettajille. Kallion-
lujittaminen korkeissa leikkauksissa 
on alun perin vaatinut tarkkaa työ-
suunnittelua avolouhinnan massojen, 
työpenkkojen rakentamisen, seinien 
pultinporausten ja lujitusten osalta.

Kalliomassat on korvamerkitty eri 
paikkoihin hankkeen sisällä. Massojen 
oikea-aikainen siirtely ilman ylimää-
räisiä kauhojen liikkeitä on vaatinut 
hyvää yhteistyötä ja yhteensovittamis-
ta Kreaten eri alojen asiantuntijoiden 
kesken. Massojen siirtelyä määrää vuo-
denajat, työmaateiden rakentaminen, 
massanvaihtojen aikataulu, tiettyjen 
betonirakenteiden muotintukemis-

tarpeet sekä kallioseinien lujittami-
sen työvaiheet. Tunnelilouhinnassakin 
massat tulee jättää paikalleen ja kui-
tenkin louhia tunnelia samaan aikaan 
eteenpäin. 

Ammattitaitoista tunneli -
 louhintaa ennen ja nyt
Tunnelilouhinnassa vanhaa, noin 13 
metriä leveää ja noin kahdeksan met-
riä korkeaa olemassa olevaa kallio-
tunnelia laajennetaan pohjoisseinälle 
jopa 20 metriä leveäksi ja tunnelin 
kattoa korotetaan koko tunnelin pi-
tuudelta 1–2 metriä. Tunnelin lujit-
tamismenetelmäksi on suunnittelussa 
valikoitunut pultitus ja verkotus ilman 
ruiskubetonointia. Tunnelia myös esi-
injektoidaan tunnelin suuntaisesti. 

Tunnelin tekemisen haasteeksi 
on toteutusvaiheessa muodostunut 
heikkolaatuinen kivi. Heikkolaatui-
suuteen on voinut vaikuttaa monikin 
asia 60-luvun louhintamenetelmistä 
aina tunnelin lujituksen puutteeseen. 
Tunnelia louhiessamme vanhaa pul-
titusta on tullut melko vähän vastaan 
ja kuiduton ruiskubetonointikin on 
tehty 90-luvun alkupuolella. Tosin 
yksi vanha käsikonekangen pätkä löy-
tyi katosta. Lisäksi tunneli on ollut 
korroosiolle äärimmäisen altis veden, 
jään ja tien suolauksen yhteisvaiku-
tuksesta. 

Seinä kaadettu kulkuväylälle.

Kuva yläjuoksun työpadon päältä: avo-
louhinta käynnissä, tukkinosturit vielä 
pystyssä.

Kanavan kuivatus ja työmaatien teko kanavan pohjalle alajuoksun 
suunnasta. Taustalla työmaatien tekoa avoleikkauksen porausta varten.

Ensimmäinen ampu. Massat viereen työnpatoon
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Kaikesta huolimatta ammattilaiset 
ovat tehneet hienon tunnelin 60-lu-
vulla, etenkin kun ottaa huomioon 
tuon ajan kaluston. Nyt ”lastenlapset” 
touhuavat tietokoneistetuilla pora-
laitteilla, suunnitteluohjelmistoilla ja 
mittauksiakin suoritetaan GPS:llä, 
laserskannereilla ja takymetreillä. 
Tukkinosturit ja niiden vankat be-
tonirakenteet on rakennettu ennen 
vanhempieni syntymää, ja vielä jon-
kin aikaa sitten ennen purkamista ne 
olivat pystyssä.

Vaativien infrakohteiden ratkai-
sukeskeisenä toteuttajana haluamme 
rakentaa Kimolan kanavan muiden 
kohteidemme tapaan laadukkaasti 
ja ammattimaisesti maaliin seuraa-
vien sovitussa aikataulussa. Uudesta 
tunnelista on varmasti iloa monil-
le sukupolville meidän jälkeemme. 
Suunnitelman mukaan Kimolan 
kanavan pitäisi olla veneilijöiden 
käytössä ??? 

Valoa tunnelin päässä.

Kanavan yläjuoksulla pultinporausta. Taustalla näkyy hieman tukkinosturien betonira-
kenteita.
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lahden eteläinen kehätie 
on suomen suurin tiehanke

Lahdessa ja Hollolassa on täydessä 
vauhdissa Lahden eteläisen kehätien 
rakentaminen. Suurhanke on tämän 
hetken suurin käynnissä oleva tiehan-
ke Suomessa. Hanke koostuu kahdesta 
hankeosasta ja se toteutetaan kolmena 
eri urakkana. 

Hankkeeseen kuuluvan Mt 167 
Lahden eteläisen sisääntulotien pa-
rantaminen aloitettiin vuonna 2017 
ja se valmistuu kesällä 2019. Lahden 
eteläisen kehätien osalta rakennus-
työt pääsivät käyntiin vuonna 2018 ja 
kehätien on tarkoitus avautua liiken-

Kujalan eritasoliittymä rakenteilla.

Tuomas Laamanen
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teelle loppuvuodesta 2020. Viimeiste-
lytöitä tielinjalla riittää vuoteen 2023 
saakka.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie 
-hankkeen tavoitteena on varmistaa 
sujuvampi ja turvallisempi liikenne 
valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön 
ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia koko Lahden seudulla. 

Allianssimalli hitsaa osapuolet 
yhdeksi tiimiksi
Teknisesti haastavaa 1B-osuutta Lah-
dessa rakennetaan allianssimallilla. 
VALTARI - allianssin osapuolet ovat 
Liikennevirasto, Lahden kaupunki, 
Hollolan kunta sekä Skanska Infra 
Oy ja Pöyry Finland Oy.

Kumppanuuteen perustuvassa 
allianssimallissa hankkeen tilaaja 
osallistuu urakan toteutukseen yh-
dessä suunnittelijoiden ja rakentajien 
kanssa. Allianssimallissa tilaajalla ja 
tuottajilla on yhteinen organisaatio, 
yhteiset toimitilat ja tavoitteet, sekä 
yhdessä hyväksytyt tavoitekustannuk-
set. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yk-
simielinen päätös, ja riskit ja hyödyt 
jaetaan kaikkien osapuolten kesken 
ennalta sovitussa suhteessa.

VALTARIN urakkaan sisältyy 4,5 
kilometriä kaksiajorataisena toteutet-
tavaa Lahden eteläistä kehätietä. Tä-
män lisäksi rakennetaan muun muassa 

kolme eritasoliittymää, Vt 4:lle lisä-
kaistoja, pohjavesisuojausta, katuja ja 
meluesteitä.

Osuuden merkittävimpiä rakennus-
kohteita ovat Patomäen betonitunneli, 
Liipolan kallio- ja betonitunnelit, sekä 
kaikkiaan 12 siltakohdetta.  

Rakentaminen etenee
VALTARIN osuudella rakentaminen 
alkoi toden teolla kesäkuussa 2018, 
kun vajaan vuoden kestäneen allians-
siurakan suunnitteluvaiheen, eli kehi-
tysvaiheen jälkeen päästiin siirtymään 
toteutusvaiheeseen. 

Keväällä 2018 oli jo aloitettu raken-
tamisen valmistelevia töitä, sekä Lii-
polan asuinalueen ali kulkevan 1000 
metriä pitkän Liipolan liikennetun-
nelin louhinta.

Syksyn 2018 myötä töitä tehdään 
lähes koko VALTARIN urakka-alu-
eella. Nikulan eritasoliittymässä siir-
retään Porvoonjoen uomaa ja tehdään 
paalutustöitä sillan perustuksia varten. 
Patomäessä rakennetaan betonitun-
nelia ja Launeella Vt12-tien ylittävää 
katuyhteyttä, joka avataan liikenteelle 
alkuvuodesta 2019.

Keväällä aloitettu Liipolan tun-
nelin louhinta etenee aikataulussa 
ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 
2019. Kujalan eritasoliittymässä on 
rakenteilla sillat sekä katuyhteyden ja 

Liipolan tunnelin etenemistä voi seurata Lahden karttapalvelun kautta. Vihreäksi väritetyt ruudut kuvaavat tunnelin louhittua osuutta. 

ramppien rakenteet, ja Vt 4:n varrella 
lisäkaistat.

Tunneleita louhitaan 
tutkimustunneleiden kautta
Liikennetunneleiden louhinnasta 
vastaa Skanska Infra Oy. Tunnelit 
louhitaan kahden tutkimustunnelin 
kautta, joista molempiin suuntiin 
lähtee kaksikaistaiset tietunnelit. Lii-
kennetunnelit ovat pinta-alaltaan 130 
m2, ja kokonaislouhintamäärä on n. 
200 000 m3ktr.  

Tunnelit injektoidaan systemaatti-
sesti, lujitetaan ja ruiskubetonoidaan. 
Lisäksi tunneleihin tulee verhousra-
kenne. Louheen lastaamisesta vastaa 
oma henkilöstö ja kuljetuksesta pro-
jektin maarakennusurakoitsija L&S  
Systems Oy. Tunnelista saatava louhe 
menee hyötykäyttöön tulevan Vt12 
tien rakenteisiin. 

Tunnelia louhitaan kahdella 
3-puomisella porajumbolla ja yhdellä 
2-puomisella jumbolla, panostus teh-
dään kahdella Kemiitti 810-emulsio-
panostuslaitteella.

Ympäristö asettaa omat vaatimuk-
sensa louhinnoille; työmaa sijaitsee 
pohjavesialueella ja liikennetunneleita 
louhitaan suoraan Liipolan asuinalu-
een alla. Tärinöitä on pystytty hallitse-
maan hyvällä porauksen ja panostuk-
sen suunnittelulla. Tärinämittauksista 
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urakassa vastaa Suomen Louhinta-
konsultit Oy.

Maanalaisessa yksikössä työsken-
telee tunneleiden rakennustöissä noin 
30 Skanska Infran työntekijää ja toi-
mihenkilöä. Mukana ammattilaistii-
missä on myös Skanskan slovakialaisia 
kalliorakentajia.

Aktiivinen tiedottaminen ja 
vuoropuhelu tärkeää
Lahdessa eteläistä kehätietä raken-
netaan osin asutuksen välittömässä 
läheisyydessä, ja siksi on tärkeää pa-
nostaa aktiiviseen tiedottamiseen ja 
vuoropuheluun alueen asukkaiden ja 
muiden toimijoiden kanssa.

Rakentamisen etenemisestä kerro-
taan joka viikko hankkeessa julkais-
tavassa viikkokirjeessä sekä aktiivi-
sesti päivittyvillä Facebook-sivuilla ja 
Twitterissä. Lisäksi jaetaan tiedotteita 
suoraan kotitalouksiin ja järjestetään 
asukastilaisuuksia. Tiedotusmateri-
aalit ja hankkeen perustiedot aika-
tauluineen ja karttakuvineen löytyvät 
kootusti hankkeen omilta nettisivuilta. 
Hanke ja rakentamisen eteneminen 
kiinnostaa, mistä kertoo asukkaiden 
aktiivinen osallistuminen niin sosiaa-
lisessa mediassa kuin asukastilaisuuk-
sissakin.

Räjäytystöiden käynnistyessä Lii-
polan tunnelilouhinnoissa hankkees-
sa otettiin käyttöön myös asukkaille 
suunnattu tekstiviestipalvelu. Palve-
luun liittymällä saa seuraavasta lou-
hintaräjäytyksestä ja sen sijainnista 
tiedon tekstiviestillä noin 20 minuut-
tia ennen räjäytystä. Lisäksi Liipolan 
tunnelin rakentamisen etenemistä 
pääsee seuraamaan Lahden karttapal-
velun kautta, jonne tunnelin etenemi-
nen päivitetään kerran viikossa. 
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Ympäristönsuunnittelu Oy
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE
Puh. (03) 2555 446 
www.ymparistonsuunnittelu.fi

Louhosten lupahakemukset ”avaimet käteen” periaatteella
. Nykytilanteen kartoitus (uudiskartoitus tai vanhan kartan ajantasaistus)
. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset louhintasuunnitelmineen
. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA)
. Luontoselvitykset
. Karttojen tuottaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten teema- ja asemakaavojen pohjakartat

Robotti-ilmakuvaukset
. Ortokuvamosaiikit ja viistoilmakuvat
. Lähtötietoaineistot suunnittelun pohjaksi, kuten 3D RGB pistepilvet, pinta- ja maastomallit
.  Ympäristön tilan ja rakentamishankkeiden aikasarjaseurannat
. Louhos- ja maa-ainesottoalueiden inventoinnit
. Kiviaines- ja soramassojen tilavuuksien määritykset
. Robotti-ilmakuvausaineistojen prosessoinnit

Suunnittelu- ja maanmittaus-
palvelut vuoriteollisuudelle
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laivan uusi alku

Jari Näsi
Orica

Elokuun 6. päivä suoritettiin toimitta-
jien ja kaivoksen oman henkilökunnan 
läsnä ollessa kaivoksen uuden ava-
uksen ensimmäinen räjäytys. Tämä 
aloitus oli vielä hyvinkin varovainen 
sisältäen vain 38 reikää panostettuna 
Unitronic-järjestelmän diginalleilla, 
Pentex-aloitepanoksilla ja 1500 kilolla 
emulsiota. 

Seuraavina päivinä alueen pääleh-
distä päästiin lukemaan kaivoksen 
avaamisesta ja odotettavissa olevista 
positiivisista työllisyysvaikutuksista. 
Raahen seudun toimittaja toki kirjoitti 
artikkelissaan räjäytyksissä käytettä-
vistä 500 kilon aloitepanoksista, mutta 
viimeistään nyt todettakoon, että ihan 
noin isoille syttöpaloille ei tässäkään 
kaivoksessa ole tarvetta. 

Historiaa
Laivan kaivoksen historia alkaa vuo-
delta 1979, jolloin harrastajageologi 

ja malminetsijä Pentti Jämbäck löysi 
alueelta ruosteisen, arseenikiisua sisäl-
tävän kiven ja lähetti sen kaivosyhtiö 
Outokummulle. 

Outokumpu aloitti alueella kaira-
ukset ja suoritti koerikastuksia muu-
taman kymmenen kilometrin päässä 
sijaitsevan Vihannin kaivoksen rikas-
tamolla. Ohuina laattoina etenevän 
malmion malmin pitoisuudeksi to-
dettiin 3-4 g/tonni ja Vihantiin lähti 
kaikkiaan toistasataa rekkakuormaa 
kultamalmia. Vuonna 1983 Outo-
kumpu totesi, että kullan maailman-
markkinahinta ei puolla kaivoksen 
avaamista ja hylkäsi hankkeen.

1990-luvulla alue siirtyi Endomi-
nes Oy:n hallintaan. Yhtiö teki koe-
louhintaa vuosituhannen vaihteessa 
ja tuli samaan johtopäätökseen kuin 
edeltäjänsä: kaivostoiminta ei ole kan-
nattavaa.  Hiljaiselon jälkeen, vuonna 
2006-luvun alussa valtauksen omista-

jaksi vaihtui ruotsalainen Nordic Mi-
nes, joka teetti alueella lisätutkimuk-
sia, hankki tarvittavat ympäristöluvat 
ja päätti perustaa kaivoksen. Kullan 
hinta oli Endominesin kielteisen 
päätöksen jälkeen kivunnut Euroopan 
talouskriisin siivittämänä pitkästi yli 
1500 dollaria/unssi tasolle ja kaivok-
sen kannattavuuslaskelmat näyttivät 
huomattavasti erilaisilta, kuin 10 vuot-
ta aiemmin.

Kaivosalueen maanpoistot ja rikas-
tamon rakentaminen aloitettiin ke-
väällä 2010. Tuotanto aloitettiin 2011 
ja ensimmäinen kultaharkko valettiin 
27.12.2011. Valitettavasti kuitenkin jo 
vajaan kahden vuoden jälkeen kaivos-
yhtiö joutui hakeutumaan velkasanee-
raukseen ja keskeyttämään kaivoksen 
toiminnan. Sulkemisen suurimpina 
syinä olivat kullan maailmanmarkki-
nahinnan lasku, syötteen suunniteltua 
pienempi kultapitoisuus ja tuotannon 
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takkuaminen. Jaloillaan pysymistä ei 
myöskään auttanut yhtiön raskas 
velkataakka sen sijoitettua noin 220 
M€ kaivoksen rakentamiseen ja ylös 
ajoon. 

Nordic Minesin aikaisessa lou-
hinnassa pyrittiin poraamaan laajoja 
porakenttiä 127 mm kalustolla, noin 
5 – 7.5 metrin pengerkorkeudella niin 
isoon ruutuun, että räjäytettäessä kivi 
vain säröytyi ja jäi suurimmaksi osak-
si paikalleen. Paikalleen räjäytyksen 
etuna oli onnistuessaan pieni raakku-
laimennus, mutta karkean kiven las-
taukseen jouduttiin käyttämään isoja 
lastauskoneita. Reilu pengerkorkeus ja 
isot lastauskoneet eivät helpottaneet 
kapeiden malmijuonien seuraamista 
ja selektiivistä lastaamista. Käytetty 
menetelmä johti alkuperäisten malmi-
laattojen pitoisuuden laimenemiseen 
ja edelleen rikastamon syötteen pitoi-
suuden merkittävään laskuun. Tämän 
seurauksena syötteen pitoisuudessa ei 
koskaan päästy suunniteltuun 1.2 g/t 
tasoon. Itse asiassa rikastamon läpi 
menneestä 2,8Mt malmimäärästä saa-
tiin tuotettua vain 79 000 unssia kul-
taa 79-85% saannilla. Tämä tarkoitti 
vastaavasti syötteen keskipitoisuutta 
0.9 g/t. 

Raakkulaimennus aiheutui sivuki-
vinä esiintyvistä vulkaniiteista, gra-
niiteista ja kvartsidioriiteista, jotka 
heikosti jauhautuvina olivat omiaan 
aiheuttamaan ongelmia rikastamon 
käyttämälle autogeenimyllylle. Jauha-
tuksen kapasiteetin parantamiseksi osa 
malmista murskattiin hienommaksi 
mobiilimurskalla ja loppuvaiheessa 
jauhatuksessa päästiin jo 220-230t/h 
lukemiin.

Uusi alku
Kaivoksen konkurssipesä etsi alueelle 
uutta omistajaa noin viiden vuoden 
ajan, kunnes Kanadalainen juniorikai-
vosyhtiö Firesteel Resources onnistui 
keräämään sijoittajilta kaivoksen han-
kintaan ja uudelleenkäynnistämiseen 
tarvittavat varat. Yhtiö osti koko Nor-
dic Minesin Laivakankaan toiminnan 

Pohjoislouhoksen laajennusosan louhinta käynnistyy.

Orican Laivakankaan emulsioasema valmiina toimintaan.

ja muutti yrityksen nimeksi Nordic 
Gold. Tässä vaiheessa kaivosalueen 
eteläinen ja pohjoinen avolouhos oli-
vat täyttyneet vedellä, mutta rikastamo 
ja siihen liittyvät muut toiminnot oli-
vat käytännössä käynnistysvalmiina.

Kesän 2018 alussa pääurakoitsijoik-
si valittiin Tallqvist Oy ja Orica Fin-
land Oy. Tallqvist vastaa kaivosalueen 
kaikesta maanpoistoista, porauksesta, 
lastauksesta ja kuljetuksesta. Orica 
puolestaan perusti kaivosalueelle toi-
mipaikan johon kuluvat emulsio- ja 
prillihallit sekä räjähdysainevarastot. 
Orican vastuulla on kaivoksen räjäh-
dysainetoimitukset, panostustyöt ja 
räjäytykset.

Näytteenottoa, näytteenottoa ja 
vielä kerran näytteenottoa…

Nordic Goldin aloitettua kaivok-
sen ylösajon, valikoitui käytettäväksi 
kruunukooksi malmi- ja sekakentissä 
89mm. Pengerkorkeus tiputettiin vii-
teen metriin ja panostusaste nostettiin 
lähelle 0,8 kg/m3 tasoa. Lisäksi po-
rattavan kentän malmimallia täyden-
netään kattavalla porauksen aikaisella 
näytteenotolla. Tarkan geologisen ja 
mineralogisen tiedon avulla pyritään 
varmistamaan kultamalmin sijainti, 
pitoisuus ja malmilaatujen optimaa-
linen sekoitus ennen syöttämistä jau-
hatus- ja rikastusprosessiin. 

Mineralisaatio on yhdistelmä 
laattamaisia kultapitoisia kvartsi-
sulfidi-juonia ja myloniittisia hier-
tovyöhykkeitä kvartsidioriitissa ja 
metavulkaniitissa. Lisäksi esiintymän 
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rakenne on useassa vaiheessa poimut-
tunut ja hajonnut siirrosvyöhykkeitä 
pitkin. Kaiken tämän seurauksena 
louhinnassa ei voida käyttää bulkki-
louhintamenetelmiä – siis ainakaan 
jos kaivoksen halutaan tuottavan 
voittoa.

Ehkä suurin yksittäinen muutos 
on kuitenkin diginallien käyttöönot-
to malmi- ja sekakenttien panostuk-
sessa. Tarkka malmirajatieto matalan 
pengerkorkeuden kanssa mahdollistaa 
kiven räjäyttämisen niin, että malmit 
irrotetaan erittäin nopealla ajastuksel-
la ja sellaiseen suuntaan avaten, että 
niiden liike pystytään minimoimaan. 

Pyrkimyksenä on aina rajata kentät 
niin, että parhaat malmijuonet jäävät 
kentän takalaitaan. Malmijuonet ovat 
kohtuullisen pystyjä, joten sivusuun-
taista liikettä välttämällä ne myös 
pysyvät pystysuuntaisina räjäytyksen 
jälkeenkin ja ainakaan raakkuja ei rä-
jäytetä malmin päälle. 

Artikkelia näin lokakuun puolessa 
välissä kirjoitettaessa malmin louhinta 
on saatu etelälouhoksessa ja sen laa-
jennusalueella hyvään vauhtiin. Poh-
joislouhoksen pohja on vielä pieneltä 
osin veden vallassa, mutta louhinta 
etenee louhoksen laajennusosalla ja 
näyttää, että positiivisia kultalöytöjä 
tulee sitä mukaa, kunhan pintamaita 
saadaan poistettua ja geologit pääsevät 
kartoitukseen ja näytteenottoon.

Malmia ajetaan murskanmäelle 
varastoon ja rikastamon on tarkoitus 
käynnistyä uudelleen marraskuussa. 
Nykyisessä tuotantosuunnitelmassa 
tavoitteena on vuosittainen lähes 2 
Mt malmin louhinta. Malmi/raakku 
suhde on noin 1/7, joten tämän lisäksi 
raakkua tulee louhittavaksi vuosittain 
noin 14Mt.

Poravaunuja on töissä tuotantopo-
rauksessa 4 kappaletta ja yksi rakolin-
jojen porauksessa. Tallqvistilla on käy-
tössä 60 tonnin kiviautoja 8 kappaletta 
samalla kun lastauksesta huolehtivat 
Catin 70-90 tonniset kaivinkoneet. 
Harkinnassa on asteittainen siirtymi-
nen 125 tonnin kaivinkoneisiin ja 100 

tonnin kiviautoihin, jos tuotantomää-
riin pääseminen sen vaatii.

Tasaisessa tuotannossa on murskal-
le ajettava päivittäin lähes 5000 tonnia 
malmia. Malmin keskipitoisuudeksi 
on päivitetyssä tuotantoennustees-
sa arvioitu 1,45g/tonni ja kaivoksen 
eliniäksi nykyisillä malmivaroilla noin 
5 vuotta.

Rikastamon toimintaan ei ole 
tarkoitus tehdä muutoksia, vaan aja-
tuksena on, että kunhan syötettävän 
malmi on sopivaa, niin laitoksella 

Unitronic-järjestelmän diginallien ajastusta ja kytkentää Orican panostaja Jenna Kuu-
sikkomaan toimesta.

Malmin lastausta etelälouhoksella.

päästään haluttuihin rikastustuloksiin. 
Nordic Gold on arvioinut rikastamon 
saanniksi 90,4%. Saannin pitäisi siis 
olla hieman parempi, kuin mihin ai-
kaisemmin päästiin. Jos kaikki sujuu 
suunnitellusti rikastamon ylös ajossa, 
on ensimmäinen kultaharkko valettu 
23.11. Nordic Goldin suunnitelmana 
on pitää käyttökustannukset $974/
unssi tasolla ja kasvattaa tuotettava 
kultamäärä lähes 76 000 unssia/vuosi 
tasolle. 
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LOUHINNAN ASIANTUNTIJA PALVELUT JA KOULUTUS 

www.blastershouse.fi

www.poratek.f i   
Kaivonporausalan edelläkävijät löydät osoitteesta

PORATEK  I  Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry

Teollisuustie 20, PL 62
79101 LePPävirTa

Gsm 0400-710 945

www.palingranit.fi

Palin Granit Oy, Mäntysuonkatu 4, PL 20, 
53101 Lappeenranta 
puh. 0207 909 300 fax. 0207 909 310 
granit@palingranit.fi

Palin Granit on johtava laadukkaan suomalaisen graniitin 
tuottaja. Perheyrityksen menestyksen taustalla ovat pitkät 
perinteet ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä kivimateriaalien 
korkea taso ja taattu saatavuus. 

ROCKS 
AROUND 
THE WORLD.
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o-Pitblast –  
uuden sukupolven räjäytyssuunnitteluohjelmisto

Digitalisaatio on päivän sana ja se on 
kovaa vauhtia tulossa myös louhintaan. 
Eri laitevalmistajat ovat tarjonneet jo 
vuosia erilaisia esim. tiedonkeruu- ja 
navigointipalveluita optimoimaan 
työsuoritteita. 

ForDEX (Forcit Digitalized Exca-
vation) on Forcitin kehittämä digitaa-
listen työkalujen kokonaisuus, jonka 
avulla myös räjäytysprosessi voidaan 
digitalisoida osana louhintaprosessia. 
Monelle tuttuja tähän kokonaisuuteen 
kuuluvia ohjelmistoja ovat O-Pitblast 
sekä VipNordic.

Tässä artikkelissa keskitytään 
kuvaamaan tarkemmin O-Pitblast 
tuoteperhettä. O-Pitblast koostuu 
räjäytyssuunnitteluohjelmasta, sii-
hen kiinteästi liittyvästä puhelin-
sovelluksesta (kentällä tapahtuville 
muutoksille), sekä O-Pit Analyticistä 
jälkiseurantaa varten. O-Pitblast Ana-
lytic kokoaa projektiesi suunnitellut 
ja toteutuneet tiedot yhteen paikkaan. 
Tämän datan avulla voit analysoida 
eri tavoin kustannuksia, poikkeamia 
esimerkiksi suunnitellun ja toteutu-
neen porauksen välillä. O-Pitblastin 
puhelinsovelluksen käytön avulla voit 
seurata panostustyötä reaaliajassa O-
Pitblast Analytivissä.

 
O-Pitblast
Käyttäjäystävällisyys, nopeus ja vai-
vattomuus ovat edellytyksiä jatkuvasti 
kehittyvässä digitaalisessa maailmassa. 
Nämä ovat myös kuvaavia ominais-
piirteitä O-Pitblastille. Sen selkeä 
käyttöliittymä mahdollistaa yksityis-
kohtaisten 3D-räjäytyssuunnitelmien 
luomisen, jakamisen ja optimoinnin 
– olit sitten toimistolla tai työmaal-

Technical Support Contacts | email: info@o-pitblast.com | site: www.o-pitblast.com

Kuva 1. O-Pitblast Analytics (O-Pitblast Lda)

la. O-Pitblast ohjelma soveltuu niin 
pienten asutuskeskuslouhintojen, kuin 
kiviainestuotannon tai maanpäällisten 
kaivosten räjäytysten suunnitteluun.

O-Pitblastin ominaisuudet

O-Pitblast tuo kolmiulotteisen nä-
kymän työmaastasi. Voit luoda sen 
avulla yksityiskohtaisen ja optimoidun 

Kuva 2 O-Pitblast suunnitteluojelmisto. (O-Pitblast Lda)

räjäytyssuunnitelman hyödyntämäl-
lä O-Pitblastin monipuolisia ana-
lyysityökaluja. Pystyt muun muassa 
määrittelemään porareikien mitat ja 
niiden sijainnit, mitkä räjähdysaineet 
ovat käytössäsi sekä ajoittamaan rä-
jäytyksesi. 

3D Mallintaminen O-Pitblast 
ohjelma mahdollistaa louhittavien 
kenttien tarkan suunnittelun, sekä to-

Tomi Kouvonen, Ceo
Forcit International Ltd
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Kuva 3 O-Pitblast 3D mallinnusta (O-Pitblast Lda).

Features
- Different views

- Terrain expansion

- Bench bottom adjustments

dellisten irrotettavien kuutioiden sekä 
tonnien huomattavasti aiempaa tar-
kemman seurannan. 3D malli voidaan 
luoda useimpien laserkeilaimien tai 
varta vasten käyttöön suunniteltujen 
seinämäskannerien raakadatasta. Oh-
jelmaan voidaan tuoda myös valmiik-
si käsiteltyä dataa XYZ pistepilvenä. 
Erilaiset pienilma-alukset, dronet, 
kehittyvät ja yleistyvät voimakkaasti 
louhinnassa. Tämä kehitys on huomi-
oitu O-Pitblast ohjelmassa, joka on 
yhteensopiva drone -kuvausten kans-
sa. Mikäli käyttäjällä ei ole drone ku-
vauksen tuottaman datan käsittelyyn 
valmista ohjelmaa, voidaan raakadata 
käsitellä O-Pitblast ohjelmassa olevan 
drone map services -palvelun avulla.

Porauksen suunnittelu ja panostus 
O-Pitblastissa porauskaavio voidaan 
suunnitella 3D malliin ja viedä siitä 
poravaunulle esimerkiksi IREDES 
formaatissa. Porareikien suoruus ja sen 
mittaaminen on tärkeä turvallisuutta 
ja laatua lisäävä elementti räjäytys- ja 
louhintatyössä, erityisesti pengerkor-
keuden noustessa yli 10 metriä. O-
Pitblastiin voidaan tuoda usean eri 
valmistajan mittausdataa ja liittää ne 
suunnitelmaan. Bulk -emulsiopanos-
tukseen liittyen panostussuunnitelma 
voidaan siirtää älykkäisiin panostus-
ajoneuvoihin ja työ tehdä suunnitel-
man mukaan. Toteumatieto saadaan 
tuotua takaisin O-Pitblastiin. Pieniin 
louhintakohteisiin voidaan räjäytys-
suunnitelma tehdä nopeasti ja yk-
sinkertaisesti valmiisiin mallipohjiin, 
sekä tulostaa räjäytyssuunnitelmado-
kumentit arkistointia varten.

Tärinänhallinta Tärinöiden hallin-
ta on keskeinen osa räjäytys- ja lou-
hintatyötä. Oli sitten kyse isosta tai 
pienestä louhintakohteesta, tieto to-
dellisesta momentaanisesta räjähdys-
ainemäärästä on yhtä tärkeää. O-Pit-
blast ohjelman nallituksen suunnittelu 
antaa monipuoliset työkalut tarkastella 
momentaanista räjähdysainemäärää ja 

Kuva 3 Todellisen edun tarkastelu reiän panostuksen yhteydessä (Oy Forcit Ab)

Kuva 4 Tärinöiden hallinta O-Pitblastissa (Oy Forcit Ab)
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optimoida sytytyssuunnitelmaa. Varsi-
naiselle tärinähallintapuolelle voidaan 
tuoda tärinämittauspisteet ja mittaus-
data tärinämittareilta. Näiden tietojen 
avulla voidaan tarkastella todellista 
sallittua / turvallista momentaanista 
räjähdysainemäärää. Tärinämittaus-
data tuodaan suoraan muun muassa 
VIPNORDIC palvelusta. 

 
Räjäytyksen optimointi

O-Pitblastin merkittävimpiä vahvuuk-
sia on ohjelmiston analyysityökalut, 
joiden avulla voit arvioida räjäytykses-
tä syntyvän louheen raekokojakaumaa, 
tärinävaikutuksia ja rakoiluvyöhykettä 
kalliossa. Analyyseista kerätyt tiedot 
voit hyödyntää suunnitelmasi opti-
mointiin, mikä osaltaan johtaa parem-
piin ja kustannustehokkaisiin räjäy-

Kuva 5 Rakoiluvyöhyke dokumentti (Oy Forcit Ab)

tyksiin. Osaksi räjäytyssuunnitelmaa 
voidaan tulostaa rakoiluvyöhykkeestä 
oma dokumentti, joka voidaan toi-
mittaa esimerkiksi työmaan valvojalle 
dokumentiksi panostussuunnitelman 
teoreettisesta rakoiluvyöhykkeestä.

 
O-Pitblast Cloud

O-Pitblast Cloudissa hallinnoit val-
miit räjäytyssuunnitelmasi kätevästi 
pilvessä, josta pystyt lataamaan tietyn 
suunnitelman koneellesi tai jakamaan 
sen toiselle O-pitblast –käyttäjälle. 
Tietokoneohjelmiston lisäksi voit 
ladata O-Pitblastin iOS- ja android 
mobiilisovelluksen, jolla pääset tar-
kastelemaan räjäytyssuunnitelmiasi 
älypuhelimella ja tehdä helposti muu-
tokset reikäkohtaisiin panostuksiin 
kentällä.

Yhteensopivuus  
ja tulevaisuus

O-Pitblast on jatkuvasti ajan vaati-
musten mukaisesti kehittyvä ohjelmis-
tokokonaisuus. Sitä kehitetään alan 
haasteiden myötä ja erityisesti asiakas-
palautteen mukaisesti. Ohjelmisto on 
yhteensopiva monen laserkeilaimen,  
seinämäskannerin, reikäsuoruusmit-
tauslaitteen, poravaunujen navigoin-
tijärjestelmien ja Forcitin älykkäiden 
panostusyksiköiden kanssa. Lähitule-
vaisuudessa O-Pitblast ohjelma siirtyy 
32 bittisestä 64 bittiseen järjestelmään. 
Pian julkaistaan myös ohjelmiston pa-
rannus tärinähistorian tarkastelusta 
yhdistettynä nallituksen ja reikäkoh-
taisen panostuksen kanssa. 
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Mitsubishi porakalustot 
 

Ratastie 5, 40950 MUURAME 
puh. 0400 647 188 

www.drilltek.fi 

Kympin terä
kairaukseen

Porakaupastamme tuotteet myös 
teroitukseen, poraukseen ja timanttityöstöön.

www.pora-agentti.� puh. 0400 261 921 matti.lehtomaki@pora-agentti.�

Rakentamassa 
parempaa   
yhteiskuntaa
skanska.fi

Kysy lisää: (03) 383 3700

Top-Osa Oy
Pyrynkatu 6, 33900 Tampere

www.top-osa.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet 
– yli 30 vuoden kokemuksella!

Koneistamme polyuretaania, 
NBR-, FPM-, EPDM- ja silikonikumeja sekä 
teknisiä muoveja, mm. POM, PTFE, PEEK.

Toimitus jopa samana päivänä!
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Jorma Leinonen
Blastershouse Oy

Panostajan 
PÄtEVyyskirja
”Valtioneuvoston päätöksen 29.9.27 
mukaan on jokainen henkilö, joka 
käyttää päivittäin yli ½ kiloa rä-
jähdysaineita, velvollinen hankki-
maan itselleen erikoisen panostajan 
hyväksymiskirjan eli laturiluvan 
kaupungissa maistraatissa ja maal-
la nimismieheltä.”

Lainsäädäntö on tuon ylläolevan jäl-
keen muuttanut muotoaan muuta-
maan otteeseen ja vaikka asiasta on 
paljon kirjoitettu, lienee aiheellista 
kerrata nykytilaa vaikkakin Tuomo 
Reijonen on tätä asiaa ansiokkaasti 
selventänyt Vuorityö- ja Tekniikka-
lehdessä vuonna 2016.

Lainsäädännön muutokset eivät 
välttämättä tule kaikkien tietoon ja 
”yllättäen” pätevyyskirja ei annakaan 
oikeutta tehdä niinkuin ennenkin on 
tehty tai ei ole lainkaan voimassa.

Tässä muutamia keskeisiä asioita 
siirtymäsäännöksistä, jotka kannattaa 
huomioida:

PÄTEVYYSKIRJAN 
VOIMASSAOLO
-Aiemmin 10 vuotta, nykyään  
5 vuotta.

”Henkilö, jolla on ennen 1.9.2016 
myönnetty panostajan pätevyyskirja, 
saa jatkaa pätevyyskirjan  mu-
kaista räjäytystyötä sen voimassa olon 
ajan, enintään kuitenkin 1.9.2021 
saakka.” 
”Pätevyyskirjan voimassaoloa voi-
daan jatkaa viidellä vuodella sen 
voimassaoloaikana tehdystä  h a -
kemuksesta, kun hakija on suorittanut 
kertauskurssin.”

PÄTEVYYSKIRJALUOKAT  

Ennen Nyt

Räjäyttäjä, eri luokkia eri töihin Tehosteräjäyttäjä tai Nuorempi  
panostaja, eri luokkia eri töihin

Panostaja Vanhempi panostaja 
-maanalainen työ
-maanpäällinen työ

Ylipanostaja Ylipanostaja
-maanalainen työ
-maanpäällinen työ

-RTV, RTV+VP, RTV+YP
Räjäytystyön vastuuhenkilö



29

Tarkoittaa sitä, että vaikka pätevyys-
kirjassa lukisi voimassaolo vuoteen 
2025 saakka, on se voimassa vain 
1.9.2021 saakka.

-Aiemmin 65-vuotiaaksi, nykyään 
68-vuotiaaksi.
Pätevyyskirjan uudistaminen vaatii 
kertauskurssin suorittamisen ja ha-
kemuksen lähettämisen ennenkuin 
pätevyyskirja on mennyt vanhaksi. Jos 
pätevyyskirja ehtii vanhentua, vaadi-
taan koko panostajakuulustelun suo-
rittaminen uudestaan kertauskurssin 
lisäksi. Hakeutukaa kertauskurssille 
ja laittakaa uudistaminen vireille hy-
vissä ajoin. Kertauskurssitodistus on 
voimassa 2 vuotta, joten sen hankki-
misesta ajoissa ei ole haittaa.

-Aiemmin panostajan tai ylipa-
nostajan pätevyyskirjalla sai tehdä te-
hosteräjäytyksiä, nyt ei. Mikäli ennen 
1.9.2016 myönnettyä pätevyyskirjaa 
uudistettaessa henkilöllä on 6 kk 
esittää työkokemus tehosteräjäytyk-
sistä, Tehosteräjäyttäjän lupakirjan saa 
päivitettyä ilman erillistä kurssia kun 
laittaa rastin ruutuun ja työtodistuk-
sen liitteeksi.

-Kun ennen 1.9.2016 myönnettyä 
pätevyyskirja uudistetaan, saa uuteen 
pätevyyskirjaan maanalaisen ja maan-
päällisen ilman erillistä työkokemus-
vaatimusta ja Panostajan pätevyys päi-
vittyy Vanhemmaksi Panostajaksi.

-Uusilla Panostajan ja Ylipanosta-
jan pätevyyskirjoilla tämä jako mää-
räytyy suoritetun koulutuksen ja työ-
kokemuksen perusteella.

-Ylipanostajalle, jolla on asetuk-
sen voimaantullessa, 16.6.2016, ollut 
24 kk työkokemusta ylipanostajan 
pätevyyttä edellyttävässä räjäytys- ja 
louhintatyössä asutulla alueella(eli 
oikeus toimia räjäytystyönjohtaja-
na asutulla alueella), josta vähintään 
3 kk maanpäällisestä räjäytys- ja 
louhintatyöstä, voidaan myöntää Rä-
jäytystyön vastuuhenkilön pätevyys, 
kun he suorittavat RTV-kuulustelun 
viimeistään 31.12.2019. Näillä ”kon-

kareilla” ei siis tarvitse siirtymäsään-
nöksen mukaan suorittaa viikon 
mittaista RTV-kurssia, vaan läpäisty 
kuulustelu riittää.

Vuoden 2020 alusta räjäytystyön 
johtajalla on asutulla alueella 
oltava RTV-pätevyyskirja.     
(poislukien ns. vähäinen räjäytystyö)

RTV-pätevyyskirjan haltijan oikeus 
käyttää räjähteitä itsenäisesti riippuu 
siitä, onko kyseessä pelkkä RTV vai 
onko henkilöllä lisäksi Vanhemman 
Panostajan tai Ylipanostajan päte-
vyyskirja. Pelkällä RTV-pätevyydellä 
oikeus käyttää räjähteitä on sama kuin 
Nuoremmalla panostajalla, tämä päte-
vyys on tarkoitettu alan koulutuksen ja 
riittävän työkokemuksen hankkineil-
le työnjohtajille ja toimihenkilöille. 
Kyseessä on siis vain asutun alueen 
louhintaan tarkoitettu pätevyys, jolla 
voi ottaa vastuun ja johtaa räjäytys-
töitä turvallisesti ja lainsäädännön 
mukaan. 

Päivittäkää pätevyyskirjanne ja ha-
kekaa hyvissä ajoin, käsittelyajat ovat 
tällä hetkellä AVI:n mukaan jopa 3 

kuukautta ja tulee ruuhkautumaan 
vielä pahemmin ensi vuonna.

Lisäksi pätevyyskirjahakemuksia 
käsittelevä viranomainen pyytää kiin-
nittämään huomiota työtodistuksiin. 
Mikäli toimitetussa työtodistuksessa 
ei käy ilmi edes sen kirjoittaneen hen-
kilön nimi ja asema allekirjoituksen 
takana tai riittävät tiedot työkoke-
muksen laadusta ja kestosta, ei viran-
omaisella ole muuta mahdollisuutta 
kuin jättää hakemus pöydälle odotta-
maan lisäselvityksiä.

Kaikki tarpeellinen tieto pätevyys-
kirjoista hakulomakkeineen ja ohjei-
neen löytyy osoitteesta:

www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/
asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/panos-
tajien-patevyyskirja

tai helposti myös ”Panostajan päte-
vyys” -internethaulla.

Lainsäädäntöä:
-Panostajalaki (423/2016)
-Valtioneuvoston asetus panostajien 
pätevyyskirjoista (458/2016)
-Valtioneuvoston asetus räjäytys- 
ja louhintatyön turvallisuudesta 
(644/2011) 

Tässä taulukossa pätevyyskirjatilanne 6.9.2018



Normet smartspray  
– Betoniruiskutuksen tulevaisuus
Ruiskubetonoinnin  
laatu ja tuottavuus
Laadun takaa pätevä ruiskuttaja to-
dettiin jo Vuorityö ja tekniikka 2015 
julkaisussa, jossa Normet esitteli 
ruiskubetonoinnin kehitystä ennen ja 
nyt. Uusin laite- ja kemianteknologia 
mahdollistaa erittäin korkealuok-
kaisten ruiskubetonirakenteiden to-
teuttamisen. Ruiskuttajan pätevyys ja 
ammattitaito on kuitenkin edelleen se 
viimeinen lenkki laadukkaan ja korkeat 
lujuus- sekä pinnanlaatu vaatimukset 
täyttävän betonipinnan muodostami-
seksi. Käyttäjät ovat kuitenkin erilaisia 
ja kokeneiden ja osaavien ruiskube-
tonilaitteiden operaattorien määrä on 
vuosien varrella vähentynyt. Laite - ja 
kemianteknologian lisäksi ruiskutetun 
pinnan laatuun vaikuttaa siis olennai-
sesti myös inhimillinen tekijä.

Toinen, varsinkin urakoitsija puo-
lella vaikuttava ajuri on ruiskubeto-
nointi prosessin tuottavuuden jat-
kuva kehittäminen. Pienimmätkin 
hukka-ajat pyritään minimoimaan 
ja ruiskutuksen, laitteen käytön, sekä 
valmistelun ja jopa sen pesun osalta. 
Nykyiset kehittyneet Normetin be-
toniruiskutuslaitteet esimerkiksi pe-
sevät betonilinjan automatisoidusti ja 
nopeasti antaen operaattorille vapaat 
kädet muun koneen pesuun ja tunne-
lista pois ajon valmisteluun. Urakoin-
tipuolella aika on siis kirjaimellisesti 
rahaa!

Nämä asiat huomioiden urakoitsi-
jat ovat alkaneet vaatia betoniruisku-
tuslaite valmistajilta, kuten Normetilta 
prosessin ja tekniikan kehittämistä 
siihen suuntaan, että käyttäjän vaiku-
tus lopputuotteen laatuun vähentyisi 

SmartSpray tuotekehitystä ja testausta Normetin testitunnelissa

Normet betoniruiskutus simulaattori

Anssi Mykkänen
Director, Sprayed Concrete and Scaling Product Lines
Normet Oy
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sekä tuottavuus parantuisi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa nykyisellään 
vahvasti mekanisoidun prosessin au-
tomatisointia askel kerrallaan tavoit-
teena tunneliperän automaattisesti ja 
laadukkaasti virhetekijät minimoiden 
ruiskuttava laite. Tämä automatisointi 
on Normetilla ollut kehitteillä muuta-
man vuoden ajan ja tunnetaan nimellä 
SmartSpray.

SmartSpray - automatisoitu 
betoni ruiskutus
SmartSpray perustuu olemassa ole-
viin ruiskupuomiratkaisuihin, joissa 
puomi kuitenkin on anturoitu tietä-
mään asentonsa ja paikkansa. Tällai-
nen paikkatieto mahdollistaa puomin 
käyttämisen koordinoidusti, jolloin 
käyttäjä ohjaa vain ruiskusuuttimen 
päätä tavanomaisen koko puomira-
kenteen kuten noston, käännön ja te-
leskoopin sekä suuttimen asennon si-
jasta. Jo tällä helpotetaan operaattorin 
työskentelytaakkaa, koska ohjattavan 
kahdeksankin eri liikkeen sijasta, aje-
taan vain suutinkärkeä eteen/taakse, 
sivulle ja ylös/alas. 

Työskentelyergonomia paranee 
työn kuormittavuuden vähentyessä. 
Helpompi puomin ohjattavuus myös 
mahdollistaa uusien ruiskutus ope-
raattorien tehokkaamman ja lyhy-
emmän koulutusjakson, joka monesti 
nykyisellään hoidetaankin simulaatto-
rissa pääomakulujen pienentämiseksi. 
Simulaattori koulutukseen Normet 
Akatemialla on tarjota eritasoisia 
ratkaisuja, alkaen tietokoneen näy-
töllä toimivasta matkamallista, aina 
täysveriseen kontissa toimitettavaan 
simulaattoriluolaan.

SmartSpray – mekanisoinnin 
ja automatisoinnin asteet
Koordinoitu puomin ohjaus, sekä 
SmartSprayn vaativat muut toimin-
not muodostetaan Normetin omalla 
NorSmart CAN-väylään perustuvalla 
kaivoskoneiden ohjausohjelmistolla. 
SmartSpray jakaantuu nykyisellään 
kolmeen eri kategoriaan asiakkaan 

vaatimustason ja teknisen valmiuden 
mukaan; Smart Spray Lite, Pro sekä 
kehitysvaiheessa oleva ProPlus.

SmartSpray Lite:
•	 Koordinoitu	ruiskutuspään	ohjaus	

eteen/taakse, sivulle ja ylös/alas käyt-
täen vain yhtä ohjauskahvaa, joka vä-
hentää ruiskuttajan työkuormaa

•	 NorSmart	 ohjaa	 puomin	 nivel-
ten liikkeet ja liikenopeudet op-
timoidusti, jotta haluttu ruisku-
tuspään liikesuunta ja nopeus 
toteutuvat

•	 Operaattori	voi	tarvittaessa	ohjata	
ruiskutuspäätä erikseen manuaali-
sesti

•	 Tarvittaessa	pääpuomin	keskinive-
len liikkeet voidaan lukita, jolloin 
puomi toimii perus teleskooppi-
puomin omaisesti. Tämä on hyvä 
ominaisuus pienemmissä tunne-
leissa.

SmartSpray Pro:
•	 SmartSpray	 Pro	 sisältää	 kaikki	

SmartSpray Liten edellä luetellut 
ominaisuudet

•	 Koordinaatiston	re-orientaatio,	joka	
mahdollistaa helposti erisuuntais-
ten tunnelien ruiskutuksen yhdellä 

koneen asemoinnilla
•	 Semi-automaattinen	pisteestä	pis-

teeseen toiminto, joka mahdollis-
taa suuren alueen ruiskuttamisen 
tehokkaasti vain pienillä ruisku-
suuttimen liikeradan muutoksilla. 
Tämä edelleen vähentää huomat-
tavasti ruiskuttajan työkuormaa

SmartSpray ProPlus:
•	 SmartSpray	ProPlus	sisältää	kaik-

ki SmartSpray Pron edellä luetellut 
ominaisuudet

•	 Tämän	 lisäksi	 ProPlus	 tuo	mu-
kanaan määritetyn alueen semi-
automaattisen ruiskutuksen (Area 
Spraying), jossa ruiskutettava pinta 
profiloidaan ennen ruiskutusta eri-
laisilla menetelmillä

•	 ProPlus	tuo	myös	mukanaan	beto-
nipumpun tuoton ja ruiskupuomin 
liikenopeuden synkronisoinnin, 
joka optimoi ne toimimaan mah-
dollisimman tehokkaasti yhdessä

•	 Betonipumpun	 ja	 ruiskupuomin	
liikenopeuden synkronisointi mah-
dollistaa operaattorin määrittämän 
halutun ruiskutuspaksuuden, jonka 
SmartSpray kone toteuttaa

SmartSpray Lite ja Pro on kustannuk-
siltaan ja tekniikan tasoltaan matalampi 

Kahdeksan vapausasteen ruiskutuspuomi
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versio ja mahdollistaa asiakkaan siirty-
misen tehokkaampaan ja nopeampaan 
ruiskutuspuomin käsittelyyn, sekä semi-
automatisoituun ruiskutukseen vaivat-
tomasti. Semi-automaattinen pistees-
tä pisteeseen ruiskutus mm. helpottaa 
huomattavasti ruiskutusoperaattorin 
työkuormaa, koska puomin liikkeitä 
ei tarvitse enää ohjata yhtäaikaisesti 
molemmilla käsillä, vaan kevyet liike-
radan muutokset yhdellä kädellä riit-
tävät laadukkaan ja lopullisen tunnelin 
betoniruiskupinnan muodostamiseksi. 
SmartSpray Lite ja Pro ovat olleet tes-
tikäytössä avainasiakkailla Norjassa ja 
kokemukset ovat olleet hyviä. 

Kehittyneeseen automatisoituun 
ruiskutukseen kuitenkin kuuluu luon-
nollisena osana vaatimus pinnanlaa-
dun välittömästä analysoinnista heti 
ruiskutuksen jälkeen. Tällä tarkoite-
taan ruiskutettavan pinnan paksuu-
den mittausta, joka voidaan järjestää 
skannaamalla pinnasta pistepilvi en-
nen ja jälkeen ruiskutuksen. Tällöin 
on mahdollista esimerkiksi graafisesti 
esittää eri väreillä ohuemmat pinnan 
paksuudet ja suorittaa korjausruisku-
tus välittömästi. Näin tehden urakoin-
tiympäristössä säästyy aikaa ja rahaa, 
koska ruiskutuskonetta ei tarvitse 
siirtää ruiskutettavasta perästä pois, 
eikä tarvitse odottaa ainetta rikkovia 
pinnanpaksuusmittauksia. 

Betoniruiskutuksen 
tulevaisuus
Betoniruiskutuksen tulevaisuudessa 
siintää mekanisoitu ja automatisoi-
tu, sekä etäkäytettävä ruiskutuslaite, 
joka muodostaa laadukkaan beto-
niruiskutuspinnan mahdollisimman 
autonomisesti. Laitteisto kerää dataa 
ruiskutuksesta kuten mm. pistepilven 
toteutuneesta tunnelimallista ja ruis-
kutuksen aikaisesta datasta, kuten 
mm. pumpun tuotosta ja lisäaineen 
annostelusta ja siirtää sen pilvipalve-
luun, josta asiakkaalle jalostetaan hei-
dän tarpeisiinsa sopiva ja asiakkaalle 
lisäarvoa tuottava datapaketti, niin 
sanottu web dashboard. 

SmartSpray ruiskuttajan työkuorma helpottuu huomattavasti.

Skannattu testi tunneli

Sähköajo on myös tulossa, tarkoitta-
en akkukäyttöisiä alustoja, joiden tar-
ve lisääntyy mm. kaivosten mennessä 
entistä syvemmälle ilmanvaihto ja vii-
lennys tarpeen kasvaessa perinteisellä 
polttomoottoritekniikalla edettäessä. 

Normet on tässä kaikessa kehitykses-
sä mukana maailman johtavana be-
toniruiskutus ratkaisuiden tuottajana 
ja askel kerrallaan asiakkaiden kanssa 
yhdessä kehittää tuottavampia ratkai-
suja betoniruiskutukseen. 

Tyytyväinen 
SmartSpray 
ruiskuttaja
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56-vuotias 

Pyhäsalmen kaivos
– yhä kaivosteollisuuden kehityksen kärjessä

Teksti: Jari Näsi (Orica) & Kari Saarimäki (FQM Pyhäsalmi)
Valokuvat: Jari Näsi & Mike Lovitt

Uuden tekniikan edelläkävijä
Pyhäsalmen kaivoksen tarina ja mal-
mivarat lähenevät jo kovaa vauhtia 
loppuaan, mutta se ei ole edelleenkään 
esteenä alan uusimpien innovaatioi-
den testaamiselle ja hyödyntämiselle.

Kaivoksen syvennysosan valmis-
tuessa 2000-luvun alussa saatiin 
Suomeen moderni kaivos, jossa niin 
tuuletuksen tasokohtainen ohjaus, 
pumppaukset ja jopa raitisilman esi-
lämmitys kaivoksen poistovedestä saa-
tavalla energialla oli viety tasolle, jota 
ei oltu ennen täällä nähty. Tuuletuksen 
ohjausjärjestelmällä parannettiin työs-
kentelyolosuhteita juuri niillä tasoilla, 
joilla kulloinkin töitä tehtiin ja samalla 
säästettiin energiaa pitämällä osa pu-
haltimista minimitehoilla.

Viime vuosikymmeninä kaivos on 
tullut alaa tuntevien piirissä tutuksi 
varsinaisena Sandvikin kaivoskonei-
den testi- ja esittelykaivoksena, kun 
käyttöön on otettu automaattisesti 
liikkuvat lastauskoneet mahdollis-
tavat AutoMine ja AutoMine Lite 
järjestelmät. Näiden lisäksi aina kun 
Sandvikin Tampereen tuotantolinjal-
ta valmistui uusia laitesukupolvia po-
raukseen tai pultitukseen, niin paras 
paikka niiden bongaamiseen oli ilman 
muuta Pyhäsalmella.

Elektronisten nallien tultua mark-
kinoille lähes 20 vuotta sitten meni 
vielä useampi vuosi ennen kuin nii-
tä alettiin testaamaan Suomessa. Jo 
vuodesta 2010 lähtien alettiin Pyhä-
salmella tekemään räjäytyksiä digi-
nalleilla. Aluksi käyttö oli enemmän 

kokeiluluontoista järjestelmän mah-
dollisuuksien testailua, mutta varsin 
pian järjestelmä vakiintui käyttöön 
isommissa ja haastavan mallisissa 
louhosräjäytyksissä, joissa millise-
kuntisarjan nallien numerot loppuivat 
ikävästi kesken. 

Tänään elektronisten nallien käyttö 
on arkipäiväistynyt osaksi normaalia 
suomalaista kaivostoimintaa. 

Seuraava askel – nallijohtimet  
pois reiästä
Vuoden 2017 lopussa Orica tarjo-
si osastopäällikkö Jouni Niemelle 

mahdollisuuden ottaa kaivokselle 
testeihin ensimmäisenä Euroopas-
sa WEBGenTM-nallijärjestelmän 
langattomia diginalleja. Hetken 
miettimisen ja parin tarkentavan ky-
symyksen jälkeen Jouni totesi, että 
”No hittolainen – mikä ettei”. Tästä 
päätöksestä kului reilu 9 kuukautta 
siihen, että TUKES:ilta oli saatu lupa 
räjäytyksiin, laukaisulaitteisto tilattua 
ja toimitettua Kanadasta sekä Orica 
sai aloitettua Euroopassa järjestelmän 
käyttämien aloitepanosten valmistuk-
sen.

Syyskuun neljäs päivä kaikki oli 

Ennen panostusta signaalin voimakkuus testataan louhosperään ja porareikiin sijoitet-
tavilla vastaanottimilla. Mittauksen päätyttyä vastaanottimen tiedot puretaan samalla 
laitteella, millä varsinaisten nalliyksiköiden ohjelmoiminen tapahtuu. Mittaustietoja 
lukemassa Orica Australian tutkimusinsinööri Mike Lovitt.
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valmiina ensimmäiseen WEBGen- 
järjestelmällä tehtävään tuotantorä-
jäytykseen. Iltavuoron päätyttyä kello 
10 maanpinnalla, nostotornin juurella, 
kämmentietokoneen kosketusnäyttöä 
näpäyttämällä räjäytettiin tasolla 1175 
olevassa louhoksella kolme yläkätistä 
poraviuhkaa – yhteensä 38 nallia ja 
noin 2000 tonnia malmia.

WEBGen-nallijärjestelmän lähe-
tin ja antenni sijoitettiin suojapaikalle 
louhittuun kuprikkaan noin kahden-
sadan metrin päähän räjäytettävästä 
louhoksesta. Nyt käytetyn helposti 
siirrettävän ja uudelleen koottavan 
antennin lähetysteho yltää noin 300 
metrin etäisyydelle lähettimestä.  

Lähetinlaitteiston teknologia on 
lainattu sukellusveneille kehitetystä 
viestintäjärjestelmästä. Magneetti-
sina aaltoina etenevä signaali pystyy 
kulkemaan niin sivukivien, malmin, 
täytettyjen louhosten ja tunneliraken-
teiden läpi häiriintymättä. Vaihtoeh-
tona oli myöskin asentaa kaivoksen 
päätasolle, sopivan pilarin ympärille, 
noin 80 metriä halkaisijaltaan oleva 
kaapeliantenni, jonka lähetysteho 
yltäisi jo noin kilometrin etäisyydel-
le. Tällä kertaa päädyttiin kuitenkin 
pienempään antenniversioon, jonka 
pystyttäminen kävi nopeasti ja vai-
vattomasti. Pyhäsalmen tapauksessa 
lähetinyksikön ohjaus kytkettiin kai-
voksen tiedonsiirtoverkkoon, jonka 
jälkeen räjäytys voitiin tehdä etänä 
kytkemällä räjäytyskoodit lähettävä 
kämmentietokone maanpinnalla sa-
maiseen tietoverkkoon.

Järjestelmän turvallisuus varmis-
tetaan koodaamalla tehty ajastus-
suunnitelma erillisessä dekooderissa 
ennen ja jälkeen varsinaista ajastusta. 
Lopuksi koodattu tiedosto siirretään 
laukaisulaitteelle, jolla räjäytys voidaan 
suorittaa lähettimen vierestä tai tie-
donsiirtoverkon yli. 

Reikiin panostettavat langatto-
mat räjäyttimet koostuvat puolestaan 
vastaanottimen ja akun sisältäväs-
tä DRX-yksiköstä, i-konTM III – 

sarjan diginallista ja valetusta 228g 
aloitepanoksesta. DRX-yksikkö ak-
tivoituu, kun siihen kytketään nalli 
paikalleen. Haluttu millisekuntiaika 
ohjelmoidaan jokaiselle nallille ajas-
tussuunnitelman mukaisesti ja kun 
panostajat vielä huolehtivat, että oikea 
nalli menee oikeaa reikään, saadaan 
poraviuhkat räjäytettyä juuri halutulla 
hidastuksella. 

Järjestelmän osat on varustettu pi-
kaliittimillä, joten panostuskohteesta 
riippuen räjäytin voidaan varustaa jar-

rusulilla ja/tai pakkausnauhan kiinni-
tysklipsillä. Litteä pakkausnauha ei vie 
tilaa panostusletkulta, mutta varmistaa 
sen, että rikkonaisessa kivessä mah-
dollisesti kiinni juuttuva nalliyksikkö 
voidaan nykäistä irti ja tarvittaessa 
käyttää porareiästä pois.

Ajastuksen ja panostuksen jälkeen 
nalliyksikkö viettää suurimman osan 
ajastaan nukkuen, mutta herää tasaisin 
väliajoin kuuntelemaan, lähetetään-
kö sille käskyjä. Kaivoksessa voi olla 
antennin signaalin kantaman sisällä 

Tarvikkeet odottamassa panostuksen alkamista. Oikealla DRX-yksiköt, keskellä i-konTM 
järjestelmän diginallit & jarrusulat ja vasemmalla aloitepanokset.

Laukaisuun tarvittava lähetinantenni, virtalähde ja lähetin koottuna 1250-tason suoja-
paikkaan. Iltavuoron lopuksi lähetin yhdistetään vielä kaivoksen tiedonsiirtoverkkoon.
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panostettuna paljonkin eri kerroilla 
räjäytettäviä poraviuhkoja, joten jokai-
nen viuhka on ohjelmointivaiheessa 
saanut oman yksilöllisen tunnuskoo-
dinsa. Jos nalli ei saa omaa tunnuskoo-
dia sisältävää aktivoitumiskäskyä, pa-
laa se takaisin nukkumaan. Laitteiston 
akku ja komponentit on suunniteltu 
kestämään jopa puolen vuoden odo-
tuksen panostetuissa rei’issä.  

Järjestelmä mahdollistaa useiden 
poraviuhkojen ja pengerlouhinnassa 
erityisesti takaleikkauksien panosta-
misen turvallisesti etukäteen. Lou-
hoksen avaus voidaan sijoittaa vaikka 
keskelle louhosta, kun avauksen takana 
olevat leikkaukset saadaan panostettua 
”jemmaan” eikä räjäytyksissä tarvitse 
pelätä nallijohtimien katkeamisisia. 
Ensimmäisenä panostetut, mutta vii-
meisenä räjäytettävät viuhkat saadaan 
sitten räjäytettyä halutusti, kun lou-
hoksen etuosa on lastattu tyhjäksi. 

Louhintasuunta voidaan tarvitta-
essa kääntää vaikka kokonaan ympäri, 
koska enää ei tarvitse turvata panos-
tajien pääsyä seuraavana räjäytettäville 
viuhkoille.

Ja sitten vielä ne varsinaisen käyttä-
jän eli panostaja Marko Mansikkalan 
kommentit: 

”Minusta oli positiivinen kokemus. 
Ei olleet nallin letkut tiellä. Nallissa 
oli kiinni hihna ja sen sai vedettyä pois 
tukkoreiästä - pysty rassaamaan rei-
kää tai laittamaan emulsion pohjalle 
ja nallin siihen suulle. Panostus pelasi 
ihan hyvin – ohjelmointipuoli on toki 
oma juttunsa, sitä meillä ei ole vielä 
kokemusta, kun Orican pojat tekivät 
sen.” 

Yläkätistä panostusta. Nalliin saadaan 
pikaliittimellä kiinni jarrusulka ylä- tai 
alapäähän sekä pakkausnauha, josta kis-
kaisemalla voidaan paikalleen juuttunut 
räjäytin irrottaa ja vetää tarvittaessa pois 
reiästä.

Panostetut leikkaukset odottamassa ilta-
vuoron päättymistä ja kello kymmenen 
räjäytysaikaa

Räjäytystä varten maanpinnalla 
räjäytyskoodit sisältävä kämmen-
tietokone kytkettynä kaivoksen 
tietoverkkoon. Kämmentietokone 
lähettää juuri 1250-tason lähettimen 
ja antennin välityksellä panostetuille 
nalleille käskyn herätä ja olla valmii-
na räjäytyskäskyn vastaanottamiseen.

Iltavuoron panostustiimi kokonaisuudessaan vasemmalta oikealle: Marko Mansikkala, 
Matti Aulakoski, François Guillemette, Haske Marijnissen, Jari Näsi, Joe Alford, Kari 
Kumpumäki ja Mike Lovitt. Kuva: Daniel Majander
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WebGen™- järjestelmään perustuva 
langaton räjäytyspalvelu, joka poistaa 
nalli-, ja pintahidastejohtimet 
räjäytyskentistä. 

WebGen™ kommunikoi kiven, ilman sekä veden läpi; sytyttäen 
räjäytykset luotettavasti ja turvallisesti poistaen ihmiset räjäytysten 
vaaravyöhykkeiltä. Tämä toimialaa mullistava teknologia 
mahdollistaa uusia louhintamenetelmiä ja räjäytystekniikoita, joiden 
avulla voidaan lisätä merkittävästi tuottavuutta ja pienentää 
käyttökustannuksia.

Saadaksesi lisätietoa WebGen™- järjestelmästä ja siitä kuinka se voi 
parantaa päivittäistä toimintaanne, ota yhteyttä paikalliseen Orican 
edustajaan tai vieraile osoitteessa orica.com/wireless
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Seuraavan sukupolven BlastIQ™alusta on 
pilvipohjainen digitaalinen alusta, joka on 
suunniteltu erityisesti jatkuvaan 
räjäytystulosten parantamiseen.

Lähtien ennen räjäytystä tapahtuvasta mallintamisesta aina 
räjäytystulosten mittaamiseen ja analyysiin, BlastIQ™ alusta tuottaa 
dataa, vertailukohtia ja tietämystä jota tarvitaan varmistamaan 
kestävien ja kustannustehokkaiden parannuksien tekemiseen 
räjäytystöissä

Saadaksesi lisätietoa BlastIQ™ alustasta sekä siitä kuinka se voi tukea 
toimintaanne päivittäin, ota yhteyttä paikalliseen Orican edustajaan tai 
vieraile osoitteessa orica.com/BlastIQ
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kivitiedon 
hyödyntäminen 
porauksessa

Aki Ullgren
Sandvik Mining & Construction Oy

Kivitiedon, eli kiven porattavuusa-
nalyysien, avulla voidaan optimoida 
porauksen laatua ja kustannuksia. Ne 
auttavat optimaalisen porakoneen ja 
porauskaluston valinnassa sekä mää-
rittelevät optimaaliset porauksen oh-
jausparametrit millä laadukas, suun-
nitelman mukainen reikä saadaan 
toteutettua kustannustehokkaasti. 
Nykyaikainen sensoriteknologia sekä 
porattavuutta seuraavat järjestelmät 
tuottavat perinteisen MWD-datan 
(Measurement While Drilling) rin-
nalle kiven ominaisuusdataa, minkä 
avulla voidaan seurata toteutuneen 
porauksen tehokkuutta porausolosuh-
dekohtaisesti. Porauksen ekonomiaa 
voidaan tarkastella tuotantoalueen 
sisällä ja tuottaa entistä tarkempia 
tuotantoennusteita koko kaivospro-
sessin hyötykäyttöön.

Kiven porattavuuden määritys
Kiven porausominaisuuksiin vaikut-
tavat mineraalikoostumus, raekokoja-
kauma sekä kiven tekstuuri ja rakenne. 
Kiven porausominaisuuksien sitomi-
nen kiven rakenteeseen on tärkeää, 
jotta analyysitulokset voidaan sitoa 
porauskohteen rakennegeologiseen 
kontekstiin. Kiven porattavuuteen 
vaikuttaa myös kivimassan rikkonai-
suus, mikä yleisimmin heikentää pora-
uksen tehokkuutta ja reikäsuoruuden 
toteutumista. Porattavuusanalyysit 
ovat halventuneet huomattavasti la-
boratorioiden automaation myötä ja 
yksittäisen kivinäytteen analysointi-

kustannukset voivat olla jopa alle sata 
euroa. Porattavuusindeksi (DRI), 
yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus 
(UCS), vetomurtolujuus (BTS), ab-
rasiivisuusindeksi (CAI), Vickers:n 
mikrokovuus (VHNR) ovat käyttö-
kelpoisimmat analyysimenetelmät 
kiven analysointiin. Yleisimmin po-
rattavuusselvityksissä käytetään kui-
tenkin DRI- ja UCS-analyysia.

Porattavuusindeksi DRI eli Drilling 
Rate Index on kehitetty Norwegian 
Institute of Technology toimesta jo 
1960-luvulla. Menetelmää on käytetty 
tuottamaan porattavuusarvio yhdis-
tämällä kiven pintakovuutta osoitta-
va testi Sievers-J sekä kiven haurautta 
osoittava testi S20 (kuva 1). DRI-in-
deksi jaetaan karkeasti osiin seuraa-
vasti (Salminen & Viitala 1985):
21 Extremely low (Erittäin alhai-

nen)
28 Very low (Hyvin alhainen)
37 Low (Alhainen)
49 Medium (Kohtalainen)
65 High (Suuri)
86 Very high (Hyvin suuri)
114 Extremely high (Erittäin suuri)

 S20-testissä pyritään määrittämään 
kiven iskulujuutta. Arvo määritetään 
testilaitteistolla, millä tutkitaan esi-
murskatun näytteen raekokojakauman 
muutosta 14 kg painoisen männän 20 
iskun jälkeen. Iskulujuusarvo ilmoite-
taan 11,2 mm seulajäännöksen paino-
prosenttilukuna.

Sievers J-testissä kivinäytteeseen 
suoritetaan poraustesti. Porausarvo 
määritetään 8,5 mm poranterän tun-
keumasyvyytenä 0,01 mm tarkkuu-
della, ja poraus tapahtuu ilman iskua 

Kuva 1. DRI-indeksi saadaan yhdistämällä S20-testi ja Sievers j-testi.
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200 rpm kierrosnopeudella 60 s aika-
na. Poraus suoritetaan vähintään viisi 
kertaa näytteen eri kohtiin (kuva 2).

 Kiven puristusmurtolujuutta ku-
vaava UCS-testi on yleinen kalliome-
kaanisessa mallinnuksessa ja kallion 
lujitustarpeiden määrittelyssä (kuva 
3). Porattavuuden kannalta puristus-
murtolujuustestauksessa voidaan hyö-
dyntää samoja arvoja, mutta kivessä 
olevan suuntauksen (liuskeisuuden, 
foliaation) huomioiminen näytesar-
joissa on tärkeää. Puristusmurtolujuus 
testataan erikseen sekä liuskeisuuden/
foliaation suunnassa, että kohtisuoraan 
liuskeisuuden/foliaation suuntaan. 
Murtuminen tapahtuu ensisijaisesti 
heikkousvyöhykettä, esim. rakopintaa, 
pitkin, joten näytesarjoissa ei saa olla 
kivinäytteitä, joissa esiintyy merkittä-
viä rakopintoja. Muuten puristusmur-
tolujuustestin tulos saadaan rakopin-
nan ominaisuuksista, ei porattavasta 
kivimassasta.

 
Porauksen optimointi 
porattavuustiedon avulla
Porauskaluston kulumisessa on huo-
mattavia eroja eri kivilajien välillä ja 
optimaaliseen kaluston kulumiseen 
voidaan vaikuttaa valitsemalla kiviolo-
suhteeseen sopivin kalusto. Kaluston 
eri osien kuluminen pyritään pitämään 
balanssissa ja siihen voidaan vaikuttaa 
oikeilla materiaali- ja porausparamet-
rivalinnoilla. Porauksenohjauksen 
optimivalinnoilla suoritettu poraus, 
porausolosuhteeseen sidottuna, nou-
dattaa kaluston kulumiselle tuotettuja 
ennustemalleja (kuva 4).

Tänä päivänä voidaan porausauto-
maatiolla päästä hyvinkin tarkkoihin 
porauksen säätöarvoihin.  Esimerkiksi 
RockPulsetm-teknologialla voidaan 
saada reaaliaikaista ja iskukohtaista 
informaatiota porauksen tehokkuu-
desta. RockPulse-anturi tuottaa tietoa 
kruunu-kivi-kontaktista, jolloin anturi 
kertoo, onko kruunu kiinni kivessä po-
rauksen aikana. Lisäksi reaaliaikaista 
informaatiota saadaan kalustoa kulut-
tavista iskun vetoheijastuksien mää-
rästä, minkä perusteella kankien ja 

Kuva 2. Sievers J 
poraustestireikiä 
eri kivilajeissa. 
Tunkeumasyvyys 
vaihtelee huo-
mattavasti eri 
kivilajien välillä.

Kuva 3.  Yksiaksiaalinen puristusmurtolujuustesti elastisuusarvoilla karbonaattikivestä. 
Näyte on sahattu siten, että kivessä oleva heikko suuntaus (foliaatio) on näytteen pitkit-
täisakselin suuntainen. Puristusmurtolujuustesti on tehty pitkittäisakselin suunnassa, ja 
kiven foliaation suuntainen rikkoutuminen näkyy murtopinnassa.

Kuva 4. Kiven porausominaisuuksiin sidotuilla optimaalisilla porausparametreilla on 
merkittävä vaikutus kaluston tasaiseen kulumiseen. Porauskalustoon kohdistuu kalustoa 
kuluttavia vetoheijastusaaltoja, jos porakruunu-kivi kontakti on huono.

niskan kulumista voidaan vähentää. 
RockPulse-mittareihin sisältyy myös 
optimaalista poraussyöttöä osoittava 
mittari, millä porausparametreja, esi-
merkiksi syöttöpainetta, voidaan sää-
tää porauksen aikana (kuva 5).  

 Kiviolosuhteeseen optimoidun po-
rakruunun valinnalla on erittäin suuri 
merkitys poraustehokkuuden paranta-
misessa. Porakruunun porausolosuh-
dekohtainen vaihtaminen on myös 

usein helpoin tapa vaikuttaa porauk-
sen tehokkuuteen (kuva 6). Oikean 
kruunutyypin valinta tehdään selvit-
tämällä porauskohteen kiven porat-
tavuusvaihtelu etukäteen. Pitkäaikai-
simmissa porauskohteissa, esimerkiksi 
kaivoksissa tai isoissa kivilouhoksissa, 
tieto voidaan sitoa tuotantogeologisiin 
malleihin ja toteutuneeseen poraus-
dataan.
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Kustannustehokasta porausta 
teknologian avulla
Porauksen kokonaiskustannukset sekä 
koko kaivosprosessin louhintasuunni-
telma ja aikataulutus voidaan arvioida 
paremmin faktatietoon pohjautuen, 
kun kiven porausominaisuusvaihte-
lu kaivoksen alueella on otettu huo-
mioon ennustemalleissa. Kaivosten 
lyhyen ja pitkän aikavälin louhinta-
suunnitelmissa korostuu porauksen 
oikean aikataulutuksen merkitys, mikä 
määrittää seuraavien työvaiheiden eli 
panostuksen ja räjäytyksen, lastauk-
sen ja murskauksen, aikataulutuksen 
ja lopulta koko tuotantoennusteen 
toteutumisen.

Oikealla kalustolla vaikutetaan 
myös reikäsuoruuden toteutumiseen 
(kuva 7). Esimerkiksi porakruunun 
nastojen muoto on hyvä optimoida 
eri kivien lastuamisominaisuuksiin 
tai ruhjevyöhykeporauksessa ylläpi-
tää suuntausta halutun laisella lastu-
amisefektillä, mikä tuotetaan oikealla 
nastavalinnalla. Poraus voi ohjautua 
ruhjevyöhykkeessä kiven lustaisuu-
den suuntaan, mihin vaikutetaan myös 
käyttämällä tarpeeksi jäykkää kalustoa. 
Kalusto-optimoinnin jälkeen lopul-
linen reikäsuoruus saavutetaan pora-
uksenohjauksessa tehdyillä valinnoilla, 
missä vertailukohteena on yleisimmin 
poraukseen kulunut aika.

Porauksen optimointi on sidoksis-
sa kiven porattavuuteen. Porauksessa 
käytetty tekniikka tulee sovittaa vallit-
sevaan porausolosuhteeseen sopivaksi, 
jotta porauksen kustannukset saadaan 
sovitettua irroitettuun kivimassaan 
nähden sopivaksi. Porauksen laadun 
korostaminen osana poraussopimuk-
sia lisääntyy jatkuvasti. Myös laadun 
seurantajärjestelmät kehittyvät jatku-
vasti osana nykyaikaista, digitaalista 
porausta.

Lähteet:
P. Salminen, R. Viitala (1985) 

Rock Drillability Study I. Helsinki 
University of Technology, Depart-
ment of Mining and Metallurgy, 
Laboratory of Mining Engineering, 
Otaniemi. 

Kuva 5. RockPulse-mittarit poralaitteen ohjausjärjestelmässä. Drill Bit response (ylin) 
osoittaa kruunu-kivikontaktin laatua, Tools Load (keskellä) osoittaa iskun vetoheijastuksien 
määrää, ja Feed Level (alin) kertoo, onko porauksen säädöt ali- vai ylisyötöllä.

Kuva 6 . Oikean porakruunun valinnalla kiviolosuhteeseen on suuri merkitys porauksen 
optimointiin. Esimerkissä on graniittisessa gneississä (DRI 47, UCS 110 MPa) tapahtunut 
poraus eri kruunuvaihtoehdoilla. Diagrammissa A poraus on suoritettu ballistisella kruunulla 
ja diagrammissa B pyöreänastaisella kruunulla. NPR eli tunkeumanopeus (cm/min) on saatu 
kasvatettua lähes 10 % valitsemalla olosuhteeseen sopiva kruunu. Kruunu-kivi-kontakti 
(Rock Pulsen Drill Bit Response-mittarin perusteella) on saatu noin 8 % paremmaksi, ja 
kalustoa kuluttavien vetoheijastuksien määrää (Rock Pulsen Tools Load-mittari perusteella) 
on vähennetty noin 55 %.

Kuva 7. Samassa kiviolosuhteessa ja samoilla porausparametreilla poratut reiät käyttäen eri 
tyyppisiä porakruunuja. Ero reikien taipumassa on huomattava.
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unto lappalainen eläkkeelle
Unto syntyi vuonna 1952 kaivosper-
heeseen. Hänen isänsä työskenteli 
yhteensä 30 vuotta Outokummun 
kaivoksissa, ja lisäksi perhe hoiti maa-
tilaa Pohjois-Karjalassa. Kansakoulun 
jälkeen Unto jatkoi isänsä jalanjäljissä 
Outokummun kaivoksen ammatti-
koulun kaivostyöosastolle valmistuen 
kaivosmieheksi vuonna 1971.

Opintojen jälkeen Unto lähti pora-
riksi Keretin kaivokseen. Työt alkoivat 
polvisyöttökoneella perän kattoreikiä 
kivikasan päältä poraten. Pian koitti 
”ylennys” kuorma-auton täydelle la-
valle poraamaan pultinreikiä vinotun-
nelin kattoon. Seuraavaksi Unto siir-
tyi pitkäreikäporariksi työkaluinaan 
pilari- ja pukkikoneet ja pääsipä hän 
lopuksi opettelemana myös peränpo-
rausta paineilmajumbolla. ”Kaivostyö 
oli silloin raskasta ja tapaturmia sat-
tui”, toteaa Unto yksikantaan öljy- ja 
vesisumuisista työkohteista.

Kaivoksilla ilmeni tarvetta uusille 
työnjohtajille. ”Silloinen työnjohtajani, 
edesmennyt Kauko Laaninen kysyi, 
olisinko halukas pyrkimään teknilli-
seen kouluun. Vastustelin, ei minusta 
olisi siihen, ja lisäksi porarin palkka 
oli hyvä”, Unto muistelee. Hän kui-
tenkin kertoi saamastaan tarjouksesta 
tulevalle vaimolleen ja anopilleen, eikä 
vastusteluille jäänyt enää sijaa. Unto 
lähti Lappeenrannan teknilliseen op-
pilaitokseen opiskelemaan kaivostek-
niikkaa vuonna 1975.

Valmistuttuaan vuonna 1978 Unto 
siirtyi vuorotyönjohtajaksi Vammalan 
nikkelikaivokseen. Muutto länteen oli 
kova pala itäsuomalaiselle nuorelle pa-
rille. Kaivos oli siirtynyt maanalaisen 
toimintaan, ja muun muassa käsin 
tehtävä harjateräspultitus sekä rus-
naus olivat edelleen hyvin riskialttiita 
työvaiheita. Kuitenkin samalla Ou-

tokumpu Oy panosti kaivoskaluston 
kehittämiseen, ja esimerkiksi kauko-
ohjattavat lastauskoneet, mekani-
soidut ruiskubetonointilaitteet sekä 
komukatoksiset koripuomit paransivat 
kaivostyön turvallisuutta. 

Vammalassa Unto työskenteli kai-
voksen loppuaikoihin asti. Vuonna 
1995 hän sai siirron Oriveden kul-
takaivokselle vastaavan työnjohtajan 
tehtäviin. Työaikajärjestelmänä oli 
viikko töitä, viikko vapaata, ja tämä 
tarjosi lisää aikaa perheelle ja kodin 
ylläpitämiseen. Urakoitsijat olivat 
Oriveden kaivoksella tärkeässä roo-
lissa. Myös kaivosmiehen työpaikka 
oli alkanut siirtyä vaihe vaiheelta pe-
rän päästä kaivoskoneen ohjaamoon. 

Työturvallisuus parani entisestään ja 
joukkoon mahtui vuosia, joiden aika-
na ei sattunut yhtäkään tapaturmaa. 
Lopulta Outokumpu Oy myi jalo-
metallikaivostoiminnot, ja samalla 
Oriveden kaivos suljettiin väliaikai-
sesti. Unton ura Orivedellä taukosikin 
vuonna 2003, mutta seuraavat työmaat 
odottivat jo nurkan takana.

Oriveden jälkeen Untolle tarjottiin 
työnjohtajantöitä Kemistä ja Hitu-
rasta. Unto valitsi Hituran hankalat 
kiviolosuhteet, jotka vaativat työn-
johtajalta erityistä tarkkavaisuutta. 
Levysorroslouhinta oli Untolle uusi 
kokemus, mutta kaivoksen pohjois-
pohjanmaalainen henkilöstö tunsi 
kaivoksen riskit ja oli muutenkin asi-

Unto Lappalainen ja Tuomo Hänninen

Unto pitämässä läksiäispuhettaan 10.10.2018, tilaisuudessa julkistettiin myös vinotunne-
lin suuaukolle asennettu _Unton VT_ -kyltti.
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ansa osaavaa.
Oriveden kaivoksen toiminta alkoi 

uudestaan vuonna 2005, jolloin Unto 
palasi töihin jo entuudestaan tuttuun 
kaivokseen. Dragon Mining Oy:n pal-
veluksessa hän osallistui ensitöikseen 
uusien työntekijöiden rekrytointiin. 
Muutama vuosi myöhemmin Untolta 
tiedusteltiin kiinnostusta siirtyä pian 
avattavalle Jokisivun kultakaivoksel-
le Huittisiin. ”Siitä alkoi kaivosurani 
antoisin aika, kun pääsin suunnittele-
maan avolouhosta ja maanalaista kai-
vosta alusta alkaen”, Unto toteaa.

Eläköitymiseensä asti Unto toimi 
Jokisivun kaivoksella työmaan val-
vojana. Myös Jokisivun kaivoksen 
naapurit tulivat vuosien saatossa Un-
tolle tutuiksi, ja yhteistyö sujui hyvin. 
”Avoimuus puolin ja toisin on ollut 

yhdistävä tekijä Jokisivulla”, Unto sa-
noo. Kaivosteknisten asioiden ohella 
tuvallisuusasiat ovat aina olleet lähellä 
Unton sydäntä, ja esimerkiksi pelas-
tusryhmätoiminnassa hän on ollut 
mukana Keretistä asti. Unto toimi 
työsuojelupäällikkönä yhteensä yli 20 
vuotta osallistuen myös kaivosturvalli-
suuden neuvottelukunnan toimintaan. 
Hänen turvallisuuslähtöinen ajattelu-
tapansa on omalta osaltaan siivittänyt 
esimerkiksi Jokisivun kaivoksen hie-
noihin turvallisuustuloksiin.

Unto eläköityi 44 työvuoden jälkeen 
6.7.2018. Alan opiskelut huomioiden 
hänelle kertyi kaivoskokemusta lähes 
puoli vuosisataa. Luontoihmisenä Un-
ton tulevaisuuden suunnitelmiin liit-
tyvät vahvasti retkeily perheen kanssa, 
kotipaikan ylläpito Pohjois-Karjalassa 

sekä kalastaminen.
”En olisi uskonut ammattikouluun 

päästyäni, että työurani aikana saan 
oppia niin paljon uusia asioita, työs-
kennellä näinkin monella työpaikalla 
ja monien ihmisten kanssa, sekä mo-
nenlaisissa tehtävissä. Kun ihminen 
voi hyvin, hän on innostunut työssään 
ja pystyy ideoimaan uutta. Kun yksilö 
ja työyhteisö tuntevat omat arvonsa 
ja toimivat niiden mukaan, he luovat 
jatkuvasti uusia ideoita”, Unto lopuksi 
tiivistää. Kokeneiden kaivoskonkarei-
den eläköityessä työmaalle jääkin aina 
suuret saappaat täytettäväksi. Ammat-
titaidollaan, kokemuksellaan ja nöy-
rällä asenteellaan Unto on auttanut ja 
kasvattanut meitä monia nuorempia 
kollegoitaan täyttämään näitä kaivos-
saappaita. Kiitos siitä, Unto! 

Suunnittelemme monipuolisesti vaativia 
liikenneväyliä kaupunkiympäristöihin. 
www.poyry.fi/infra

Kasvua 
vahvalla 
pohjalla
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EFEE:n 10. juhlakonferenssi 
järjestetään Helsingissä 15.-18.9.2019
European Federation of Explosives 
Engineers (EFEE) järjestää joka toi-
nen vuosi yhden maailman laaduk-
kaimmista ja suosituimmista räjähde-, 
räjäytys- ja louhinta-alan konferens-
sin. Konferenssin ohessa on näyttely 
ja esitelmäsaleissa käsitellään alamme 
ajankohtaisia aihepiirejä sekä uusinta 
tekniikkaa ja tutkimusta laajasti.

Ensimmäinen konferenssi järjes-
tettiin Munchenissä vuonna 2000 ja 
edellinen Tukholmassa 2017. Seuraa-
va konferenssi, joka on järjestyksessään 
jo kymmenes, järjestetään Suomessa 
syyskuussa 2019. Konferenssin pito-
paikkana on Marina Congress Cen-
ter Katajanokalla. Tämä tapahtuma 
on hieno mahdollisuus suomalaisille 
alan ammattilaisille ja yrityksille näyt-
tää osaamistaan kansainvälisellä am-
mattifoorumilla. Toivommekin siksi 
suomalaisilta innokasta ja ennakko-
luulotonta osallistumista sekä hyvien 
esitelmien sekä näytteilleasettajien 
kautta. Tietysti myös pelkkä tapah-
tumaan osallistuminenkin kannattaa, 
sillä konferenssissa kuullaan esityksiä 
alan uusimmasta kehityksestä ja tek-
nisestä kärjestä.

Konferenssi alkaa sunnuntaina 15.9. 
workshopilla joka käsittelee louhinta-
töitä tärinäherkässä kaupunkiympä-
ristössä. Siihen kuuluu suunnitelmien 

mukaan myös vierailu maanalaiseen 
Helsinkiin. Konferenssinäyttely auke-
aa sunnuntai-iltana ja näyttelytilassa 
järjestetään tervetuliaisjuhlat, joita 
isännöi mm. Helsingin kaupunki.

Varsinainen konferenssi on kaksi-
päiväinen ja alkaa maanantaina 16.9. 
Maanantai-iltana järjestetään tun-
nelmallinen Gala-illallinen ravintola 
Saaristossa Klippanin luodolla. Sinne 
kannattaa ilmoittautua nopeasti sillä 
ravintolaan mahtuu vain n. 300 en-
simmäistä ilmoittautujaa ja se myy-
dään varmasti loppuun. Luvassa on 
näyttävä iltaohjelma ja maittava illal-
linen kansainvälisessä seurassa.

Konferenssin jälkeen keskiviikko-
na 18.9. on 50 ensin ilmoittautuneella 
vielä mahdollisuus osallistua koko päi-
vän kestävään bussiretkeen joka suun-
taa Forcitin Hangon räjähdetehtaalle 
sekä Lohjan kaivosmuseolle.

Näytteilleasettajia odotetaan olevan 
yli 50 ja konferenssiosallistujia yli 450 
henkeä. Esitykset on jaettu seuraavi-
en teemojen alle: räjäytyssuunnittelu, 
räjäytystärinät, louhintaräjäytykset, 
purkuräjäytykset, EU direktiivit, rä-
jähdeturvallisuus, turvallisuus ja ym-
päristö, uudet applikaatiot ja koulutus, 
räjähdekehitys, tekninen kehitys.

Kiinnostuitko? Seuraa sivustoa 
www.efee2019.com, jolla julkaistaan 

vielä marraskuussa kutsu lähettää esi-
telmiä (Call for papers) sekä aikanaan 
tietoa näytteilleasettajille ja ilmoit-
tautumisesta. Sivustolla voit tutustua 
myös videoon jonka olemme tehneet 
mainostaaksemme Suomalaista osaa-
mista ja konferenssia.

EFEE on toiminut jo 40 vuotta ja 
Suomi oli vuonna 1988 yksi perustaja-
jäsenistä TkT Raimo Vuolion johdol-
la. Raimo onkin nykyisin yksi kolmes-
ta EFEE:n kunniajäsenestä. Suomea 
edustaa järjestössä kansallisena jäse-
nenä INFRA ry, jonka mandaatilla 
allekirjoittanut on toiminut Suomen 
edustajana viimeisen 10 vuoden ajan 
ja seuraavat 2 vuotta myös järjestön 
puheenjohtajana. 

EFEE:n jäseneksi voivat hakeutua 
alalla toimivat henkilöt tai yritykset. 
Jäsenet saavat etuja kuten EFEE:n 
uutiskirjeen ja esim. jäsenmaksun ver-
ran alennusta konferenssimaksuista. 
Jäsenyys siis kannattaa. Voit tutustua 
jäsenyyteen EFEE:n kotivisuilla www.
efee.eu tai ottamalla yhteyttä allekir-
joittaneeseen. 

Rakentavin terveisin
Jari Honkanen
Puheenjohtaja, EFEE – European  
Federation of Explosives Engineers

Jari Honkanen
Puheenjohtaja
EFEE – European Federation of Explosives Engineers
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THIS IS WHAT
WE DO

NITRO SIBIR FINLAND OY
Anton Larionov
sibiritfin@sibiritfin.fi
+358 44 3533620
www.nitros.fi



48

KALLIOPORAT 
LOUHINTATARVIKKEET
LAITTEET RÄJÄYTYSTÖIHIN

Hewix Oy | Vesalantie 16, 33960 PIRKKALA | 050-558 8888 | www.hewix.fi

• Kallionlujitustuotteet • Tunnelitilojen eristysrakenteet 
• Pyöräkoneiden suojaketjut • Liikenneväylätuotteet 

Saferoad.fi

Have a safe journey

Saferoad Finland  Mestarintie 18 · Kellokoski · 010 6170 880 · etunimi.sukunimi@saferoad.fi

Kaivattu kalliolla – tunnettu tunnelissa.
Saferoad Finland tarjoaa kattavan valikoiman laadukkaita tuotteita ja 
ratkaisuja turvaksesi niin maan alla kuin sen päällä. 
Käy tutustumassa – saferoad.fi



Maxamilta louhintaräjähteet 
pienestä maakiven 

räjäytyksestä aina suuriin 
kaivos- ja tunnelilouhintoihin!

Kajaanintie 54, 88620 KORHOLANMÄKI
Juha-Petteri Laakkonen

040 500 2313
jlaakkonen@maxam.net

www.maxam.net
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rapatessa(kin) roiskuu
Puhutaan betonista. Tarkennetaan 
aihe myöhemmin ruiskubetoniin. 

On kohtuullisen sääli, miten beto-
nia kohdellaan tällä hetkellä Suomes-
sa. Se on paha, se on tehty ilmasta, eikä 
se olekaan kovaa. Metallimusiikin ys-
täville teräsbetoni oli kovempaa kuin 
timantti, ennen havaittuja ongelmia.

Betonin matka erillisistä osa-ai-
neista valmiiksi rakenteeksi on pitkä. 

Tärkeimpiä etappeja matkan varrel-
la karrikoidusti ovat rakenteen suun-
nittelu, valmisbetonin toteuttaminen, 
valmisbetonin kuljetus, betonointityö 
jälkihoitoineen sekä laadunvarmistus 
ja arviointi.

Jokainen etappi on ratkaisevassa 
roolissa lopputuloksen kanssa.

Suunnittelijan on helppo vaikeuttaa 
matkaa asettamalla kauhukertoimil-
la kaikki mahdolliset rasitusluokat 
betonimassalle, betonitoimittajan 
on helppo pilata hyvin ja harkiten 
suunniteltu betonirakenne valmisbe-
tonin valmistuksessa ja kuljetuksessa. 
Urakoitsijan on erittäin helppo pilata 
rakenne huonolla valutöihin valmis-
tautumisella, puutteellisella valutöiden 
toteuttamisella tai jälkihoidolla. 

Ja vaikka kaikki edellä mainitut eta-
pit toteutuisivat täydellisesti, voidaan 
virheellisellä laadunvarmistuksella, 
yksittäisellä näytteellä, sen tulkin-
nalla ja kokonaisuuden arvioinnilla 
osoittamaan onnistunutkin betoni ja 
betonirakenne virheelliseksi.

Olennaista onkin eritellä valmis-
betoni ja betonirakenne. Se on yhtä 
olennaista kuin erotella valubetoni ja 
ruiskubetoni, erityisesti tarkennettuna 
märkäruiskubetoni.

On hyvä tiedostaa, että rakenteen 
toiminnalta ei voida vaatia samaa kuin 
valmisbetonilta.

Jani Savilepo, työteknikko
Kalliorakennus- Yhtiöt Oy

Kalliorakenteen pääraaka-aine kiven jälkeen on sementti. Kuvassa Jani Savilepo.

Läpileikkaus ruiskubetonirakenteesta, ruiskubetonisalaojaan asti. Valokuva MinnaAlantie.
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Ruiskubetonin matka valmiiksi ra-
kenteeksi alkaa, kuten valubetoninkin, 
suunnittelulla. Sitä seuraa valmisbe-
tonin tekeminen ja toimittaminen 
työmaalle. Tässä kohtaa tie eroaakin 
valubetonista.

Tarvitaan ruiskurobotti ja sen ope-
raattori. Tarvitaan kiihdytinainetta. 

Nämä kolme osatekijää vaikuttavat 
valmisbetonin koostumukseen. 

Kiihdytin itsessään lisää mm. pelk-
kää vettä valmisbetoniin. Ruiskuro-
botin toiminta perustuu paineilmaan, 
jolla betoni ruiskutetaan, ja tämä sa-
manaikaisesti sekä poistaa betonista 
ilmaa, että lisää sitä rakenteeseen. 

Operaattorin osuus on varmistaa, 
että edellä mainitut tekijät pysyvät 
kontrollissa. 

Olennainen osa kalliorakenteen toiminnan varmistamista on testata eri elementtienyhteistoiminta, kuvassa   rakennekuitujen läpäisytesti 
ruiskubetonisalaojan selkäpaneeliin. Valokuva Minna Alantiekuva.

Ruiskubetonin matka ei kummin-
kaan pääty rakenteeseen, niin kuin ei 
betonin valubetonissakaan, vaan ra-
kenne pitää arvioida. Ratkaiseva ero 
on kuitenkin siinä, että valubetonia 
voidaan tutkia betonina jo valmistuk-
sesta lähtien, ruiskubetonia voidaan 
tutkia käytännössä vain rakenteena. 
Ei ole olemassa varsinaista valmis-
ruiskubetonia, on vain valmis ruisku-
betonirakenne.

Tästä johtuen laadunvarmistustoi-
menpiteet keskittyvät pääasiassa val-
miiseen tuotteeseen.

Oman hankaluutensa ruiskubeto-
nirakenteen vaatimustenmukaisuuden 
tutkimiselle tuo se, että lähtökohtai-
sesti sitä tutkitaan kuten valubetonia, 
valmisbetonina. Ja samoilla menetel-

millä. 
Palataan takaisin betoniin, vaikka 

päästiinkin jo kauas siitä.
Pakko myöntää, että on ollut mie-

lenkiintoista seurata vakavaa asiaa, eli 
”betonin ongelmia”. Ruiskubetonissa 
totta kai valmisbetoni on yhtä tärkeä 
elementti kuin betonissa on laadukas 
sideaine tai runkoaine, mutta se että 
”betonissa on ongelma” rakennetta 
arvioidessa, on kai yhtä hyvä ilmaisu 
kuin että ”betonirakenne täyttää vaa-
timukset, mutta betonin laadunvar-
mistus ei”.

En tiedä, unohtuuko välillä, että 
betoni on vain osa rakennetta?

Ja ruiskubetonirakenne on vain osa 
kalliorakennetta.

Hyviä betonointihetkiä. 
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Extracting innovation

www.terrafame.fi
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lujituksen suunnittelu 
ja valinta dynaamisissa 
olosuhteissa
Johdanto
Tämän artikkelin tarkoitus on lyhyesti 
kertoa kuinka kallionlujitussuunnit-
telun perusteet muuttuvat myötää-
vämmän lujituksen suuntaan, kun 
toimitaan suuremman jännitystilan 
olosuhteissa. Myötäävässä lujitukses-
sa, kuten nimestä voi päätellä, lujitus 
vastaanottaa kalliotilassa tapahtuvia 
liikuntoja säilyttäen kuormankantoky-
vyn ja pitäen kalliotilan turvallisena.  

Suomen syvimmällä kaivoksella 
Pyhäsalmella, jossa kallioliikuntoja 
esiintyi enenevässä määrin syvem-
mälle edettäessä, vuosi 2018 on jää-
mässä viimeiseksi kokonaiseksi tuo-
tantovuodeksi. Aihe säilyy kuitenkin 
ajankohtaisena Kemin ja Kittilän 
kaivoksen tulevien syvempien tasojen 
myötä myös tulevaisuudessa. Vaikka 
Suomessa ei ainakaan lähitulevaisuu-
dessa jouduttaisikaan todella vaikei-
siin kalliomekaanisiin olosuhteisiin, 
asioihin on kuitenkin hyvä vähän 
varautua myös etukäteen. Ruotsissa 
esimerkiksi LKAB:n Kiirunavaaran 
kaivoksella työturvallisuus on paran-
tunut kalliosortumien varalta, kun he 
ovat lujitussuunnittelussa huomioineet 
kallioliikunnat ja käyttäneet myötää-
vää lujitusta.  

Kaivosolosuhteet    
Kaivoksen kalliomekaanisten olo-
suhteiden tutkiminen on tarpeellista 
taloudellisen ja turvallisen kaivostoi-
minnan mahdollistamiseksi. Kallio 
on tutkimuskohteena valitettavasti 
hyvin vaikea, koska se ei ole samaan 
tapaan homogeeninen materiaali kuin 
betoni. Kallio kätkee sisäänsä eri ki-
vilajeja, epäjatkuvuuskohtia ja muita 

epäsäännöllisiä muotoja, jotka ovat 
muodostuneet miljoonien vuosien 
aikana. Jännityksien jakautumista ja 
kallioliikuntoja ei voida ennustaa sii-
nä määrin, että voitaisiin täsmälujittaa, 
vain tarpeelliset kohdat. 

Kallioperässä on sekä pysty-, että 
vaakajännityksiä. Pystyjännitykset 
kasvavat väistämättä syvemmälle men-
täessä ja ennen pitkään kallioperässä 
ja varsinkin eri kivilajien rajapinnoil-
la alkaa tapahtuu liikuntoja. Näiden 
kalliossa tapahtuvien liikuntojen ja 
ilmiöiden kuvaamiseksi olosuhteen 
voidaan yksinkertaistamiseksi jakaa 
kolmeen: 
– vakaisiin kaivosolosuhteisiin, joissa 

kallioliikuntoja ei ole
– suuremman jännitystilan olosuh-

teet, jossa kovan ja hauras kivi rik-
koutuu yhtäkkiä 

– suuremman jännitystilan olosuh-
teet, jossa pehmeä kivi rikkoutuu 
vähitellen. 
Kova ja hauras kivi, joka pystyy 

varastoimaan energiaa jännitystilaan, 
on kaikista alttein äkillisiin kallio-
räiskeisiin. Tällaisten kivien rikkou-
tumisissa vapautuvan liike-energian 
määrä on suuri. Kalliojännityksien ei 
tarvitse ylittää kuin jokin osuus kiven 
ominaisjännityskestävyydestä, kun 
äkillisen rikkoutumisen riski kasvaa. 
Tutkimuksissa on havaittu, että koval-
la kivellä tämä riskiraja on suhteessa 
aikaisemmin kuin pehmeällä kivellä. 

Pehmeissä kivilajeissa jännityksien 
kasvaessa alkaa kivessä tapahtua pie-
nempiä liikuntoja, jolloin kivi vähitel-
len rikkoutuu ja riski tunnelin pintojen 
lohkaroitumiseen kasvaa. Rikkoutuva 
kivi vie vielä enemmän tilaa ja pyrkii 

näin ollen siirtymään avoimeen tilaan 
päin.

Näin ollen kovassa ja hauraassa 
liikuntojen alkamista on vaikeam-
pi ennakoida. Louhintojen edetessä 
jännitykset voivat jakautua uudelleen 
siinä määrin, että alun perin kelvolliset 
olosuhteet muuttuvat vaarallisiksi.

Eri seismisissä ilmiöissä (vauriome-
kanismeissa), vapautuvien energioiden 
määrä vaihtelee suuresti. Energiamää-
rien per ala (kJ/m2) mallintaminen on 
vaikeaa, koska jännitystiloja on vaike-
aa ja kallista kartoittaa, ilmiön laukai-
seva tekijä voi olla myös kauempana 
ja toisaalta jännitystilan vaikutuksissa 
voi tulla yllätyksiä kiviaineksen hete-
rogeenisuuden vuoksi. Vapautuvien 
energiamäärien karkea ennustaminen 
on oleellista, sillä kallion tuennan pitää 
pystyä ottamaan vastaan tämä energi-
anmäärä, jotta sortumilta vältytään. 

Myötäävä lujitus  
Käytettävä lujitekokonaisuus voidaan 
karkeasti jakaa kalliopultteihin ja pin-
talujitteeseen kuten ruiskubetoniin. 
Myötäävän lujitteen kohdalla koros-
tuu kyky sietää kallioliikuntoja, joko 
äkillistä tai vähittäistä.

Kalliopulttien myötääviä ominai-
suuksia mitataan sitä varten kehite-
tyssä standardoidussa pudotustestissä, 
jossa pulttiin kohdistuu äkillinen isku, 
jonka on tarkoitus simuloida äkillistä 
kallioliikuntaa. Pultin pitää pystyä vas-
taanottamaan eli absorboimaan liike-
energia, joka on 30 kJ, ja kantamaan 
pudotettu massa vaimennettuaan sen 
liikkeen. 

Nykyään löytyy vertailukelpoista 
tietoa jo kymmenien kalliopulttien ja 

Tuomas Yli-Piipari
Suomen TPP Oy
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pintalujitteiden energian absorptio-
luvuista (kJ) ja myötäämismatkoista 
(mm) ja kuormankantokyvystä (kN). 
Tiedon määrästä huolimatta on vaikea 
määritellä miten paljon lujitekokonai-
suus eli kalliopultit ja pintalujite yh-
dessä pystyvät absorboimaan energiaa 
per pinta-ala (kJ/m2). 

Tieteelliset pudotustestit ovat liiak-
si keskittyneet tutkimaan esimerkik-
si yksittäisen kalliopultin myötääviä 
ominaisuuksia vedossa, kun ideaaliti-
lanteessa pitäisi tutkia miten valittu 
lujitekokonaisuus toimii kokonaisuu-
tena tietyn tyyppistä rasitusta vastaan, 
joka voi olla esimerkiksi tietyn ener-
ginen kallioräiske (kJ/m2).  

Ruiskubetonin osalta paljon käytet-
ty Efnarc-laattatesti mittaa puolestaan 
vain laatan energian absorptiokykyä 
eikä huomioi lainkaan, miten ruisku-
betoni on kiinnittynyt kallion pintaan, 
jolla taas on huomattava vaikutus lu-
jitteen lujuuteen tai muihin toimin-
nallisuuksiin

Testituloksia pitäisi pystyä vertaile-
maan mikä edellyttää, että testijärjes-
tely pystytään toistamaan luotettavasti 
ja mielellään helposti. Lujitteen pitää 
kuitenkin toimia osana lujitettavaa 
kalliotilaa ylläpitäen kallion itseään 
kantavaa rakennetta. Kalliomekaani-
set olosuhteet taas vaihtelevat paljon. 

Lujituksen suunnittelu ja valinta 
dynaamisissa olosuhteissa
Normaaleissa kaivosolosuhteissa 
riittää, kun estetään painovoimasta 
johtuva kivien putoaminen. Näihin 
olosuhteisiin on olemassa valmiita 
taulukoita, joista voidaan katsoa sopi-
va lujitus, kun tietyt pohjatiedot, kuten 
kallioperän laatua kuvaava Q-luokitus 
on olemassa. Käytännössä mennään 
kuitenkin usein kokemusperäisten 
sääntöjen pohjalta, ”jotka ovat toimi-
neet ennenkin”.

Olosuhteet, joissa tapahtuu kalli-
oliikuntoja, tuovat mukanaan uusia 
näkökohtia ja haasteita lujitussuunnit-
teluun, jolloin esimerkiksi perinteinen 
harjateräspultti omaa melko rajalliset 
ominaisuudet vaativimpiin olosuhtei-
siin. Samaan tapaan kova mutta hauras 
ruiskubetoni omaa omat heikkouten-

sa, jotka on hyvä tiedostaa.
Kovassa ja hauraassa kivessä tapah-

tuvia äkillisiä liikuntoja vaimentamaan 
tarvitaan energian absorbointikykyä. 
Pultin pitää kantaa kallioperän aihe-
uttama jännitys, mutta pystyä myös 
vastaanottamaan liike-energia.

Juotettu harjateräspultti on jäykkä 
pultti, joka ei salli liikuntoja. Pulttiin 
tulevat jännitykset esimerkiksi kallion 
epäjatkuvuuskohdassa jäävät paikalli-
siksi eli harjateräspultti myötää vain 
hyvin pieneltä alueelta. Harjateräspul-
tin hyvästä kantokyvystä huolimatta 
juuri pienen myötäämismatkan takia 
energian absorptiokyky jää huonoksi. 
Esimerkiksi 16 mm harjateräspult-
ti kantaa varren kohdalta noin 110 
kN mutta testeissä sen energian ab-
sorptiokyvyksi on saatu vain 4,6 kJ. 
Dynaamisen pultin tulisi absorboida 
energiaa ainakin 30 kJ. 

Pehmeän kiven olosuhteissa 
”Ground Responsive Curves for Rock 
Tunnels” (Brown 1983) on oleellinen 
käsite. Kun säröytyvän kiven anne-
taan vähän painua tunneliin, aiheut-
taa tämä vähemmän painetta lujitusta 
vasten. Aikaisessa vaiheessa asennettu 
jäykkä harjateräspultti ottaa kaiken tä-
män paineen vastaan ja voi sen takia 
rikkoutua. Jos halutaan estää kaikki 
liike, joudutaan käyttää suuremman 
kantavuuden lujitusta, mikä ei enää 
ole välttämättä taloudellista. Myötäävä 
lujitus vastustaa kyllä liikettä mutta ei 
rikkoudu tästä, jos kiven painuminen 
jää alle matkan, jonka pultti myötää. 
Mikäli käytetään liian joustavaa luji-
tusta tai ei lujiteta lainkaan, on riskinä, 
että kallio purkautuu liikaa ja menet-
tää kyvyn kantaa itse itsensä. 

Pehmeän kiven olosuhteissa on 
oleellista myös oikea-aikainen asenta-
minen. Jäykkää ja lopullista lujitetta ei 
kannata asentaa liian aikaisin, jolloin 
kallio hakee vielä muotoaan. 

Dynaamisen lujituksen johtava 
asiantuntija P. Kaiser on luetellut 
kalliopulttien tehtävät tukemisessa 
seuraavasti: estää kivenlohkareiden 
välisten epäjatkuvuuskohtien välinen 
liike, kiinnittää lujite pitävään kallioon 
ja estää pulttien välissä olevien kivien 
putoaminen. Näiden osa-alueiden pi-

tää olla keskenään tasapainossa. 
Ideaalinen lujitekokonaisuus vas-

tustaa rikkoutumatta erittäin sitkeästi 
kaikkia kallioliikuntoja.  Toki muut-
kin tekijät kuten asennusnopeus ja 
kustannukset merkitsevät paljon. Eri 
vauriomekanismien ja niiden aiheut-
tajat tulisi tuntea, jotta voidaan ensin-
näkin välttää ongelmia oikeanlaisella 
louhinnalla. Vauriomekanismien ym-
märtäminen auttaa valitsemaan ja mi-
toittamaan lujituksen. Vaikka mikään 
yksittäinen malli ei riitä kuvaamaan 
ja selittämään näitä kalliomekaanisia 
ilmiöitä, näiden oppien soveltaminen 
ennakoitua rasitusta vastaan auttaa 
pitkälle. 

Kaiserin mielestä normaaleissa 
kaivosolosuhteissa toimivat Q-luoki-
tukseen perustuvat lujitussuositukset 
voivat johtaa harhaan muun muassa 
sen takia, koska niiden luonnissa ei ole 
huomioitu louhinnan aikaan saamia 
jännityksiä, niiden vaihteluita ja mah-
dollisia kallioliikuntoja. 

Erilaisista epävarmuustekijöistä 
johtuen lujitussuunnittelua ei voida 
tehdä täysin ennakkoon, vaan joudu-
taan tekemään iteratiivisia kierroksia 
ja korjaamaan lujitusta lisätiedon ja 
käytännön kokemuksen myötä. Synty-
neiden vaurioiden dokumentoinnilla 
ja mikroseismisten seurantalaitteiden 
avulla voidaan saada lisätietoa seismi-
sistä tapahtumista. Räjäytystestit ovat 
yksi mahdollisuus testata lujitekoko-
naisuutta todellisissa olosuhteissa.

Loppukaneetti
Maailmalta löytyy paljon mielenkiin-
toisia tapauksia, joissa olosuhteet ovat 
niin haastavia, että perinteisin keinoin 
niitä ei ole voitu ratkaista. Koska olo-
suhteet ja käytössä olevat ratkaisut 
vaihtelevat, tulee jokaisen kaivoksen 
kuitenkin omista lähtökohdistaan ke-
hittää lujitusratkaisujaan. Juuri tässä 
soveltamisessa uusista periaatteista on 
hyötyä sillä kaikkea ei voi testata tai 
kantapään kautta oppia.   

Lujitussuunnittelu on osa kaivok-
sen tuotannollistaloudellista toimin-
taa. Kyseessä on haastava optimointi 
ja riskienhallintatehtävä. 
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Timo Heinonen, toimitusjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Juha Salmelainen, hankejohtaja, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

sulkaVuorEN 
uuDEt HaastEEt
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toteuttaa Tampereen Sulkavuoreen jätevedenpuhdistamon, jossa kä-
sitellään 430 000 asukkaan jätevedet Tampereelta, Ylöjärveltä, Kangasalta, Lempäälästä, Pirkkalasta ja Vesi-
lahdelta. Puhdistamon louhintatyöt ovat alkaneet lokakuussa 2018 ja rakennustyöt valmistuvat 2023. Yhteensä 
louhitaan 920 000 m3ktr tulo- ja purkutunneleineen.

Sulkavuoren aikaisemmat vaiheet
Sulkavuori sijaitsee VT3:n ja VT9:n 
eritasoliittymän koillisessa kainalossa. 
Koska kalliolta aukeaa hyvät näkymät 
etelän, kaakon ja lounaan suuntaan, 
sinne asennettiin ilmatorjuntatykit 
suojaamaan Tamperetta vuosina 1939-
1944. Vielä myöhemminkin vuoteen 
1950 Sulkavuoressa koulutettiin va-
rusmiehiä. Sittemmin Sulkavuoren 
käyttö muuttui vähemmän sankaril-
liseksi kaatopaikaksi ja myöhemmin 
palokunnan harjoitusalueeksi. Alueen 
kehittäminen on ollut näistä syistä 
hankalaa. Kaatopaikalla on varastoitu 
myös vaarallisia aineita. Näin maape-
rän luokittelu on muuttunut pilaan-
tuneeksi. Valtateiden aiheuttama kova 
melu rajoittaa osaltaan maankäytön 
suunnittelua. Metsäisellä ja kivisellä 
mäellä on ollut kuitenkin oma arvonsa 
lähivirkistysalueena, jonka polkuver-
kostoa paikalliset asukkaat ovat ahke-
rasti käyttäneet. Lisäksi Sulkavuoressa 
sijaitsee pieneläinten hautausmaa.

Tampereen seutu tarvitsee 
jätevesihuoltoonsa uudet ratkaisut
Tampereen seutukunta kasvaa voi-
makkaasti: vuonna 2017 Tampereen 
väestönkasvu oli 1,6 % (3 693 asukas-
ta) ja kehyskuntienkin väestönkasvu 
oli merkittävä. Tampereen seudul-
la, niin kuin muuallakin, vesistöistä 
halutaan pitää hyvää huolta ja väes-
tönkasvu aiheuttaa jätevedenpuhdis-
tamoiden kuormituksen kasvua. Tam-
pereen kaksi nykyistä ja Lempäälän 

puhdistamo korvataan kokonaan 
uudella keskitetyllä ratkaisulla, koska 
nykyisille tonteille ei enää voida mer-
kittävästi laajentaa puhdistamoita eikä 
myöskään kehittää puhdistusproses-
sia tulevaisuuden vaatimuksia vastaa-
vaksi. On onni, että hyvää kalliotilaa 
löytyy läheltä nykyisiä puhdistamoita 
- Sulkavuoresta! Kalliotila on ylei-
sesti todettu varsin hyväksi paikaksi 
maanalaiselle jätevedenpuhdistamolle; 
maanpäällinen tila jää pääsääntöisesti 
muuhun käyttöön, hajut saadaan ke-
rättyä keskitetysti, mikä mahdollistaa 
haisevien ilmajakeiden käsittelyn, jä-
tevesi ei jäähdy eikä biologinen toi-
minta häiriinny. Tässä vain joitakin 
syitä, miksi ”vesiväki” haluaa sijoittaa 
uusia jätevedenpuhdistamoita kallio-
tiloihin.

Hyvälaatuisen kalliotilan käytettä-
vyys on vaikuttanut myös siihen, että 
puhdistusprosessiksi on voitu valita 
perinteinen Suomen olosuhteisiin 
hyvin soveltuva ja toimintavarma 
biologinen rinnakkaissaostusprosessi 
typenpoistolla. Kiintoaineen poisto 
viimeistellään hiekkasuodatuksella, 
mitä seuraa vielä puhdistetun jäte-
veden hygienisointi uv-valolla. Nyt 
toteutettavilla neljällä puhdistuslin-
jalla voidaan käsitellä keskimäärin 
100 000 m3 jätevettä vuorokaudessa, 
kahdelle lisälinjalle on tilavaraukset. 
Liete mädätetään ennen kuivausta, ja 
prosessista saatu biokaasu käytetään 
laitoksen omaan sähkön ja lämmön 
tuotantoon.

Keskuspuhdistamo-hankkeen seu-
rauksena Tampereella ja Lempääläs-
sä voidaan nykyisten puhdistamoiden 
rantatontit osoittaa asumiseen; Tam-
pereen Viinikanlahden puhdistamon 
tontilta saa kotinsa tulevaisuudessa 
noin 3 500 tamperelaista - lähes yh-
den vuoden muuttovoitto keskelle 
kaupunkia olemassa olevien infraverk-
kojen ja palveluiden piiriin. Nykyisten 
puhdistamoiden tonttien arvon on ar-
veltu olevan noin 110 miljoonaa eu-
roa, mutta tontit tulee myös kehittää 
ja nykyiset puhdistamot purkaa. 

Sulkavuoren kivinen tie 
puhdistamon sijoituskohteeksi
Keskuspuhdistamo-hanke muodos-
tuu tässä artikkelissa kuvatusta Sul-
kavuoren keskuspuhdistamosta sekä 
sinne jätevesiä johtavista viemäreistä 
ja kalliotunneleista. Hanke on yli 300 
miljoonan euron investointi, joten on 
luonnollista, että sitä on valmisteltu 
pitkään. Puhdistamolle soveltuvia 
kallioalueita arvioitiin useita, eikä 
pelkästään geologisin perustein, vaan 
paremminkin asutuksen ja poliittisen 
keskustelun ohjaamana. Kun puhdis-
tamon paikaksi vahvistui Sulkavuori, 
ja kun YVA-hanke saatiin päätökseen 
(29.5.2013), aloitti hankkeen silloinen 
isäntä Tampereen Vesi liikelaitos yleis-
suunnittelun, jonka vaihe päättyi syk-
syllä 2015. Tässä vaiheessa hanke myös 
yhtiöitettiin, ja se siirtyi Tampereen 
Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vas-
tuulle. ”Keskuspuhdistamo” käynnisti 
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asemakaavahankkeen, jossa tehtiin 
neljä asemakaavaa; kaksi sallii maan-
päällisen ja -alaisen rakentamisen, 
kaksi tehtiin tunneleita varten. Ase-
makaavat vahvistuivat ennätysvauhtia; 
kymmenien hehtaarien kaavahanke 
käynnistyi joulukuussa 2015 ja vah-
vistui toukokuussa 2017 Tampereen 
kaupunginvaltuuston yksimielisellä 
päätöksellä. Kaavoista ei valitettu. Sul-
kavuoreen johtavaa viemäritunnelia ja 
sieltä puhdistettua vettä Pyhäjärveen 
johtavaa purkutunnelia varten tehtiin 
oma asemakaava, joka asettaa tunne-
leille suoja-alueen xyz-tasoissa. Suoja-
alue on 90 metriä leveä ja ulottuu noin 
20 metriä tunnelin holvin yläpuolelle 
ollen kuitenkin 7-10 metriä maanpin-
nan alapuolella. Haittaa tunnelin ylä-
puolisten kiinteistöjen käytölle ei ole. 
Asemakaavan rajoitukset kiinteistöjen 
”maanalaisille toiminnoille” vahviste-
taan vielä lunastustoimituksella Blo-
minmäen tunnelihankkeesta saatujen 
kokemusten perusteella.

Hankkeen vastustusta on vaimen-
nettu lukuisissa yleisötilaisuuksissa, 
joissa kalliosuunnittelijan rooli on 
ollut keskeinen. Vaikka Tampereella 
on viime vuosina toteutettu useita 
hyvin menneitä kalliorakennushank-
keita, kiinteistönomistajat ovat vara-
uksellisia louhinnan suhteen ja heitä 
kiinnostaa tärinät ja melut - muun 
muassa. Tiedon jako on tässä suh-
teessa auttanut, ja hankkeen aiempi 
vastustus on kanavoitunut käytännön 
louhintaan liittyviin kysymyksiin ja 
ympäristöseurannan ja tiedotuksen 
toteutukseen. 

Tutkimusvaiheet
Sulkavuoren kallioperään kohdistu-
vat tutkimukset käynnistyivät 2010 
YVA:n selvityksien yhteydessä. Tässä 
vaiheessa varmistettiin kallioresurssin 
riittävyys puhdistamon kalliotiloja 
varten. Työ käsitti kalliopaljastumien 
antaman tiedon laajentamista pora-
konekairauksilla alueen peitteellisillä 
osilla. Lisäksi selvitettiin Tampereen 

alueella paikoin havaitun kiviaineksen 
korkeiden arseenipitoisuuksien tilan-
ne Sulkavuoressa.

Seuraava tutkimusvaihe käynnistet-
tiin vuonna 2014 puhdistamosta laa-
ditun yleissuunnitelman tarkistuksen 
alettua. Tässä yhteydessä Sulkavuoren 
syövereitä ryhdyttiin tutkimaan kalli-
onäytekairauksin, jännitystilamittauk-
sin, porakonekairauksin, kalliopaljas-
tumien vaa’ituksin, kalliomekaanisin 
laboratoriokokein ja kalliopohjaveden 
laatumittauksin. 

Tutkimuksia täydennettiin vuon-
na 2015 kairattujen kallionäytteiden 
laboratoriokokeilla. Näytteistä mää-
ritettiin keskeisiä kiven parametre-
jä, joita tarvitaan kalliomekaanisissa 
analyyseissä. Näin muun muassa kiven 
puristus- ja vetomurtolujuus saivat en-
simmäiset lukuarvot jatkosuunnitte-
lun pohjaksi. 

Puhdistamon neljän prosessilinjan, 
teknisen linjan ja laajennuksen kallio-
tilat kattavat neliön alueen, jonka si-
vut ovat yli 300 metriä. Vuoteen 2015 
mennessä tehdyt tutkimukset keskit-
tyivät vain osaan tästä alueesta. Lisä-
tutkimuksilla vuonna 2016 pyrittiin 
laajentamaan tulosten kattavuus koko 

kohdealueelle. Menetelmät käsittivät 
porakonekairauksia, kallionäytekai-
rauksia, seismisiä refraktioluotauksia, 
pohjaveden havaintoputkia ja jänni-
tystilamittauksia. 

Tutkimustulokset
Kallioperätutkimuksia on tehty Sulka-
vuoren alueella merkittävät määrät:
•	 Porakonekairauksia	107	kpl
•	 Syviä	porakonekairauksia	14	kpl	

yht. 287,5 m
•	 Refratioseismistä	luotausta	7	linjaa	

yht. 2,3 km
•	 Kallionäytekairauksia	14	kpl	yh-

teensä 1341,7 m
•	 Jännitystilamittauksia	3	reiässä	yht.	

208 m
•	 Kivinäytteiden	laboratoriokokeet	

yht. 40 eri näytekohdasta
•	 Kalliopaljastumien	rakennusgeolo-

gista kartoitusta
•	 Pohjaveden	havaintoputkia	yht.	31	

kpl
•	 Arseenipitoisuuden	 määrityksiä	

yht. 9 pisteestä
•	 Kalliopohjaveden	laatumäärityksiä	

yht. 5 tutkimusreiästä.
Kalliopaljastumien ja kairausten 

tiedot antoivat selkeän kokonaisku-

Kuva 1. Sulkavuoren kalliopinnan tulkittu korkeusasema vuoden 2015 tutkimustulosten 
pohjalta (Rockplan 2015).
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van Sulkavuoren kalliopinnan korkeusasemasta jo 
ensimmäisten tutkimuskierrosten yhteydessä. 

 Kairatut kallionäytteet ja syvien porakonekai-
rausten kuvaustulokset antoivat kokonaiskuvan 
Sulkavuoren kivilajijakaumasta.  Pääkivilaji on 
karkearakeinen ja massamainen granitoidi (grano-
dioriitti-tonaliitti). Massamaisessa kivessä esiintyy 
vaihtelevassa määrin tummia gneissiosuuksia.

Kivimateriaalin arseeni (As) pitoisuudet tutkittiin 
puhdistamon syvien porakonekairausten poraussoi-
jasta (Saanio & Riekkola Oy, 2010). Tulosten perus-
teella määritetyt arvot 1,4…7,7 mg/kg jäävät alle 
Suomen ympäristökeskuksen maaperälle antaman 
kynnysarvo 10 mg/kg. Myöhemmin kallionäytekai-
rauksista otetuista vesinäytteistä ei myöskään mitattu 
kohonneita As-pitoisuuksia, kun analyysitulokset 
jäivät alle määritysrajan (0,01 mg/l). Lisäksi vesi-
näytteistä määritettiin pieniä, määritysrajan ylittäviä 
pitoisuuksia orgaanisia ympäristölle haitallisia ainei-
ta (tolueenia, kloroformia ja PAH-yhdisteitä).

Kallionäytteiden laboratoriokokeiden tulokset 
kertovat kivimateriaalin hyvin lujaksi. Tulos ei yllätä, 
kun silmäilee kairausnäytteiden raportteja.

   Kalliosta on koottu suuri määrä rakoilutietoa 
kartoituksista, kairausnäytteistä ja reikäkuvauksista. 
Havaintojen mukaan Sulkavuoren kalliossa kaateel-
taan jyrkän päärakoilun suunta noudattaa karkeasti 
pohjoinen-etelä-suuntaa. Toinen merkittävä rako-
suunta muodostuu vaaka- tai lähes vaaka-asentoi-
sesta rakoilusta.

Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) laatiman 
heikkousvyöhyketulkinnan mukaan Sulkavuoren 
alue rajoittuu kaakko–luodesuuntaisten ja koillinen–
lounassuuntaisten paikallisten heikkousvyöhykkei-
den väliin. Geofysikaalisten tulkintojen perusteella 

Kuva 2. Esimerkki Sulkavuoresta kaira-
tusta kallionäytteestä (Taratest 2016).

Kuva 3. Kallionäytekairauksien ja syvien porareikien luokituksiin perus-
tuva alueellinen kivilajijakauma (Rockplan 2016).

Kuva 4. Testattujen kivinäytteiden kimmokertoimen ja puristuslujuuden 
suhde [Deere & Miller 1966] sekä puristuslujuuden verbaalinen kuvaus 
[ISRM1979] (Stress Measurement Company 2015).
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Sulkavuorta ympäröi eteläpuolella rik-
konaisen kiven alue vanhan kaatopai-
kan ympäristössä. Osin heikkousvyö-
hykkeet ulottuvat tätä kautta alueen 
luoteisosiin.

Alueen kairausten lävistämät heik-
kousvyöhykkeet ovat pääasiassa kapei-
ta (< 1 m) ja hieman leveämpiä (1…2 
m) RiIII-vyöhykkeitä. Näitä luoki-
teltiin kairauksista yhteensä 53 kpl. 
Nämä vastaavat noin kolmea prosent-
tia kairauspituuksista. Leveämpiä, 2–5 
m RiIII-vyöhykkeitä havaittiin vain 
kolme kappaletta edustaen alle yhtä 
prosenttia kairauspituuksista. Näistä 
kaksi (leveys 2,2 m ja 4,5 m) liitty-
vät vanhan kaatopaikan rikkonaisen 
kiven alueeseen ja kolmas, leveys 5,4 
m, havaittiin Sulkavuoren luoteis-
osissa. Laadultaan heikomman kiven 
RiIV-vyöhykkeitä havaittiin kairaus-
ten avulla koko Sulkavuoren alueella 
ainoastaan 5 kpl ja nämäkin kaikki 
leveydeltään alle 0,5 m. 

Kallion vedenjohtavuus määrittää 
louhinnan aikaisia tiivistystöiden tar-
peita. Sulkavuoren kohteessa vanhan 
kaatopaikan tiedostettua PIMA-
uhkaa vasten tämä on tärkeää tietoa. 
Kalliokairausrei’istä määritetyt vesi-
menekit koko mäen alueella viittaa-
vat varsin tiiviiseen, vettä heikosti 
johtavaan rakoiluun pääosissa kaira-
uspituuksia. Vedenjohtavuudet yli 1 
Lugeonin edellyttävät huolellista esi-
injektointia.

 Jännitystilamittaukset tehtiin hyd-
raulisen murtamisen menetelmällä. 
Suunniteltujen kalliotilojen sijaitessa 
syvällä (30…60 m) kalliopinnan ala-
puolella ei muita luotettavia mene-
telmiä ole käytettävissä. Ensimmäi-
sestä mittausreiästä ei saatu täysin 
onnistuneita mittauksia lainkaan, ja 
mittauksia piti tehdä lisää. Kahdesta 
uudesta mittausreiästä saatiin täysin 
onnistuneita tai hyväksyttäviä mitta-
uksia yhteensä yhdeksän kappaletta. 
Alla olevassa taulukossa on esitetty 
mittauksiin liittyviä tuloksia.

Kuva 5. Kallion rakoilun DIPS-jakauma (Rockplan 2015).

Kuva 6. Vesimenekkikokeiden Lugeon-arvojen jakauma suhteessa mittausmääriin (Rockp-
lan 2016).

Taulukko 1. Jännitystilamittausten keskiarvoja.

KAIRAREIKÄ-
TUNNUS

SUURIN  
PÄÄJÄNNITYS 
(KA)

PIENIN 
PÄÄJÄNNITYS 
(KA)

SUURIMMAN  
PÄÄJÄNNITYKSEN
SUUNTA-AKSELI (KA)

JTM2105 10,9 MPa 5,7 MPa 270°…280° – 90°...110°

JTM206 8,7 MPa 5,0 MPa 297° – 122°

JTM208 6,7 MPa 4,6 MPa 285° – 114°

Tulkinta olosuhteista
Sulkavuoressa toteutetut kallioperätut-
kimukset kattavat niin laajuudeltaan 
kuin eri menetelmienkin suhteen hy-
vin selvityksille asetetut vaatimukset. 
Tietoa on saatu runsaasti koko koh-
dealueesta. Mitään erityisen yllättä-
vää tulokset eivät paljasta. Ne kertovat 
poikkeuksellisen hyvistä olosuhteista 

toteuttaa maanalaisille jäteveden-
puhdistamoille niin tyypillisiä todella 
suuria kalliohalleja - ja näitä halleja 
vielä useita vieriviereen. Kirjoittajal-
la on kokemuksia kaikista Suomeen 
toteutetuista suurista ja keskisuurista 
kallion sisään sijoitetuista jäteveden-
puhdistamoista. Kaikissa näissä jo 
toteutetuissa louhinnoissa kohdatut 
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kallio-olosuhteet ovat kokonaisuutena 
olleet heikompia kuin nyt tutkitussa 
Sulkavuoressa. Viimeaikaisista puh-
distamolouhinnoista Metsä-Sairilan 
kohde Mikkelissä pääsee lähelle näi-
tä olosuhteita. Ainoa muista kohteis-
ta poikkeava haaste tulee ympäristön 
vesien muodossa: vanhan kaatopaikan 
PIMA-vedet pitää saada pysymään 
poissa louhittavista tiloista.

Puhdistamotilat sijoitetaan 
Sulkavuoreen
Yleissuunni telman tarkistus
Laaditun yleissuunnitelman tarkistus 
ja rakennussuunnittelu käynnistettiin 
2015 tavoitteena laatia puhdistamosta 
rakentamisen urakkakyselyasiakirjat. 
Suunnittelun alustana käytettiin tie-
tomallia. Tilaohjelman tarkistus käyn-
nisti tilojen sijoittelun Sulkavuoreen. 
Puhdistamon laajoja prosessilinjoja 
pyrittiin painamaan pois vanhan kaa-
topaikan ongelma-alueesta. Prosessi-
hallien jännevälien suuruutta tutkittiin 
yhdessä prosessisuunnittelun kanssa. 
Merkittävän paksu kalliokatto olisi 
antanut hyvät mahdollisuudet tehdä 
huomattavasti yli 20-metrisiä kal-
liotiloja. Paksuun kalliokattoon johti 
tiukka lähtökohta, jonka mukaan pro-
sessin tulopumppaus tehdään tasolle, 
josta puhdistusprosessin läpi viety 
purkuvesi voidaan johtaa gravitaatiolla 
Pyhäjärveen nostamatta vettä yhtään 
korkeammalle kuin on tarve. Samas-
sa yhteydessä tutkittiin muun muassa 
tärkeiden ajoyhteyksien leveyksiä sekä 
siirrettiin tulopumppaamon huoltoyh-
teys pois PIMA-alueen alta. 

 Suunnittelun mukaisten kustan-
nusten säästökohteiden haun yhtey-
dessä jätettiin muun muassa 5. linjan 
toteutus tässä vaiheessa pois. Tilalle 
kehitettiin pilottitunneli, joka ensin 
toimii huollon ja savunpoiston reit-
tinä sekä helpottaa tulevaisuudessa 
5. linjan louhintaa laitoksen ollessa 
käynnissä. Jatkokehittelyssä otettiin 
huomioon myös kaikki laajennusvara-
ukset siten, että ne ovat louhittavissa ja 
rakennettavissa puhdistamotoimintaa 

Kuva 7. Yleissuunni-
telman tarkistuksen 
mukaista tilankäyttöä 
vuoden 2015 lopussa 
(Rockplan 2015).

keskeyttämättä. Suurten hallilouhin-
tojen toteutettavuus ja lujitustarve tar-
kistettiin kalliomekaanisella analyysil-
lä. Yleissuunnitelman tarkistusvaihe 
saatiin valmiiksi syksyllä 2015. 

 
Toteutussuunnittelu 
Yleissuunnitelman tarkistuksen jäl-
keen alkoi toteutussuunnittelu, joka 
tähtäsi urakkakyselyn teknisiin asia-
kirjoihin. Samalla suunnitelmarat-
kaisut antoivat pohjan rakentamisen 
kustannusarvion täsmentämiselle. 

Tämän vaiheen valmistuessa ke-
väällä 2017 jäi toteutuksen käynnis-
tymiseen kaava- ja lupa-asioiden vielä 
viipyessä aikaa suunnitelmien jatkoke-
hittämiselle.

 
Rakentamisen käynnistäminen  
on muutakin kuin suunnitelmat
Suuren hankkeen läpivieminen edel-
lyttää yhteiskunnallista hyväksyntää, 
joka konkretisoituu maankäytön suun-
nittelussa ja luvituksessa. Hankkeen 
edellyttämä kaavoitus saatiin hyvässä 
yhteistoiminnassa valmiiksi nopealla 
aikataululla. Kaavoitusta edelsi 2013 
valmistunut YVA-menettely, ympäris-
tölupahakemus jätettiin helmikuussa 
2017. Rakennuslupa saatiin keväällä 
2018 lainvoimaisen kaavan mahdollis-
tamana. Tämän turvin voitiin aloittaa 
muun muassa louhintaa valmistelevia 
aluetöitä. Vesiluvan mukaisia hake-
muksia on toistaiseksi jätetty neljä, 
joista kaksi, kalliorakentamisen mah-
dolliset vaikutukset pohjavedenpintoi-
hin Sulkavuoren osalta ja viemäritun-
nelien osalta, osoittautuivat louhinnan 
aikataulun osalta kriittisiksi. Luvat 

saatiin kuitenkin ajoissa, ja kun niistä 
ei valitettu, päästiin louhintatyöt luvi-
tuksen osalta käynnistämään suunni-
tellulla tavalla. Tunnelien osalta hal-
linnollisena menettelynä on tulossa 
lunastustoimitus, jossa kiinteistöjen 
maanalaisille toiminnoille pyydetään 
asettamaan voimassa olevan ”tunneli-
kaavan” mukaisia käyttörajoitteita.

Massojen sijoittelu
Sulkavuoresta louhittava kiviaines jää 
Tampereen kaupungin omaisuudek-
si. Voimakkaasti kehittyvä kaupunki 
tarvitsee huomattavia määriä raken-
tamiseen soveltuvia kiviaineksia lähi-
vuosina. Sulkavuoresta louhitaan mer-
kittävä määrä tähän hyvin soveltuvaa 
kiviainesta. Kaupungin luoteispuolella 
tulevaisuuden rakentamisen kohtee-
na Hiedanranta tarvitsisi käytännös-
sä kaiken Sulkavuoren kiven. Esteenä 
suoralle toimitukselle on vielä Näsi-
järven täytössä tarvittavien lupien ja 
päätösten puuttuminen. Tämän joh-
dosta ainakin louhintojen alussa ki-
viaines läjitetään lähellä Sulkavuorta 
sijaitseviin välivarastoihin. 

Puhdistamon rakentaminen tarvit-
see jalostettuna eri kiviainestuotteita. 
Logistisesti on järkevää tuottaa tämä 
täyttömateriaali murskaamalla louhet-
ta lähistön välivarastolla ja toimittaa 
lyhyellä kuljetusetäisyydellä puhdis-
tamon tarvitsemat täyttömateriaalit 
kohteeseen.  

Ympäristövaikutusten hallinta  
ja tiedottaminen
Raskaan ja useita vuosia kestävän 
rakentamisen vaikutus alueen ympä-
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Kuva 8. Suurten 
hallitilojen stabili-
teetti tarkistettiin 
kalliomekaanisella 
3D-analyysillä 
(Rockplan 2015).

Kuva 9. KAT-
tietomalli louhit-
tavista puhdista-
mon kalliotiloista 
(Rockplan 2017)

Kuva 10. KAT-
tietomallin poh-
jalta laadittuja 
louhintasuunni-
telmia (Rockplan 
2017). 

ristöön on pyritty tuomaan kaikissa 
mahdollisissa yhteyksissä tiedoksi niin 
alueella asuville kuin viranomaisille-
kin. Louhinta aiheuttaa aina ympäris-
töönsä häiriötä räjäytysten, porauksen, 
lastauksen, tuuletuksen ja louheenajon 
muodoissa. Lisäksi tulevat työalueiden 
tuomat muutokset maastoon, pinta- 
ja pohjavesien mahdolliset muutokset 
sekä riskit lähimpien rakenteiden vau-
rioista ja lämpökaivojen toimintahäiri-
öistä. Vastuullisena rakentajana Tam-
pereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 
toteuttaa ympäristöseurantaohjelman 
mukaisesti kaikkien näiden tekijöiden 
seurannan. Ohjelma on hyväksytetty 
viranomaisilla, ja tuloksista laaditaan 
säännöllisesti raportit. Lisäksi lou-
hintojen alussa käynnistetään ympä-
ristöseurantajärjestelmä, jonka kautta 
keskeisiä tuloksia voi internetissä seu-
rata osin jopa reaaliaikaisesti – näin 
esimerkiksi louhintaräjäytyksiä ja sitä 
kautta louhinnan etenemistä.  

Alkupaukku on jo ammuttu,  
ja jatkoa seuraa
Louhintaurakka 1 on käynnistynyt, ja 
toteuttajana on YIT Rakennus Oy. En-
simmäinen urakka käsittää avolouhin-
toja Sulkavuoressa ja huoltotunnelin 
suuaukolla, suojaverhoinjektoinnin ja 
varsinaiset sisään- ja ulosajotunnelit 
sekä huoltotunnelin louhinnan puh-
distamon tulevien hallien tasolle. Nyt 
on alkamassa puhdistamotilojen lou-
hintaurakan kilpailuttamisen valmiste-
lu. Tämä urakka käynnistyy syyskuussa 
2019 ja on suunniteltu kestävän 2021 
puoliväliin, minkä jälkeen alkaa muu 
puhdistamon toteutus.

Keskuspuhdistamohanke tuottaa 
paljon louhetta mutta se tuottaa myös 
työtä; hankkeen työllisyysvaikutus on 
3 250 henkilötyövuotta, ja sen koti-
maisuusaste on noin 87 %. Pirkan-
maalaisia ilahduttaa vielä sekin, että 
rakentaminen on aina viime kädessä 
paikallista toimintaa. 
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Kuva 11. 
Valmistelevassa 
ns. alueurakassa 
paljastettujen 
kallioiden lou-
hinta käynnisti 
puhdistamon 
louhintatyöt 
lokakuussa 2018.



Mekaaninen louhinta

Heikki Räsänen
Epiroc Finland Oy Ab

Tunnelien louhinnassa poraus-räjäy-
tysmenetelmästä on laitteiden meka-
nisoinnin ja automaation tuloksena 
tullut yhä tehokkaampaa ja turval-
lisempaa. Suomessa, niin kaivoksilla 
kuin tunnelirakentamisessa, on lou-
hinta tehty toistaiseksi yksinomaan 
poraus-räjäytysmenetelmällä. Tässä 
menetelmässä louhinnan työkierto 
koostuu useista toisiaan seuraavista 
työvaiheista: poraus, panostus ja räjäy-
tys, tuuletus, lastaus ja kuljetus, rusna-
us sekä tarvittaessa pulttaus, ruiskube-
tonointi ja injektointi. Johtuen näistä 
useista työvaiheista, erityisesti tun-
nelirakentamisen puolella, vaaditaan 
yhteen työsykliin varsin pitkä aika, 
louhintaprosessi on häiriöaltis ja lou-
hintatyön etenemä voi työrytmityksen 
häiriintyessä jäädä suunniteltuun näh-
den selvästi pienemmäksi. Vaikka yk-
sittäisten työvaiheiden automatisoin-
nissa on huomattavasti edistytty, voi 
koko louhintasyklin läpiviennissä silti 
esiintyä suurta hetkellistä tai ajallista 
vaihtelua, johtuen esimerkiksi vaih-
televista kallio-olosuhteista. Tämän 
vuoksi on tunnelien mekaaninen lou-
hinta tullut yhä houkuttelevammaksi 
vaihtoehdoksi.

Mekaanisella louhinnalla tarkoite-
taan tässä louhintaa, jossa ei käytetä 
räjähdysaineita. Kivi rikotaan pelkäs-
tään kohdistamalla kallioon riittävän 
suuri, kiven murtolujuuden ylittävä 
kuormitus, jolloin riittävä murskau-
tuminen tapahtuu. Louhinnan on-
nistuminen on suuresti riippuvainen 
louhittavan kallion ominaisuuksista, 
muun muassa mineralogiasta, mine-
raalien raekoosta ja kivilajista sekä sen 
lujuusominaisuuksista. Mekaaninen 

louhinta on erityisen varteenotetta-
va ja houkutteleva menetelmä, kun 
yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus 
(UCS) on alle 100 MPa. Nykytek-
niikalla voidaan mekaanista louhin-
taa tehdä myös selvästi kovemmassa 
kalliossa, aina 200 MPa saakka. Onpa 
testejä tehty onnistuneesti kivissä, joi-
den murtolujuus on jopa luokkaa 300 
MPa. Toki mekaanisella louhinnalla 
saavutettava kapasiteetti on erittäin 
voimakkaasti sidoksissa kiven mur-
tolujuuteen, jonka kasvaessa louhinta 
selvästi hidastuu ja vaikeutuu. Näin 
ollen on tehtävä perinpohjainen talo-
udellisuusvertailu, jonka perusteella 
valitaan louhintamenetelmä. 

Aiemmin on ollut jo käytössä 
mekaanisen louhinnan tietyt sovel-
lukset: esimerkkinä Suomessa täysp-
rofiilinousuporaus (RBM) ja Keski-
Euroopassa täysprofiilitunneliporaus 
(TBM). Näissä sovelluksissa kiven 
särkemiseksi aikaansaatava kuormi-
tus kohdistetaan samanaikaisesti koko 
nousun tai tunnelin poikkipinta-alalle. 
Viime aikoina on tullut tarjolle mah-
dollisuus louhia käyttäen mobiililou-
hintalaitteita (Mobile Miner). Näillä 
laitteilla kuormitetaan ja louhitaan 
kerrallaan osaa tunnelin peräseinän 
pinta-alasta.

Poraus-räjäytysmenetelmän etuna 
on geometrinen joustavuus ja muun-
neltavuus. Tunnelin kokoa, eli poikki-
pinta-alaa, ja muotoa sekä kaltevuutta 
voidaan haluttaessa muuttaa melko 
vapaasti. Kaarteiden ja risteysalueiden 
kääntösäteet voidaan myös tarvittaessa 
louhia varsin jyrkiksi. Tavanomaisen 
poraus-räjäytysmenetelmän etuna on 
myös toimivuus vaihtelevissa kallio-

olosuhteissa ja kivilajeissa.
Mekaanisella louhinnalla saadaan 

tasainen ja varsin tarkasti mittojen 
mukainen tunnelin profiili. Ainoas-
taan muutaman senttimetrin ylilou-
hinta voidaan tarvita välttämään ali-
louhintaa, ns. ’kovia’, eli varmistamaan 
tunnelin riittävä koko. Louhintatark-
kuuden hyötynä on lujitustarpeen, 
eli pultituksen ja ruiskubetonoinnin, 
merkittävä väheneminen. Jäljelle jää-
vään tunneliprofiiliin, eli kallioseiniin 
ja -kattoon, ei muodostu ylimääräistä 
rakoilua, jota taas syntyy poraus-räjäy-
tystyön seurauksena. Räjäytysten vai-
kutuksesta voi aiheutua merkittävästi 
ylilouhintaa, ns. ’ryöstöä’, joka aihe-
uttaa lisäkustannuksia ylimääräisenä 
louheenkuljetustarpeena ja kasvaneina 
lujituskustannuksina. 

Mobiililouhintalaitetta voidaan 
pitää jonkinlaisena välimuotona tai 
kompromissina täysprofiiliporauksen 
ja poraus-räjäytysmenetelmän välillä. 
Kiven särkeminen sekä lastaus-kulje-
tusjärjestelyt ovat hyvin samantyyp-
piset kuin TBM-tekniikassa, kun taas 
mobiililaite tarjoaa enemmän jousta-
vuutta verrattuna TBM:ään. TBM:n 
porausnopeus ja saavutettava vuoro-
kausietenemä on suurempi kuin mo-
biililouhintalaitteella, jonka etenemän 
taas erityisesti pehmeissä tai keski-
kovissa kivilajeissa on arvioitu olevan 
poraus-räjäytysmenetelmää suurem-
pi. Koska louhinnan työvaiheita on 
vähän, tarjoaa mekaaninen louhinta, 
verrattuna poraus-räjäytystyöhön, 
paremman mahdollisuuden prosessin 
automatisointiin ja myös varmistaa 
tasaisemman, sujuvan prosessin. Me-
kaanisen louhinnan toteuttaminen 
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Laite MM 40V soveltuu esimerkiksi kapeiden pystysuuntaisten juonimalmien täyttölouhintaan (steep narrow vein cut and fill).

Laite MM 55V on suunniteltu silmälläpitäen suurten maanalaisten kaivosten avaamista. Esimerkiksi lohkosorroslouhinnan 
vaatimien vinotunnelien ja päälastaustason louhiminen voi tavanomaisella poraus-räjäytysmenetelmällä kestää jopa 5 vuotta 
tai enemmän. Mekaanisilla louhintalaitteilla voidaan tuota aikaa lyhentää tietyssä tapauksessa jopa puoleen. On selvää, että 
tällöin ei kriteerinä ole tunnelilouhinnan metri- tai kuutiohinnan minimoiminen, vaan tunnelilouhinnan nopeuttaminen ja 
positiivisen kassavirran aikaistaminen.
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Laite MM 22H on suunniteltu lähinnä matalien juonimaisten, lähes vaakasuuntaisten malmien louhintaan.



ns. etäkäytöllä (tele-remote) vähentää 
käyttöhenkilöstön onnettomuusriskiä 
ja parantaa työhygieniaa eli vähentää 
tai poistaa esimerkiksi haitallisen läm-
pötilan tai kosteuden, tärinän, melun, 
pölyn, kaasujen ja muiden päästöjen 
vaikutusta henkilöstöön. Peränajon ai-
heuttaman tuuletustarpeen on arvioitu 
vähenevän merkittävästi mekaanisen 
louhintalaitteen käyttöönoton vaiku-
tuksesta.

Laitteet ovat tela-alustaisia ja lai-
terungot ovat nivelletyt. Laitetyypistä 
riippuen niissä on 1-4 pulttausyksik-
köä, suuremmissa laitteissa ruiskube-
tonointiyksikkö ja verkotuslaitteisto, 
operaattorin hytti ja erillinen pelas-
tautumissuoja. Laitteissa on rakennet-
tuna pölynkeräys- ja -poistojärjestel-
mä. Louhittu kiviaines kuljetetaan 
hihnakuljettimilla laitteen takaosaan, 

ja lastataan kuorma-autoon tai kai-
vosdumpperiin. Louhittavan tunnelin 
poikkipinta-ala ja mitat ovat laitekoh-
taisesti jonkin verran muunneltavis-
sa.

Edellä mainittujen laitteiden te-
hon tarve on 800 kW (22H ja 40V) 
tai 1300 kW (55V) ja paino on 200 t 
(22H ja 40V) tai 700 t (55V).

Kivilaji- ja kalliotutkimukset sekä 
laitteen teholaskelmat on tehtävä huo-
lellisesti, jotta saadaan tietää onko lait-
teella mahdollista saavuttaa suunnitel-
tu tuotantokapasiteetti. Kulutusosien 
(17” leikkuriteräskiekot) kulutuksen 
arviointi on tärkeää paitsi osien kus-
tannuksen vuoksi myös kiekkojen 
vaihtamisesta aiheutuvien keskeytys-
ten tapahtumatiheyden ja aikatekijän 
selvittämiseksi.

Riippumatta louhintatavasta, tun-

nelilouhinnassa pyrkimyksenä on teh-
dä työtä mahdollisimman turvallisesti, 
kustannustehokkaasti, ympäristönä-
kökohdat huomioiden ja laadukkaan 
lopputuloksen aikaansaamiseksi. Pe-
ränajon nopeus ja tehokkuus on lou-
hintaprojektin taloudellisuuden kan-
nalta oleellinen tekijä. On arvioitu, 
että aikaansidotut kiinteät kustannuk-
set ovat jopa noin 2/3 tunnelilouhin-
taprojektin kokonaiskustannuksista. 
On selvää, että nopeuttamalla tunne-
lilouhinnan etenemää, voidaan saada 
aikaan suuria säästöjä projektin koko-
naiskustannuksissa. 

Lyhenteet:
UCS = Uniaxial Compressive Strength
RBM = Raise Boring Method
TBM = Tunnel Boring Machine

tila yit:n ilmoitukselle! 
tuleeko????
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THE FUTURE IS BUILT TODAY
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kittilän kaivoksen 
ku i l upro jekt i
Johdanto
Yksi vuosi on taas päättymäs sä, Kitti-
län kaivoksella on elet ty vauhdikasta 
ja työntäyteistä aikaa. Helmikuussa 
2018 yhti ön hallitus hyväksyi Kitti-
län kaivoksen laajennusinvestoin nin, 
josta lyhyesti mainitsinkin edellisessä 
artikkelissani. Laa jennusinvestointi 
pitää sisäl lään rikastamon kapasiteetin 
kasvattamisen 2 Mt:n vuosita solle ja 
nostokuilun sekä kivi linjan rakentami-
sen maanalai seen kaivokseen.  Avaan 
tässä artikkelissa Kittilän kaivoksen 
kuiluprojektin teknisiä yksi tyiskohtia 
tarkemmin.

Kuiluprojekti yleisesti
Kittilän kaivokselle rakennet tavan 
nostokuilun suunnitte luperusteena 
on käytetty 2.7 Mt vuosikapasiteet-
tia, oletta en että nostolaitoksen ja kivi-
linjan tekninen käytettävyys on 70 %. 
Kuilun kautta tullaan nostamaan vuo-
sitasolla 2 Mt malmia ja 0.7 Mt sivu-
kiveä maan pinnalle. Sivukiven nos to 
pyritään luonnollisesti mi nimoimaan 
sijoittamalla kaikki mahdollinen sivu-
kivi louhos täyttöihin, mutta nykyisillä 
peränajomäärillä noin 50 % sivukivestä 
joudutaan nosta maan maan pinnalle. 

Kuiluprojektin perussuunnitte lu 
käynnistettiin keväällä 2017 ja laa-
jennuspäätöksen myötä suunnittelu 
on päässyt täy teen vauhtiin. Pöyry Oyj 
toimii kaivosyhtiön yhteistyökump-
panina hankkeessa, alkaen suunnit-
telusta ja päättyen rakennuttamiseen 
(EPCM). Kuilunlouhinta on aloitettu 
toukokuussa 2018 ja kokonai suudes-
saan kuiluprojekti valmistuu vuoden 
2021 ensim mäisen kvartaalin loppuun 
mennessä.

Nostokuilu
Kuilu tulee ulottumaan 1040 m sy-
vyyteen. Kuilu louhitaan neljässä eri 
jaksossa. Päällek käiset kuilujaksot on 
erotettu toisistaan kalliopilareilla sekä 
erillisillä kulkuyhteyksillä, jotta pääl-
lekkäiset työvaiheet ovat mahdollisia 
eri jaksoissa. Lou hinta etenee seuraa-
vasti: nousunajovaiheessa jokainen 
jakso porataan halkaisijaltaan noin 
4 m kokoiseksi, jonka jälkeen kuilun 
halkaisijaa laa jennetaan levityslou-
hinnalla noin 5.5 m suuruiseksi. Kal-
liopinnan lujittamisen jälkeen kuilun 
lopullinen halkaisijan tulee olla vähin-
tään 5 metriä. Kuilun seinät lujitetaan 
kalliopulteilla ja ruiskubetonilla, tar-
vittaessa lisätään verkkoja. Vuotovesi-
en hallittuun ke räämiseen käytetään 
ns. vesi renkaita, joita asennetaan lou-
hinnan edetessä tarpeen mukaan.

Kuilun louhinnan jälkeen kui luun 
asennetaan teräsjohteet, joita pitkin 

sekä malmikapat että henkilö- ja ta-
varaliiken teeseen käytettävä nostokori 
liikkuvat. Vaaka-asentoisia teräsraken-
teita, joihin johteet kiinnitetään, asen-
netaan 6 korkeusmetrin välein koko 
kuilun matkalle. Käytännössä teräs-
johteet ovat pystyasen toinen rautatie 
ja johdekiskoja tullaan asentamaan 
kuiluun lähes 6 km. Tämä siksi, että 
molemmat kapat sekä nosto kori hen-
kilöille/materiaaleille vaativat kukin 
2 johdekiskoa ja niitä on asennettava 
koko matkalle kuilun syvyyksistä nos-
totorniin.

Kuilu osastoidaan kahdeksi eri osas-
toksi. Toisessa osastossa liikkuvat 15 
tonnin malmika pat vuoronperää ylös 
ja alas, toisessa osastossa henkilö- ja 
tavaraliikenne. Lisäksi kuilun seiniin 
kiinnitetään varustelui ta, mm. sähkö- 
ja tietoliiken nekaapeleita, vesiputkia 
sekä ns. slick line eli ruiskubetonin 
siirtolinja. Kuiluprojektin val mistut-

Kyösti Huttu
Strategisen suunnittelun päällikkö,  
Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivos
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tua betoni kuljetetaan kuiluun asenne-
tussa putkessa kaivoksen 875-tasolle, 
jossa on betoniauto vastaanottamassa 
kuorman ja toimittaa sen eteenpäin 
tuotantoalueille.

Nostotorni ja nostokoneet
Kuilun päälle rakennetaan nostotor-
ni, jonne sijoitetaan sekä tuotantoon 
että henki löiden liikuttamiseen tar-
vitta-vat nostokoneet ja niiden käyt-
töön liittyvät laitteet. Itse nostotorni 
rakennetaan liuku valumenetelmällä. 
Liukuvalun jälkeen tornin kylkeen 
rakennetaan teräsrakenteinen por 
rastorni, johon sijoitetaan portaikon 
lisäksi tornin henki löhissi sekä valta-
osa nostotor nin tuuletuskanavista ja 
talotekniikasta. Tornin toiseen kylkeen 
rakennetaan betoni-/ teräselementeis-
tä siiloraken nus sekä raakkubunkkeri 
ja lisäksi alueelle rakennetaan puhal-
linhuone. Tornin sisälle rakennetaan 
tasoja eri korke usasemiin, ne ovat 
käyttötar koituksesta riippuen joko be 
toni- tai teräsrakenteisia.

Nostotornin korkeus perus tuksesta 
mitattuna tulee ole maan 96m. Eniten 
tornin kor keuteen vaikuttavia tekijöitä 
Kittilässä ovat olleet malmika pan pur-
kupaikan korkeus, malmikapan pituus, 
malmisii lon koko, siilon tyhjennyk-
seen vaadittava tila sekä nostoko nei-
den mekaanisten hidastin laitteistojen 
rakenne. 

Nostotornin ylimpään kerrok seen 
sijoitettaan kitkanosto kone (Koepe 
hoist). Mal mi/sivukivi nostetaan ai-
emmin mainituilla kahdella kapal la 
ja tällä nostokoneella tor niin, josta 
se laadusta riippuen puretaan joko 
malmisiiloon tai sivukivibunkkeriin 
liikutelta van suppilon avulla.

Nostoköydet, joita tulee ole maan 
4 kpl, ohjataan kulke maan oikeassa 
kohdassa kui lua taittopyörän avulla. 
Tait topyörälle rakennetaan oma taso 
nostotorniin, samalle tasolle sijoite-
taan myös muita apulaitteita.

Henkilöiden/materiaalien kuljetta-
minen tapahtuu 2-kerroksisella nosto-
korilla ja rumpunostokoneella (sing-

le-drum hoist). Rumpunostokone on 
varustettu erillisellä hätävoimansiir-
rolla, jota voidaan käyttää sähkökat-
kotilanteessa generaattorin avulla ja 
näin varmistaa nostokoneen käyttö 
myös poikkeustilanteessa. Tällä nos-
tokoneella voidaan kerrallaan kuljettaa 
30 henki löä maanalaiseen kaivokseen, 
henkilökorin kumpaankin kerrokseen 
sopii 15 henkilöä. Projektin valmis-
tuttua tämä nostokone tarjoaa suoran 
yhteyden henkilöliikenteelle maan-
pinnan ja uuden, 900-tasolle raken-
nettavan pääta son välille.

Kivilinja
Kuiluprojektin myötä maan alaiseen 
kaivokseen louhitaan noin 85 000 m³ 

kalliotiloja eri toimintojen sijoittamis-
ta var ten. Alueelle sijoitetaan kaksi 
kaatonousua, primäärimurs kaamo, 
kaksi malmisiiloa sekä sivukivisiilo ja 
malmin lastaa misen tarvittavat kuljet-
timet sekä mittataskut.

Malmi kuljetetaan kuorma-autoilla 
tuotantoalueilta kaa tonousuihin. Kaa-
tonousuista malmi syötetään vaunu-
syöt timellä murskaa syöttävälle syötti-
melle ja siitä edelleen leukamurskaan. 
Leukamurs kan jälkeen malmi siirre-
tään kuljettimilla siiloille, ohittaen sa-
malla raudanpoistopisteen (magneet-
ti). Malmi jaotellaan laadusta riippuen 
kahteen malmisiiloon, josta se pure-
taan lamellisyöttimillä kuljettimelle. 
Malmi ohittaa toisen raudanpoisto-
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pisteen ennen kuin se lastataan kul-
jettimella mittataskuihin ja edelleen 
kappoihin. 

Peränajosta nostolaitokselle tule-
va sivukivi kuljetetaan sivukivisiilolle 
kuorma-autoilla. Kivilinjalle menevää 
partikkelikokoa hallitaan sivukivisii-
lon yläpäähän asennetulla säleiköllä 
ja iskuvasaralla, sivukiveä ei murskata. 
Sivukivisiilosta louhe puretaan omalla 
syöttimellään kuljettimelle, jota käy-
tetään myös malmisiilojen purussa, ja 
edelleen raudanpoistopisteen kautta 
mittataskuihin ja kappoihin. 

Lopuksi
Kittilän kaivokselle nostokui lun ra-
kentaminen merkitsee paljon. Kui-
lunostolla on vaiku tus maanalaisen 
kaivoksen tuotantokustannuksien 
hallin taan ja samalla mahdolliste taan 
tuotantokapasiteetin kasvattaminen 

kestävällä ta valla. Kuilu mahdollistaa 
kai voksen syväosien hyödyntä misen 
kannattavasti ja sitä myötä tukee myös 
malmin syväjatkeiden tutkimista tule 
vaisuutta varten. Henkilökoh taisella 

tasolla voin todeta, että kuiluprojekti 
on tarjonnut jo tähän mennessä hie-
non mahdollisuuden oppia koko ajan 
uutta ja varmasti tarjoaa sitä koko pro-
jektin ajan. 
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Metallitie 6, 33960 Pirkkala
Puh. 020 775 8400
info@sr-o.fi | www.sr-o.fi

Oulun palvelukeskus
Kaarnatie 28, 90530 Oulu

Espoon palvelukeskus
Minttupelto 7, 02920 Espoo

Kaivoskoneet ja sovellukset 050 555 4950 / Kari
  040 450 6631 / Jari
Konevuokraus  040 450 9278 / Visa
Huollon ajanvaraus  044 250 9032 / Jarno
Varaosamyynti  040 457 1588 / Markku
Tekninen neuvonta  040 450 9984 / Juuso

PC7000-8
lastauskone

Ota yhteyttä asiantuntijoihin, löydä taloudellisin ratkaisu materiaalin siirtoon!

Diesel- tai sähköhydraulinen lastauskone

Moottorin teho  - sähkö 2x1200 kW 
  - diesel 2x1250 kW

Kauhan koko 36 m3

Työpaino  n. 685 t

830E-5AC
louheauto
Louheauto dieselsähköisellä voimansiirrolla

Moottorin teho 1865 kW

Hyötykuorma 227 t

Kapasiteetti 158 m3

Työpaino  n. 409 t



70

Hallituksen palsta

Helmi monien muiden joukossa
Suomessa on yhdistyksiä yli 140 000, 
eli melkein sama määrä kuin maas-
samme on järviä.  Siis moneen ma-
kuun tarjontaa löytyy. Jotkut yhdis-
tykset valittavat jäsenkatoa erinäisistä 
syistä. Jäsenistö ikääntyy ja nuoria ei 
tule tilalle. Nuorten intressit suuntau-
tuvat muualle, kuin jäsenistö toimin-
taan. Hallitus on jo useamman vuo-
den miettinyt uusia toimintatapoja ja 
-malleja jäsenmäärän aktiiviseen kas-
vattamiseen, ja myös toteuttanut näi-
tä esityksiä. Jäsenmäärämme on vuosi 
vuodelta kasvanut tasaisesti ja olemme 
saaneet myös nuorempaa jäsenistöä 
mukaan yhdistykseen. Miten me yh-
dessä pystymme erottumaan ja pysy-
mään kiinnostavana yhdistyksenä ja 
pitämään tämän kirkkaan helmemme 
edelleen säihkyvänä? Tarvitsemmeko 
me muutakin kuin alan parhaimmis-
toa olevan vuosijulkaisun, sekä vuosit-
tain järjestettävät jatkokoulutuspäivät 
mahtavalla ohjelmalla höystettynä? 

Hallituksen kokoonpano
Jatkokoulutuspäivät ja vuosikokous 
pidettiin keväisessä Helsingissä. Pai-
kaksi valittiin jyhkeä Kansallismuseon 
rakennus, jossa puitteet olivat mah-
tavat. Koulutuspäivät antoivat kuuli-
joilleen jälleen tietoiskun alan uusista 
tuulahduksista alkaen ministeriöstä 
höystettynä geologialla. Vuosikokous 
valitsi yhdistykselle uuden puheenjoh-
tajan ja uuden jäsenen, pitkäaikaisen 
puheenjohtajamme Timo Rajalan jät-
täessä toimensa hallituksessa. Hallitus 
koostuu seuraavalla kokoonpanolla: 
Puheenjohtaja Jari Semi, varapu-
heenjohtaja Jorma Leinonen, sihteeri 
Jukka Hyttinen, jäsen Jari Weman, jä-
sen Jouni Valtonen ja uutena jäsenenä 
Kimmo Turunen. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Jorma Leinonen, Jari Weman, Jukka Hyttinen, Jari Semi, 
Timo Rajala ja Jouni Valtonen.

 Hallitustyöskentely    
Ansaitun kesätauon jälkeen on halli-
tus kokoontunut Järvenpäässä ja Lap-
peenrannassa. Pääpaino kokouksissa 
on ollut tämän vuosijulkaisun teossa. 
Jatkokoulutuspäivillä pyysin jäsenistöä 
esittämään artikkeleita lehteemme, ja 
hienosti olemmekin saaneet jäseniltä 
artikkeleita tähän julkaisuun. Jotta sai-

Esittelyssä uusi hallituksen jäsen 
Kimmo Turunen
Olen vuonna -95 valmistunut Lap-
peenrannan Teknillisestä oppilaitok-
sesta Vuoriteknikoksi. Asun perheeni 
kanssa Pohjois-karjalassa Valtimolla. 
Koulusta valmistuttuani aloitin työt 
Outokumpu Oy:n Hituran kaivok-
sella Nivalassa. Lisäksi olen mm. 
työskennellyt Pyhäsalmen kaivok-
sella, Kemin kaivoksella, Talvivaaran 
kaivoksella (Oy Forcit Ab:n palve-
luksessa), Tapojärvi Oy:llä ja Yara 
Siilijärven kaivoksella. Tällä hetkellä 
työskentelen Boliden Kylylahden 
kaivoksella vuorotyönjohtajana. 

simme myös nettisivuillemme sisältöä 
hallitus pyytää jäsenistöltämme aktii-
visuutta artikkeleiden suhteen.

Kevätkauden kokoontumisten 
pääpaino on vuoden 2019 jatkokou-
lutuspäivät. Tulemme myös jatkamaan 
stipendirahaston sääntöjen laadintaa, 
ja yhdistyksen kirjanpidon saattamista 
sähköiseen muotoon. 
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seinähullut
Kaksi miestä roikkuu avolouhoksen 
seinällä, alapuolella lähes 100m pudo-
tus. Onko kyseessä hämähäkkimiehiä? 
Ei aivan vaan  Yara Suomi Oy Sii-
linjärven kaivoksen köysityöryhmään 
kuuluvat henkilöt, jotka ovat panosta-
massa irtonaista lohkaretta louhoksen 
seinällä.

2016 Siilinjärven kaivoksella koulu-
tettiin 6 henkilöä köysityöskentelyyn. 
Kyseessä ei ole mikään televisiosar-
jojen extreme-kiipeily vaan tarkkaan 
suunnitteluun ja turvallisuuden hal-
lintaan perustuva työskentelymuoto, 
jolla päästään sellaisiin paikkoihin 
avolouhoksen seinämillä, minne ei ole 
kulkuyhteyttä. Koulutuksessa pereh-
dyttiin työmenetelmiin, tekniikoihin 
sekä toimimiseen mahdollisessa pe-
lastustilanteessa.

Köysityöskentely perustuu toi-
mintaan putoamisen estävällä me-
netelmällä, jossa henkilö toimii aina 
kahden erillisen köyden varassa, toisen 
köyden toimiessa työköytenä ja toisen 
varmistusköytenä. Siilinjärven kai-
voksella köysityöskentely on pari- tai 
useamman henkilön yhteistyötä. Tär-
keänä osana valmistautumista seinä-
mälle laskeutumiseen on varusteiden 
ristiintarkastus, jossa työpari tarkistaa 
kaverin valjaat, varusteet, köysien sol-
mut ym.

Seinämillä köysityöskentelyä voi-
daan hyödyntää monessa eri tehtävässä 
mm. irtonaisten lohkareiden pudotus/ 
panostus, mittaukseen liittyvät työt 
esim. prismojen asennus, seinämien 
verkotus jne. 

Köysityötä tehdään pääosin ke-
säkauden aikana, joskin vesisade ra-
joittaa työskentelyä aiheuttaen vaa-
ran putoilevista kivistä. Työryhmän 

jäsenet arvioivat aina ta-
pauskohtaisesti työpaikan 
ja olosuhteet, varmistaen 
mahdollisimman turvallisen 
työskentelyn.

Köysityö pyritään suo-
rittamaan aina siten, että 
työpisteeltä pois voidaan 
laskeutua alaspäin kulku-
kelpoiselle reitille, tosin 
tilanteen vaatiessa voidaan 
nousta myös takaisin ylös-
päin samaa reittiä kuin las-
keudutaan.

 Kaivokselle varusteltiin 
köysityön harjoitusrata jossa 
ryhmän jäsenet voivat käydä 
harjoittelemassa taitojaan 
mikäli edellisestä köysityö-
kerrasta on pitkä aika. Var-
sinkin keväällä talvitauon 
jälkeen harjoittelurata antaa 
turvalliset olosuhteet taito-
jen kertaamiseen.

Lisätietoa asiasta voi ky-
sellä pertti.ruotsalainen@
yara.com 

Usein auto toimii ankkuripis-
teenä köysille.

Pertti Ruotsalainen
Yara Oy



72

Koneurakointi Tanskanen Oy

 

Kirjapaino Hermes Oy
Turjankatu 1 a, 33100 Tampere
puh. 03-213 8000
www.kphermes.fi







JOHTAVA TEKNOLOGIA
PAIKALLINEN PALVELU
Tarjontamme ja tuotekehityksemme perustuvat alan vaatimusten tuntemiseen. Tarjoamme sinulle 
korkealaatuiset laitteet ja kattavat jälkimarkkinapalvelut maanpäälliseen ja -alaiseen poraukseen, 
murskaukseen ja seulontaan, lastaukseen ja kuljettamiseen sekä kalliorakentamiseen. Meiltä saat 
johtavan globaalin teknologian, paikallisella asiantuntevalla palvelulla – tavoitteenamme on tukea 
toimintasi turvallisuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.

OTA YHTEYTTÄ – SANDVIK PALVELEE 
P. 020 544 4600

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK



United. Inspired.

Haluamme mullistaa ajatusmaailmat ja muuttaa 
markkinat. Päästöttömät, sähkökäyttöiset laitteemme 
tuovat suuria säästöjä tuuletuskustannuksiin ja luovat 
terveellisemmän työympäristön maanalaisiin kaivoksiin.                                  
Sähkössä on tulevaisuus.

 Sähkössä on 
tulevaisuus

epiroc.fi


