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Pääkirjoitus
Jorma Leinonen ja Jari Semi

Syksy 2019 oli ja meni. Talvi se tulla 
jolkottaa niin kuin joka vuosi. Vuodet 
eivät ole veljiä keskenään, välttämättä 
eivät edes sukulaisia. On meillä ollut 
pakkasta jopa kesäkuussa, heinäkuusta 
en mene vannomaan, enkä jaksa asiaa 
enempää tonkia. Ehkä jos menen seu-
raavan kerran mökkireissulle polku-
pyörällä, niiin saattaa heinäkuussakin 
päästä pilkille. 

Kellä paikka paikan päällä, sillä 
markka markan päällä. Säästäminen 
pelkällä paikkaamisella siis on pelkkää 
rahan tuloa. Tarvittaessa amalgaamien 
päälle voitaisiin suoraan laittaa muo-
vipaikka.

Pystytäänkö itse päällysteen paik-
kaaminen suorittamaan siten, ettei ke-
nenkään urakoitsijan tarvitsisi mennä 
paikan päälle?

Autoilijoille jaettaisiin vuosittain 
kahdenkymmenen kilon pikapaik-
kaussäkki. Tienkäyttäjä voisi ohikul-
kiessaan hoitaa velvollisuutensa ja 
paikata päällystevaurion, vähän niin-

kuin posteljooni työnsä ohessa leikkaa 
nurmikon tai antaa mummolle aamu-
lääkkeet…

Vastaus aloitukseen: Huolissaan 
täytyy olla aina. 

Hyvänolon tunne on aina vain het-
ken kestävää hurmiota. Yleensä pääs-
tessään tunnetasolla hyvänolon tun-
teeseen on odotettavissa sangollinen 
jääkylmää jätevettä niskaan. Varaudu 
siis pahimpaan, äläkä koskaan nauti 
olostasi liikaa.

Mukavaa Talvea!

Hyvää tulevaa vuotta kaikille jäsenille 
ja tämän julkaisun lukijoille. Kiitokset 
Vuorityö ja -tekniikka lehden tukijoil-
le,  jotka taasen mainosti laa ostamalla 
ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa. 
Ja erityinen kiitos kaikille artikkelien 
kirjoittajille ja lehden päätoimittajal-
le. Kivirekeä on helpompi vetää syk-
symmällä, kun lumi ja jää pienentää 
kitkaa. 

PPitääkö olla huolissaan, kun 
syksyllä ajoin päällystetyllä tiel-
lä oleviin reikiin eikä edes ole 

vielä pakkasta? Kyselee nimimerkki 
“paikkoja paikan päälle”.

Suomessa tieverkon rapistuminen 
on tosiasia. Ikääntyneet ja loppuun-
kuluneet päällystetyt tiemme ovat 
paikkoja täynnä. Kohta ei enää pysty 
erottamaan alkuperäistä pinnoitet-
ta paikoista. Lisämausteensa tähän 
paikkaviidakkoon tuo tasaisen väli-
matkoin olevat kraaterit pinnoittees-
sa. Kraaterit, nämä autoilun kukkaset, 
puhkeavat kukkaan yleensä keskellä 
talvea, pakkasjakson jälkeisellä leu-
dolla säällä. Kukintaa voidaan jatkaa 
reilulla veden määrällä, joka saa ku-
kinnon kasvamaan edelleen.

Tätähän voi verrata paluuseen 
80-luvulle ja siihen liittyvään fark-
kumuotiin. Osa farkkuihin tulleista 
rei`istä paikattiin monen muotoisilla 
paikoilla, joiden materiaali saattoi olla 
värjättyä nahkaa tai jopa verhokan-
gasta. Uutuuttaan hohtavat Lewikset 
piti saada vanhan näköiseksi pakolla. 
Niihin jopa revittiin reikiä. Tietysti 
80-luvulla teiden päällysteen kunto 
oli huomattavasti parempi, ainakin 
sellainen mielikuva asiasta jäi. Pitää 
varmaankin kahlata vanhoja Karpol-
la on asiaa -ohjelmia lävitse. Niissä 
muistaakseni Hannu piti kilpailua 
Suomen uraisimmasta tiestä. Katso-
taan kehtaanko vaivautua? 

Miten olisi jos laitettaisiin uusi 
piki pinnoite näyttämään vanhalta? 
Tehtäisiin rustiikkia. Määriteltäisiin 
jo tarjouskyselyssä valmiiksi yhden 
kilometrin matkalle tarvittavat pin-
noitteen vanhentamiskeinot. Paikko-
jen määrä olisi vaikka viisikymmentä 
kappaletta, reikiä kolme kappaletta, 
kaistojen välistä sauma-aukeamaa 
kaksikymmentä metriä ja harvaa vä-
häpikistä pinnoitetta neljäkymmentä 
metriä. Saataisiin kaikkialle yhtenevät 
ja tasapuoliset pinnoitteet. Ei silmä 
sairastaisi, eikä oltaisi eriarvoisessa 
asemassa.
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Pekka Suomela, toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry

Hallitus kurittaa
Uusi hallitus on ollut vallan kahvassa 
vajaat puoli vuotta, vuoden 2020 bud-
jetti on kansissa ja hallituksen huomio 
kiinnittyy hallitusohjelman toteutta-
miseen muilta osin. Kaivosteollisuus ja 
malminetsintä on nostettu hallitusoh-
jelmassa esille enemmän kuin koskaan. 
Kaivosalan kannalta hallitusohjelma ei 
tarjoa juuri mitään hyvää.

Suurimman huomion alamme kan-
nalta saavat lainsäädäntömuutokset. 
Kaivoslain kehittämisen taustalla on 
työ- ja elinkeinoministeriön asetta-
man selvityshenkilön, OTT Pekka 
Vihervuoren raportti kaivostoimintaa 
koskevan lainsäädännön kehittämis-
tarpeista. Vihervuori ei esittänyt kai-
voslakiin perustavanlaatuisia muutok-
sia, vaan lainsäädännön toimivuutta 
voidaan parantaa erilaisin säännöstar-
kistuksin sekä kaivoslaissa että muissa 
laeissa. Vaikka muutoshalukkuutta on 
ilmassa ja kuuluisa kansalaisaloite on 
käsittelyssä eduskunnassa, Vihervuo-
ren selvitysraportti vahvistaa sen, että 
tarvitaan laajapohjaista jatkoselvitys-
tä. Kaiken pohjana on malminetsintä. 
Sen on oltava mahdollista, jos inves-
tointeja ja turvallista kaivostuotantoa 
halutaan jatkossakin.  

Kaivoslakikeskustelussa on hyvä 
muistaa, että iso osa kritiikistä suun-
tautuu ympäristölainsäädännön puo-
lelle. Kuntatasolla puolestaan tärkein-
tä päätöksenteon kannalta on muistaa, 
että kaavoituksen uudistamista pohdi-

taan laajapohjaisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain muutostyössä ympäris-
töministeriössä. Suora veto-oikeus ei 
vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta.

Veroja on tarjolla laajalla rintamal-
la. Paitsi kaivos- ja sähkövero, listalla 
ovat myös polttoaineverojen korotuk-
set sekä kiinteistövero. Sähköveron 
korotuksen osalta asiaa tuntematon 
voisi kysyä, eikö tämä tarkoita kä-
denojennusta fossiilisten polttoainei-
den käytölle. Kaivosteollisuus on ollut 
nykyisen sähköverolain mukaisessa 
luokittelussa alusta pitäen teollisuu-
den veroluokassa. Sähköveroluokan 
muutos hidastaisi sähköistämistä ja 
vahvistaisi fossiilisten polttoaineiden 
asemaa, mikä on hallituksen omien 
tavoitteiden vastaista.  

Kaivosverosta on puhuttu väsyksiin 
asti. Hallitusohjelmaan se on kirjattu 
selvitystasolla, mutta kaikki perusteet 
ovat vielä epäselviä. Kaivosvero tukee 
välillisesti ulkomailla tapahtuvaa kai-
vostoimintaa suomalaisten työpaik-
kojen kustannuksella. On suuri vaara, 
että ulkomailta tuotujen kaivostuot-
teiden osuus kasvaa entisestään. 

Kolmannessa korissa ovat jälkihoi-
tokysymykset, vakuudet ja rahastoinnit. 
Tässä painetta tulee eduskunnasta ja 
kaivoslakia koskevasta kansalaisaloit-
teesta. Tälläkin saralla on useita asioita 
vireillä, mutta tutkimushankkeet ovat 
vielä kesken. Ympäristöministeriö 
jatkaa koko teollisuutta koskevan ns. 

TOVA-selvityksen (konkurssitilanteet 
ja muut toissijaiset vastuut) työstämis-
tä. Keskustelussa olisi hyvä huomata, 
että viranomaisvalvonta on kehittynyt 
nopeasti kymmenen viime vuoden ai-
kana. Samalla kaivoksilta vaadittavia 
vakuuksia on nostettu merkittävästi. 
Kaivosteollisuus katsoo, että vakuu-
det ovat ensisijainen keino huolehtia 
kaivosten jälkihoidosta. Pakollinen 
ympäristövahinkovakuutus ei ole toi-
miva vaihtoehto, ja Ruotsi onkin jo 
luopunut vakuutuksesta. 

Hallitusohjelman mukaan kiinni-
tetään erityistä huomiota siihen, että 
investointiympäristö on Suomessa 
houkutteleva. Ohjelman mukaan myös 
pidämme huolta teollisuuden kilpai-
lukyvystä. Nyt hallitusohjelma antaa 
tahtomattaan signaalin, ettei Suomeen 
kannata tehdä kaivosalan investointeja. 
Kaivosteollisuus ry odottaa käynnissä 
olevalta kaivoskeskustelulta kokonais-
valtaista lähestymistapaa. Tarvitsem-
me metalleja ja mineraaleja. Suomessa 
on alaan liittyen paljon mahdollisuuk-
sia. Metallit ja mineraalit voidaan 
tuottaa Suomessa kestävästi ja siten 
tarjota ratkaisuja ilmastonmuutokseen 
ja kiertotalouteen. 



Pirkanmaan Porakaivo Oy 

www.greenheat.fi 

Entistä vahvempi kumppani 
pumppaustarpeisiisi

Ensival Moret on nyt osa Sulzeria. Saat 
kahden johtavan pumppuvalmistajan palvelut 
yhdeltä, entistä vahvemmalta toimijalta.

Yhdistetyn asiantuntemuksemme 
voimin tarjoamme täyden valikoiman 
energiatehokkaita pumppausratkaisuja 
prosessisovelluksiisi.

Asiakkaanamme hyödyt entistä laajemmasta 
tuote- ja palveluvalikoimastamme, joka on 
saatavillasi maailmanlaajuisen verkostomme 
kautta. Kuten tähänkin asti, meille on tärkeintä 
asiakkaidemme tarpeisiin sitoutuminen. Voit 
luottaa vahvaan asiantuntemukseemme ja 
jättää pumppaus- ja sekoitusratkaisut meidän 
huoleksemme.

Tutustu valikoimaamme ja katso, 
mitä etuja yhdistymisemme tuo sinulle: 
www.sulzer.com
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lentomittaus ja fotogrammetria 
avolouhinnan suunnittelussa ja laadunvalvonnassa

Sitä mitä voi mitata, voi myös kehit-
tää. Valkeakoskella sijaitsevalla Kaa-
pelinkulman kaivoksella on kuluvan 
vuoden aikana tutkittu lentomittaus-
ten avulla tuotettujen 3D-aineistojen 
hyödyntämistä malminlouhinnan 
suunnittelussa ja toteutuneen louhin-
tatuloksen arvioinnissa. Diplomityön 
pohjaksi toteutettavassa tutkimuk-
sessa avolouhosaluetta on ilmaku-
vattu kauko-ohjattavalla kopterilla, 
ja jokaisen lennon jälkeen sadoista 
kuvista koostuva aineisto on jalostet-
tu mallinnusohjelmistoilla kolmiulot-
teisiksi geometria-aineistoiksi, kuten 
pistepilviksi ja pintamalleiksi. Mene-
telmää kutsutaan fotogrammetriaksi, 
ja se päihittää tehokkuudellaan monet 
perinteiset mittausmenetelmät tulos-
tarkkuuden juurikaan kärsimättä.

Fotogrammetria 
avolouhosympäristössä
Fotogrammetria tarkoittaa vapaas-
ti suomennettuna kuvamittausta, eli 
rautalangasta väännettynä valoku-
vista tehtyä mittausta. Digitaalinen 
valokuvaus, kameralaitteistot, foto-
grammetriaa hyödyntävät algoritmit 
sekä tietokoneiden laskentatehot ovat 
kehittyneet viimeisen vuosikymme-
nen aikana kovaa vauhtia. Samalla 
kauko-ohjattavien pienoiskopterien, 
eli droonien käyttö on mahdollistanut 
nopean, helpon ja edullisen kuvaami-
sen ilmasta käsin.

Laserkeilauksen tapaan fotogram-
metrialla on mahdollista tuottaa ly-
hytkestoisen mittauksen avulla tiheä 
pistepilviaineisto. Molemmat edellä 
mainitut menetelmät ovatkin mit-
tausnopeudeltaan ja havaintopiste-
määrältään ylivoimaisia esimerkiksi 
takymetrimittaukseen verrattuna. 

Millintarkkaan työskentelyyn foto-
grammetria ei sovi, mutta louhin-
tatyömailla menetelmän tarjoama 
senttimetriluokan tarkkuus riittää 
yleensä hyvin. Laserkeilaukseen ver-
rattuna fotogrammetrian eduiksi voi-
daan lukea mittausinstrumentin, eli 
digitaalikameran edullisuus ja keveys. 
Vastaavasti fotogrammetrian heikkous 
ilmenee valon tarpeena. Maanalaisis-
sa kohteissa laserkeilaus viekin usein 
voiton fotogrammetriasta.

Fotogrammetriseen mittaukseen 
tarvitaan kameran lisäksi signaali-
pisteitä (GCP, ground control point), 
GPS/GNSS-satelliittimittauslaite 
(kansankielellä tarkkuus-GPS) sekä 
tietokone ja fotogrammetriaa hyödyn-
tävä mallinnusohjelmisto. Signaalipis-
teinä toimivat kuvattavalle alueelle 
sijoitettavat merkit tai esimerkiksi 
kallioon maalatut ristit, joiden kes-
kipisteet erottuvat valokuvista. Sa-
telliittimittauksella kartoitetaan sig-
naalipisteiden xyz-koordinaatit, joita 
käytetään mittausaineiston orientoin-

nissa haluttuun kohdekoordinaatis-
toon. Kuvauksessa käytetään drooniin 
asennettua digitaalikameraa. Droonin 
avulla kalliopenkereiden tai vaikkapa 
koko avolouhoksen kuvaaminen on-
nistuu nopeasti ja systemaattisesti eri 
etäisyyksiltä ja monista kuvakulmista. 
Kameraa voidaan operoida manuaali-
sesti kauko-ohjaimella tai vaihtoeh-
toisesti etukäteen suunniteltua auto-
maattista lentoreittiä hyödyntäen.

Mittauslennon aikana tuotetut di-
gitaaliset valokuvat ja signaalipisteiden 
koordinaatit syötetään fotogrammet-
riaohjelmistoon, joka eri välivaiheiden 
kautta tuottaa tiheän, koordinaatis-
toon sidotun kolmiulotteisen pistepil-
viaineiston. Pistepilvi sisältää tuhansia 
tai useimmiten miljoonia yksittäisiä 
pisteitä, joilla jokaisella on x-, y- ja 
z-koordinaatin lisäksi RGB-väriarvo. 
Eri ohjelmistoilla pistepilviaineistosta 
voidaan mitata ja digitoida mittaus-
kohteiden piirteitä, tai vaihtoehtoises-
ti pistepilvistä voidaan muodostaa esi-
merkiksi pintamalleja (DSM, digital 

Koko kaivoksen kattava pisteaineisto eli kolmiulotteinen malli

Arto Piispanen & Tuomo Hänninen
Bergwerk Oy
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surface model) louhinnan suunnitte-
lun lähtötiedoksi tai tilavuuslaskennan 
mahdollistamiseksi.

Räjäytysturvallisuuden kannalta 
kalliopenkereiden pintamallin mer-
kitys korostuu pengertä lähimpien 
reikärivien suunnittelussa. Kun reikien 
todelliset edut huomioidaan porauk-
sessa ja panostuksessa, kiven sinkou-
tumisriskiä voidaan hallita. Turval-
lisuutta voidaan edelleen parantaa 
yhdistämällä penkereen pintamalliin 
ensimmäisten reikärivien poraus-
toteumat ja reikäsuoruusmittausten 
tulokset.

Pistepilviaineiston valokuvamainen 
ulkoasu tarjoaa myös erittäin havain-
nollisen tavan verrata esimerkiksi viik-
kopalavereissa louhintojen etenemistä 
suhteessa suunniteltuihin räjäytys-
kenttiin ja tarkastaa samalla louheen-
lastauksen tilanne. Näytöllä tai valko-
kankaalla aineisto näyttää normaalilta 
valokuvalta, joka on kuitenkin samalla 
todelliseen koordinaatistoon sidottu 
kolmiulotteinen malli.

 
Suomen uusimmalla kultakai vok
sella panostetaan tarkkaan  
malminlouhintaan
Dragon Mining Oy:n Kaapelinkul-
man kultakaivos on pienehkö avolou-
hos Valkeakoskella. Alueen kultami-
neralisaatiota on tutkittu 80-luvulta 
lähtien, ja louhittavaksi suunniteltu 
mineralisaatio tunnettiinkin jo hyvin 
malminlouhinnan alkaessa keväällä 

2019. Lähes pyöreän muotoinen avo-
louhos on suunniteltu louhittavaksi 
kahdessa vuodessa, jonka jälkeen lou-
hoksen läpimitta on noin 120 metriä 
ja syvyys 60 metriä.

Kaapelinkulman kultaesiintymä 
koostuu useista mineralisoituneista 
vyöhykkeistä, linsseistä, jotka sijait-
sevat kvartsidioriittimuodostumas-
sa. Kultaa sisältävät vyöhykkeet ovat 
ohuita, läpimitaltaan muutamista sen-
teistä pariin metriin. Linssien kaade 
on noin 50 astetta ja lisäksi niiden 
muodot sekä pitoisuudet vaihtelevat 
paikallisesti paljonkin. Malminlou-
hinnan lähtökohdat eivät siis ole kovin 
helpot. Toisaalta geologia tarjoaa myös 
apuja: linssit ovat lähes yhdensuun-
taisia ja sijaitsevat melko lähekkäin 
etäisyyksien vaihdellessa alle puolesta 
metristä muutamaan metriin. Lisäksi 
louhittavan malmin keskipitoisuus on 
kohtuullinen, vajaa 4 g/t. 

Jo suunnitteluvaiheessa oli selvää, 
että valtavien vuorokausisuoritteiden 
sijaan kaivoksen kannattavuus raken-
tuisi tarkan louhintatuloksen varaan. 
Kaapelinkulman kokoluokan avolou-
hoksessa tonnimääräisesti vähäisen-
kin malmitappion merkitys korostuu. 
Vastaavasti raakkulaimennuksen kus-
tannukset ovat normaalia suuremmat 
johtuen kaivoksen ja Sastamalassa si-
jaitsevan rikastamon välisestä pitkästä 
malminkuljetusmatkasta. Tarkan lou-
hintasuunnittelun tueksi avolouhok-
sen alueella mineralisaatio tunnettiin 

jo entuudestaan hyvin, ja louhoksen 
syventyessä tietoja voidaan tarkentaa 
muun muassa soijaporauksin.

Kaivoksen louhinta päätettiinkin 
toteuttaa kahta eri tapaa yhdistäen. 
Pääosa sivukivistä, eli raakuista lou-
hitaan tavallisena massalouhintana 
10-15 metrin pengerkorkeuksin rei-
käkoon vaihdellessa välillä 76-89 mm. 
Sivukivikenttien panostuksessa käy-
tetään pääasiassa pumpattavaa emul-
sioräjähdysainetta. Malminlouhinta 
puolestaan rakentuu monien asutus-
keskus- ja pienlouhinnoista tuttujen 
elementtien varaan.

Louhittavien malmiyksiköiden 
muodostamisen reunaehdoksi asetet-
tiin yksi metri. Tämän seurauksena 
toisistaan alle metrin etäisyydellä si-
jaitsevat kultalinssit yhdistetään suun-
nitteluvaiheessa yhdeksi louhittavak-
si yksiköksi, kunhan se väliraakuista 
huolimatta pysyy edelleen malmina. 
Vastaavasti yli metrin päässä toisistaan 
sijaitsevat linssit ja linssiparvet suun-
nitellaan louhittavaksi erikseen niin, 
että myös väliin jäävä sivukivivyöhyke 
räjäytetään ja lastataan omana yksik-
könään. Sekakentät siis unohdettiin; 
malmit ja raakut räjäytetään aina 
erillisissä räjäytyksissä, joiden välissä 
kenttien edustat puhdistetaan hyvin.

Malminlouhinnassa pengerkorkeus 
asetettiin alussa viiteen metriin, reikä-
kooksi valittiin 64-76 mm ja panos-
tukseen valittiin patrunoitu räjäh-
dysaine. Edellä mainitut lähtökohdat 

Rakolinjan vasemmassa reunassa vierekkäin huomattavaa yli- ja alilouhintaa, sinisellä merkityt suunnitellut porareiät ”roikkuvat” 
ilmassa ja näiden vasemmalla puolella näkyy irtonainen, mutta rikkoutumaton kivipaasi
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todettiin pian toimiviksi, eikä urakan 
suunnitteluvaiheessa varauduttuun 2,5 
metrin malmipengerkorkeuteen ole 
tarvinnut siirtyä. Malmikenttien koot 
pysyvät jo geologiankin takia pieninä, 
ja malmien leviämistä minimoidaan 
kenttiä peittämällä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden 
lisäksi malmin ja raakun rajapinnoissa 
käytetään tarkkuuslouhintaa. Rako-
linjat porataan 1,2 metrin reikävälillä 
suunnitellun malmimallin mukaises-
ti mahdollisimman hyvin malmin ja 
raakun kontaktia seuraten. Käytän-
nössä kaikki rakolinjareiät porataan 
toisistaan poikkeavilla suunnilla ja 
kallistuksilla, joten poraus- ja panos-
tussuunnitteluohjelmisto sekä 3D-
ohjatut poravaunut ammattitaitoisia 
kaivosmiehiä unohtamatta ovat avain-
tekijöitä onnistuneeseen tulokseen. 
Tarkkuuslouhintalinjat räjäytetään 
esirakona kenttäreikien yhteydessä.

Kaivoksen tarkkuuslouhinnan 
analysointia fotogrammetrialla
Tutkimuksen pääkohteeksi valittiin 
tarkkuuslouhinnan onnistumisen ja 
osittain myös mittausmenetelmän toi-
mivuuden arviointi. Fotogrammetriaa 
hyödyntäen suunniteltuja malmi-raak-
ku-rajapintoja ja poraussuunnitelmia 
verrataan toteutuneisiin porareikiin 
ja toteutuneisiin rakolinjapintoihin. 
Tuloksia arvioidaan muun muassa 
massalaskelmin, poikkileikkausmit-
tauksin, sekä visuaalisesti vertaamalla 
mitattua 3D-aineistoa suunniteltuihin 
malmimalleihin. 

Massalaskenta perustuu suunni-
tellun malmiyksikön rajapinnan ja 
räjäytyksen jälkeen mitatun todelli-
sen pinnan etäisyyserojen tutkimiseen. 
Etäisyyksien avulla pintojen välinen 
tilavuus lasketaan ja muutetaan lopul-
ta tonneiksi. Räjäytettyä kalliopen-
gertä tutkittaessa massalaskennalla 
arvioidaan yli- ja alilouhinnan määriä. 
Malmiyksikön etupinnan rakolinjarä-
jäytyksessä ylilouhinta kuvaa malmi-
tappiota ja alilouhinta raakkulaimen-
nusta, kun puolestaan malmiyksikön 
takapinnassa ylilouhinta tarkoittaa 

raakkulaimennusta ja alilouhinta mal-
mitappiota.

Poikkileikkausmittauksissa hyödyn-
netään malmiyksikön suunniteltujen 
ja toteutuneiden rajapintojen lisäksi 
suunnitelluista porarei’istä muodos-
tettua pintaa. Jos räjäytyksen jälkeen 
rakolinjareikien puolikkaat jäävät sel-
västi näkyviin, myös toteutuneet pora-
reiät digitoidaan mittaustiedon avulla 
kolmiulotteisiksi taiteviivoiksi. Näin 
päästään vertaamaan keskenään par-
haimmillaan neljää eri pintaa: suunni-
teltua malmiyksikön rajapintaa, suun-
niteltua ja toteutunutta porauspintaa 
sekä toteutunutta seinämäpintaa.

Tätä kirjoitettaessa tutkimustulos-
ten analysointi ja erityisesti johto-
päätösten laadinta ovat vielä kesken. 
Joka tapauksessa fotogrammetrinen 
mittaus on osoittautunut toimivaksi 
tavaksi arvioida tarkkuuslouhinnan 
onnistumista Kaapelinkulman kaivok-
sella. Tehdyt poikkileikkausmittauk-
set ovat auttaneet hahmottamaan eri 
muuttujien vaikutusta louhintatark-
kuuteen. Ensinnäkään porareikää ei 
ole suunnitteluteknisesti aina mah-
dollista sijoittaa ja suunnata täsmäl-
leen malmimallin mukaisesti. Toiseksi 
poraustyön aikana saattaa syntyä tarve 
siirtää esimerkiksi reiän aloituspaikkaa 
kalliopinnan kaltevuuden takia. Kol-
manneksi geologiset tekijät, kuten raot 
ja ruhjeet vaikuttavat voimakkaasti 
rakolinjaräjäytyksen onnistumiseen 
ja toteutuneen seinämäpinnan tasai-
suuteen. Oman mausteensa joukkoon 
tuovat myös rakolinjareikien yksilöl-
liset suunnat ja kallistukset sekä rei-
kätaipuma, joka tosin pysyy Kaape-
linkulman malminlouhinnassa hyvin 
hallinnassa.

 Tulosten visuaalinen tarkastelu yh-
distettynä massalaskennan analytiik-
kaan on opettanut lisää louhintatek-
niikan ja geologian välisestä siteestä. 
Esimerkiksi sivulla 9 esitetyssä ku-
vassa muuten erinomaisesti onnistu-
neen rakolinjaräjäytyksen vasemmassa 
reunassa mitattiin vierekkäin huomat-
tavaa yli- ja alilouhintaa. Fotogram-
metrista mallia tutkimalla havaitaan 

kyseisellä alueella muuhun rakolinjaan 
verrattuna rikkonaisempi kallio.

 Tarkkuuslouhinnan analysoinnin 
lisäksi fotogrammetriaa on hyödyn-
netty Kaapelinkulmalla muutenkin. 
Koko kaivoksen kattavilla mittauksilla 
on tarkastettu ja tasattu kokonaislou-
hintamääriä. Lisäksi pistepilviaineis-
toja on hyödynnetty louhintatasojen 
määrityksessä ja louhittavien mal-
miyksiköiden viimeistelyssä. Koko-
naisuuden hahmottaminen parantuu 
kummasti, kun teoreettiset suunni-
telmat ja käytännön toteutus istuvat 
samaan kuvaan – toivottavasti pais-
kaamaan kättä hyvässä yhteisymmär-
ryksessä. 

Onnistunut lopputulos monista työvai-
heista huolimatta, ruudukon mittakaava 
on 2 m.

Malmimallin takareunan (keltainen 
viiva) ja toteutuneen louhintapinnan etäi-
syysvertailua, sininen kuvaa ylilouhintaa 
ja punainen alilouhintaa.
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Jari Kolehmainen, Tuotantopäällikkö  
Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos

akuilla päästötöntä, 
parempaa työympäristöä
Agnico Eagle Finland osallistuu Sus-
tainable Intelligent Mining Systems 
(SIMS) -hankkeeseen, joka on osa 
Euroopan Unionin suurinta tutki-
mus- ja innovaatio-ohjelmaa nimeltä 
Horizon 2020. Kittilän kaivoksella de-
monstroidaan akuilla toimivan perän-
porauslaitteen, LHD-lastauskoneen 
sekä kaivosdumpperin toimintaa; kai-
vos tarjoaa hankkeeseen aidon tuotan-
toympäristön sekä ammattitaitoiset 
operaattorit.

SIMS Work Package 6, jossa Kit-
tilän kaivos on mukana, demonstroi 
viimeisintä tekniikkaa olevaa, pääs-
töiltään puhdasta teknologiaa maan-
alaisessa kaivosympäristössä. Testaus 
viedään läpi todellisessa tuotantoym-
päristössä ja maan alle rakennetuilla 
akunvaihtoasemilla. Akkukäyttöiset 
kaivoskoneet ovat vaihtoehto diesel-
käyttöisille koneille.

Tarkoituksena on myös ymmärtää, 
miten teknologian kehittyminen voi 
edistää kaivoksen kustannustehok-
kuutta ilmanvaihdon osalta ja parantaa 
operaattoreiden työympäristön laatua, 
johon liittyvät melu, ilmanlaatu, läm-
pötila ja tärinä.

Fyysisesti projekti on näkynyt kai-
voksella vuodenvaihteen 2018 ja 2019 
tienoilta alkaen, jolloin kaivosdump-
perin ja lastauskoneen akunvaihto-
asemat rakennettiin maanalaiseen 
kaivokseen malmin louhinnoista va-
pautuneisiin louhintaperiin. Ladattu 
akku vaihdetaan dumpperiin ja las-
tauskoneeseen akunvaihtoasemalla 
yhden kerran työvuoron aikana, jotta 
työtä voidaan taas jatkaa.  Akun vaih-
dossa käytetään 10 tonnin siltanostu-
ria.

Seuraava näkyvämpi askel oli 
huhtikuussa, kun ensimmäinen itse 

koneista, Epirocin akkukäyttöinen 
jumbo toimitettiin kaivokselle, ja ope-
raattorien koulutusten kautta päästiin 
ottamaan itse härkää sarvista. Kone on 
ollut kaivoksessa työtehtävissä siitä 
lähtien jokaiseen vuoroon koulutet-
tujen operaattoreiden voimin. 

Akuilla toimiva lastauskone laskeutumassa ensimmäistä kertaa kaivokseen
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Jumbo ei käytännössä juurikaan 
eroa dieselkäyttöisestä laitteesta, kos-
ka kone lataa itsensä peränporauksen 
aikana kaivoksen porasähköverkosta ja 
näin mahdollistaa toiminnan sujuvan 
jatkumisen. Laitteeseen ollaan oltu 
tyytyväisiä kaivoksessa – uusi laite on 
aina positiivinen asia koko tuotanto-
porukalle, vallankin kun kyseessä on 
uusinta teknologiaa oleva laite.

Elo-syyskuun vaihteessa kaivok-
selle saapuivat dumpperi ja lastaus-
kone, jolloin kaivososasto oli jälleen 
uuden haasteen edessä: oli opeteltava 
niin akunvaihdot, toimintasäteet kuin 
tuotannon mukana työskentelykin 
sekä lastauskoneella että dumpperil-
la. Ensimmäisiä ihmettelyn aiheita 
oli dumpperin liikenteeseen mukaan 
liittyminen. Vaikka kokonaisuus ol-
tiinkin teoriatasolla käyty läpi, on 
käytäntö aina oma asiansa opettelun 
kannalta. Muun muassa savutunti-
en aikana testattiin ja varmistettiin 
ohitustilavuudet vinotunnelissa, jotta 
turvallisuuden puolesta voitiin lähteä 
tuotantoon ja liikenteeseen mukaan. 

Kaivoksen laajennuksen myötä ote-
taan uusi nostokuilu käyttöön vuoden 
2021 alkupuolella, mutta sinne asti on 
vinotunnelin liikenne kaivoksessa vil-
kasta, ja dumpperinkin sovitteleminen 
mukaan tulee tehdä turvallisuustekijät 
korostetusti huomioon ottaen.

Sekä lastauskoneen että dumpperin 
käyttö on lähtenyt käyntiin odotet-
tua paremmin. Molempiin laitteisiin 
valittiin vakituiset käyttäjät, ja niillä 
kuivaharjoiteltiin maan päällä muuta-
ma päivä ennen maan alle siirtymistä, 
jotta operaattoreilla olisi tuntuma ko-
neisiin jo etukäteen. Työskentelyolo-
suhteiden puolesta laitteet ovat saa-
neet positiivista palautetta käyttäjiltä. 
Tarkemmat mittaukset tehdään tule-

van talven kuluessa, jolloin olosuhteita 
peilataan tarkemmin dieselkäyttöisiin 
koneisiin. 

Akunvaihtoakin on jo harjoiteltu 
lukuisia kertoja työpäivän lomassa. 
Operaattori vaihtaa akun yhden ker-
ran kymmenen tunnin vuoron aikana, 
ja tämä kestää noin kymmenen mi-
nuuttia.

Parhaimmillaan dumpperilla ja 
lastauskoneella on nostettu malmia 
kaivoksen yläosan louhoksilta 450 
tonnia vuorossa, joka on vähintään-
kin hyvä tulos tässä vaiheessa, kun pari 
kuukautta on ehditty opetella konei-

ta ja käyttöperiaatteita. Mutta matka 
jatkuu: laitteita tullaan testaamaan 
kaivoksella kuluvan vuoden loppuun 
saakka ja mahdollisesti pitempäänkin, 
jotta varmistetaan kattava tieto analy-
sointia ja jatkokehitystä varten.

Agnico Eagle Finland suhtautuu 
SIMS-hankkeen kaltaiseen kehitys-
työhön erittäin positiivisesti ja tulee 
jatkossakin olemaan – erityisesti ym-
päristö- ja turvallisuuskehitykseen 
liittyen – etulinjassa viemässä kaivos-
toimintaa eteenpäin. Kiitokset kaikille 
hankkeeseen osallistujille! 
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Jari Honkanen,Puheenjohtaja, EFEE
Toimitusjohtaja, Oy Finnrock Ab

Euroopan suurin  
kansainvälinen räjäytysalan tapahtuma 
pidettiin Helsingissä 15.-18.9.

Euroopan räjäytysinsinöörien jär-
jestön EFEE:n 10. juhlakonferenssi 
pidettiin Helsingissä Katajanokan 
Marina Congress Centerissä 15.-
18.9. Tapahtumaan osallistui 470 alan 
ammattilaista 50 maasta. Suomalaisia 
osallistujia oli n. 50. Näytteilleasettajia 
oli esillä 60, joista 9 suomalaista.

Tapahtuma oli kaikkien aikojen 
suurin EFEE-konferenssi ja sitä ke-
huttiin myös laadullisesti kaikkien ai-
kojen parhaaksi. Pitopaikka oli hyvä, 
ruoka maittavaa, esitykset laadukkaita 
ja kiinnostavia, näyttely monipuolinen 
ja laaja, Gala-illallisen ohjelma, ruoka 
ja juoma olivat suomalaiseen tapaan 
riittäviä ja maukkaita sekä myös oheis-
tapahtumat kiinnostavia ja onnistu-
neita – kaikki meni siis putkeen!

Oma EFEE urakkani alkoi jo 4 
vuotta sitten kun päätimme yhdessä 
INFRA ry:n kanssa lähteä esittämään 
Suomea EFEE:n juhlakonferenssin 
pitopaikaksi. Tiukassa kilpailussa 
taakse jäivät Ruotsi ja Romania, voi 
sitä juhlaa! Ruotsi sai kuitenkin myös 
omaksi yllätyksekseen lohdutuspal-
kinnoksi 9. konferenssin pitämisen, 
koska aiemmin isäntämaaksi valittu 
Hollanti heitti pyyhkeen kehään ja 
luopui konferenssista. Myös Roma-
nia sai lohtua ja seuraava konferenssi 
pidetäänkin siellä vuonna 2021. 

Tukholmassa konferenssi pidettiin 
2017 ja sinne saapui silloinen ennä-
tysyleisö 400 henkeä ja 50 näytteil-
leasettajaa – ja tavoitteena oli tietysti 
että nuo luvut on lyötävä! Kaikkeen 
panostettiin se mikä pystyttiin. Mai-
nontaa varten tuotettiin erittäin hieno 
video, missä tuotiin esiin Helsingin ja 

Suomen parhaat puolet luontoineen, 
kalliorakentamisen perinteet ja am-
mattitaito sekä tietysti tunnetut kan-
sainväliset laitevalmistajamme.

Ohjelmaan lisättiin ekskursio rä-
jähdysainetehtaalle, gala-illallinen 
saarella, ohjelmaan, ruokaan ja viiniin 
satsattiin tosissaan ilotulituksineen, 
lisäksi halukkaat vietiin maanalaisen 
Helsingin uumeniin kävelyretkelle. 

Konferenssia edeltävän viikon lo-
pulla alkoi vihdoin tapahtua. Koko 
EFEE:n neuvosto ja hallitus saapui-
vat Helsinkiin 3 päivää ennen kon-

ferenssia kokoustamaan. Perjantaina 
pidettiin kaikkien komiteoiden ja 
hallituksen kokoukset. Näiden päät-
teeksi vierailtiin Temppeliaukion 
kirkossa ja nautittiin illallinen Töö-
lön ravintola Aidossa. Lauantaina oli 
vuorossa neuvoston kokous, johon 
osallistui kaikkien 25 jäsenmaan kyn-
nelle kyenneet edustajat. Jännin hetki 
oli kun 12. konferenssin pitopaikas-
ta kilpailevat Dublin ja Maastricht 
esittelivät suunnitelmansa ja päästiin 
äänestämään. Dublin voitti Guinne-
sin mitalla vuoden 2023 tapahtuman, 
mutta Maastricht sai lohdutukseksi 
oikeuden järjestää seuraavan, 13. kon-
ferenssin 2025.

Sunnuntaipäivä alkoi sitten Work 
Shopilla joka käsitteli louhintatöitä 
herkässä kaupunkiympäristössä, sen-
hän suomalaiset osaavat. Tilaisuus 
alkoi lyhyillä alustuspuheenvuoroilla, 
joissa allekirjoittanut ja Juha Halo-
nen Kalliorakennus Yhtiöistä kuvasi-
vat millä reunaehdoilla ja prosessilla 
Suomessa tehdään louhintatöitä kau-
punkikeskustoissa.

Käytiin läpi riskianalyysit, katsel-
mukset ja mittaukset, lainsäädäntö, 
räjähdysainevalinnat, louhintamene-
telmät, turvallisuuden varmistaminen 
– tunnissa. Sitten jatkoimme muodos-
tamalla koko 70 hengen porukasta 
pienryhmiä eri alueiden asiantunti-
joista. Jokaiseen ryhmään valikoitiin 
aina yhden osaamisalueen erikoismie-
hiä. Jokaiselle ryhmälle annettiin teh-
täväksi visioida oman osaamisalueensa 
sisältä tärkeän kehittämiskohteen rat-
kaisut tulevaisuudelle.

Tärinäryhmän tehtävänä oli esim. 

EFEEn puheenjohtaja Jari Honkanen 
avasi 10-vuotisjuhlakonferenssin.
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luonnostella optimaalinen tulevaisuu-
den tärinäohjeistus puhtaalta pöydältä 
nykytietämyksellä. Ryhmässä oli maa-
ilman johtavia tärinäasiantuntijoita 
joka mantereelta ja voitte vain kuvi-
tella että lopputulos ei muistuttanut 
mitään mikä on tänä päivänä maail-
malla käytössä.

Iltapäivällä vietiin koko porukka 
ratikalla keskustaan ja kävelytettiin 
muutama kilometri maan alla Hel-
singin keskustan huoltotunnelia pit-
kin tutustumassa maanalaiseen infra-
struktuuriin. Vieraat ihailivat hartaasti 
suomalaisen kalliorakentamisen jälkeä. 
Kahvit nautittiin tietysti Stokkalla ja 
retki päättyi lopulta takaisin Kataja-
nokalle, johon YIT:n Matti Juppi tuli 
pyhäpäivänä esittelemään erittäin 
mielenkiintoista louhintakohdetta, 
johon rakennettiin avolouhinnalla 
tehtävää maanalaista parkkihallia, 
josta johti maanalaisena louhintana 
johdettu yhteys viereisen kiinteistön 
sisään – kaikki tämä naapurin lähes 
100v vanhojen kerrostalojen seinävi-
eriä nuollen. Kohteessa oli käytetty 
myös mm. irtiporausta sekä vaijeri-
sahausta ja taas oli vierasporukalla 
monttu auki.

Sunnuntai-ilta huipentui konfe-
renssin avaajaisiin jossa allekirjoit-
tanut pääsi toivottamaan kaikki ter-
vetulleiksi ja avaamaan ammatillisen 
näyttelyn.

Varsinainen konferenssi alkoi maa-
nantaiaamuna jälleen allekirjoittaneen 
ja ISEE:n edustajan puheenvuoroilla, 
jonka jälkeen myönnettiin EFEE:n 
neljäs kunniajäsenyys Saksan Rolf 
Schillingerille, joka on saanut panos-
tajan pätevyyden jo vuonna 1970. Hän 
toimi aikanaan EFEE:n hallitukses-
sa ja presidenttinä sekä myöhemmin 
myös ISEE:n hallituksessa.

Päivä sujui sen jälkeen rattoisas-
ti kahdessa salissa pyöriviä esityk-
siä kuunnellen sekä näyttelyä välillä 
kierrellen. Päivä huipentui illalla Klip-
panin luodolla, Ravintola saaristossa, 
pidettävään Gala-illalliseen johon 
osallistui ennätysyleisö 330 henkeä. 

Illan juontajana ja pääesiintyjänä toi-
mi Noora Karma, illallisen päätteeksi 
nähtiin Suomen Ilotulitus Oy:n Fin-
landian tahtiin mereltä ammuttu erit-
täin näyttävä ilotulitus.

Tiistaina olikin sitten hieman rau-
hallisempi, mutta silti täysi konferens-
sipäivä aamusta iltaan. Keskiviikkona 
55 nopeinta ilmoittautujaa mahtuivat 
mukaan Forcitin Hangon tehtaalle ja 
Tytyrin kaivosmuseoon suunnatulle 
kokopäiväretkelle.

Puheenjohtajalle oli helpotus kun 
kaikki oli onnistuneesti ohi. Yhden 
päivän vedin ihan lonkkaa ja otin 
vastaan onnitteluja ja kiitosta tapah-
tumasta ja järjestelyistä vaikutusvaltai-
silta tahoilta ympäri maailmaa. Kyllä 
meillä Suomessa osataan!

Erityiskiitokset INFRA ry:lle 
sekä kaikille suomalaisille yrityksille 
ja ammattilaisille, jotka osallistuivat 
konferenssiin sekä sen järjestämiseen 
ja tukemiseen – tuotiin Suomi louhin-
tamaailman kartalle! 

Rakentavin terveisin
Jari Honkanen

EFEE:
European Federation of Explosives Engineers

isEE:
International Society of Explosives Engineers

Vieraat pääsivät tutustumaan maanalaiseen Helsinkiin.

Näytteilleasettajilla oli esillä uusinta tek-
nologiaa oli ympäri maailman.
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Jouko Salonen, Louhintatekninen asiantuntija
Oy Finnrock Ab

kun ei osaa panostaa, 
täytyy peittää
Sinkoilun (kivien lentäminen 
määritellyn vaarallisen alueen ul-
kopuolelle) hallinta lähtee hyväs-
tä suunnittelusta ja laadukkaasta 
porauksesta. Pitää osata valita oi-
kea reikäkoko ja pengerkorkeus. 
Ominaispanostus, kansi ja nalli-
tus tulee suunnitella turvallisuut-
ta silmällä pitäen. Näin sinkoilun 
vaara on lähtökohtaisestikin 
kohtuullinen ja peittämällä riski 
vielä puristetaan lähes nollaan. 
Täysin riskitöntä räjäytystähän ei 
ole ole massa kaan.

Paljonko niitä mattoja laitetaan? 
Kuinka ison kentän uskaltaa näillä 
matoilla ottaa? 
Mitkä asiat peittämistarpeeseen 
vaikuttavat? 
Panostajan ammattitaitoon kuuluu 
peittäminen ja useimmat meistä sen 
hyvin osaavatkin. Nykytouhu on kui-
tenkin mennyt paljolti siihen, että tur-
vallisuus ei saisi hidastaa tahtia. ”Pitää 
kiven irrota.” Ja tottahan se on, että 
pitää ukoille (mihinkään sukupuoleen 
viittaamatta) ja koneille olla koko ajan 
tekemistä. Eihän se urakointi muuten 
kannata eikä pysy yhteiskunta pys-
tyssä. Ulkoinen paine on suuri, joten 
panostajalta vaaditaan kylmäpäisyyttä 
koska on pakko luottaa itseensä ja aina 

laittaa omasta mielestä riittävä määrä 
mattoja – juuri niin kuin itse haluaa.

Peittämisen tarve on  
monen asian summa. 
”Kivi vaikuttaa kaikkeen ja porarin 
vika se on, jos jokin menee pieleen.” 
Todellisuudessa ensimmäinen vas-
tuunkantaja on räjäytystyön johtaja, 
toisena seuraa panostaja. Heillä on 
myös eniten mahdollisuuksia vaikuttaa 
räjäytyksen onnistumiseen. Ympäris-
tö on mikä on, sanotaan. Rakennuksia 
ei voi siirtää mutta ajoneuvoja voi ja 
vaarallisen alueen voi yleensä määri-
tellä vähän  suuremmaksi. Porauksen 
voi suunnitella halutunlaiseksi ja sen 
laatua voi valvoa esimerkiksi reikäsuo-

Kun on tilaa, saa kivikin lentää. (Kuva: Arne Lislerud)
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ruusmittauksella. Vielä kun skannaa 
rintauksen, tietää todellisen edun. Eri-
laisten räjähdysaineiden ja sytytysväli-
neiden valikoima on nykyään laajempi 
kuin koskaan. Kaiken saatavilla olevan 
lähtötiedon perusteella panostaja sit-
ten suunnittelee räjäytyksen niin, että 
kentän jokaisessa pisteessä ominais-
panostus on sopiva.  

Muuttujia on lähes rajattomasti, 
joten oheinen peittämisohje on ra-
jun yksinkertaistuksen tulos. Johto-
ajatuksena on, että merkittävin 
ilmiö on räjähdys kaasujen maksimi-
määrä/-energia (ja kaasujen paine) eli 
se ei-toivottu tilanne kun koko reiän 
räjähdys aine on räjähtänyt mutta kivi 
ei syystä tai toisesta olekaan lähtenyt 
liikkeelle eivätkä räjähdyskaasut löy-
dä pakotietä kallioon syntyneitä eikä 
luonnollisiakaan halkeamia pitkin. 
Tällöin paine/voima on etutäytteen 
ala pinnassa suurimmillaan joten sen 
mukaan on kannen paksuuskin mitoi-
tettava. Koska räjähdyskaasuista syntyy 
myös se voima joka saa kivet sinkoile-
maan, on peittämis tarvekin arvioitava 
kaasutilavuuden ja maksi mi paineen 
perusteella. Räjähdyskaasujen määrä/
paine riippuu käytetyistä räjähteistä 
sekä reikäpanoksen suuruudesta eli 

Jouko	  Salonen,	  Forcit	  Consulting	  

ajoneuvoja	  voi	  ja	  vaarallisen	  alueen	  voi	  yleensä	  määritellä	  vähän	  suuremmaksi.	  Porauksen	  voi	  suunnitella	  
halutunlaiseksi	  ja	  sen	  laatua	  voi	  valvoa	  esimerkiksi	  reikäsuoruusmittauksella.	  Vielä	  kun	  skannaa	  rintauksen,	  
tietää	  todellisen	  edun.	  Erilaisten	  räjähdysaineiden	  ja	  sytytysvälineiden	  valikoima	  on	  nykyään	  laajempi	  kuin	  
koskaan.	   Kaiken	   saatavilla	   olevan	   lähtötiedon	   perusteella	   panostaja	   sitten	   suunnittelee	   räjäytyksen	   niin,	  
että	  kentän	  jokaisessa	  pisteessä	  ominaispanostus	  on	  sopiva.	  	  	  

	  

	  
Kuva	  2.	  Louhinnan	  muuttujia	  jotka	  vaikuttavat	  sinkoiluun	  ja	  siis	  peittämisen	  tarpeeseen.	  	  

	  
Muuttujia	   on	   lähes	   rajattomasti,	   joten	   oheinen	   peittämisohje	   on	   rajun	   yksinkertaistuksen	   tulos.	   Johto-‐
ajatuksena	  on,	  että	  merkittävin	  ilmiö	  on	  räjähdyskaasujen	  maksimimäärä/-‐energia	  (ja	  kaasujen	  paine)	  eli	  se	  
ei-‐toivottu	   tilanne	   kun	   koko	   reiän	   räjähdysaine	   on	   räjähtänyt	   mutta	   kivi	   ei	   syystä	   tai	   toisesta	   olekaan	  
lähtenyt	   liikkeelle	   eivätkä	   räjähdyskaasut	   löydä	   pakotietä	   kallioon	   syntyneitä	   eikä	   luonnollisiakaan	  
halkeamia	   pitkin.	   Tällöin	   paine/voima	   on	   etutäytteen	   alapinnassa	   suurimmillaan	   joten	   sen	   mukaan	   on	  
kannen	   paksuuskin	   mitoitettava.	   Koska	   räjähdyskaasuista	   syntyy	   myös	   se	   voima	   joka	   saa	   kivet	  
sinkoilemaan,	   on	   peittämistarvekin	   arvioitava	   kaasutilavuuden	   ja	   maksimipaineen	   perusteella.	  
Räjähdyskaasujen	   määrä/paine	   riippuu	   käytetyistä	   räjähteistä	   sekä	   reikäpanoksen   suuruudesta   eli	  
käytännössä	  reiän	  (panostettavasta)	  pituudesta  ja  halkaisijasta.    
	  
Tätä	   peittämisohjetta	   saa	   kukin	   tahollaan	   käyttää	   jos	   siltä	   tuntuu	   tai	   hioa	   siitä	   vielä	   paremman	   omaan	  
käyttöönsä.	  Sen	  ei	  ole	  tarkoituskaan	  esittää	  mitään	  totuutta	  tai	  ainoaa	  oikeaa	  tapaa	  vaan	  johdattaa	  kukin	  
tahollaan	  miettimään	  hiukan	  omaakin	   työtään,	  mutta	  ainakin	  sitä	  miten	  asian	  haluaa	  tuleville	  panostaja-‐
ikäluokille	  opettaa.	  Se	  nimittäin	  on	  meidän	  velvollisuutemme.	  

	  
Loppuun	  turvallisuushuomio:	  

Kun	  virkaiältään	  nuorempi	   louhintahenkilö	   ilmoittaa,	  että	   täkkäys	  on	  valmis,	   varmista	  ensin	  ettei	  puhuta	  
reikien	  ”roppaamisesta”	  vaan	  nimenomaan	  peittämisestä	  ennen	  kuin	  annat	  tulikomennon...	  

käytännössä reiän (panostettavasta) 
pituudesta ja halkaisijasta. 

Tätä peittämisohjetta saa kukin 
tahollaan käyttää, jos siltä tuntuu tai 
hioa siitä vielä paremman omaan käyt-
töönsä. Sen ei ole tarkoituskaan esit-
tää mitään totuutta tai ainoaa oikeaa 
tapaa vaan johdattaa kukin tahollaan 
miettimään hiukan omaakin työtään, 
mutta ainakin sitä miten asian haluaa 
tuleville panostaja ikäluokille opettaa. 
Se nimittäin on meidän velvollisuu-
temme.

Loppuun turvallisuushuomio:
Kun virkaiältään nuorempi louhin-
tahenkilö ilmoittaa, että täkkäys on 
valmis, varmista ensin ettei puhuta 
reikien ”roppaamisesta” vaan nimen-
omaan peittämisestä ennen kuin annat 
tulikomennon...

PEITTÄMISOHJE ASUTUN 
ALUEEN LOUHINTAAN
Kannen paksuus on tässä ohjeessa 
reiän suuntainen etäisyys etutäyt teen 
alareunasta kallion pintaan. ”Mikään 
etäisyys räjähdysaineesta tai etutäyt-
teen alapinnasta kallion pintaan ei 
saa alittaa ~2/3 kannen minimipak-
suudesta.”

Kuva 2. Louhinnan muuttujia jotka vaikuttavat sinkoiluun ja siis peittämisen tarpeeseen. 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ: VNa 
644/2011
15§ Peittäminen
Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peit-
tämisen tarve on asianmukaisesti sel-
vitettävä ja arvioitava räjäytyssuunni-
telmassa. Peittäminen on toteutettava 
suunnitelman mukaan.
13 § Poraaminen
...poraaminen tehdään räjäytyssuun-
nitelman mukaan.   ...porauksessa ha-
vaituista turvallisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä on ilmoitettava välittömästi 
räjäytystyön johtajalle. 

Porauksen aikana saatu tieto välitetään 
räjäytyssuunnitelman laatijalle ennen 
panostusta. Porauksen aikana tapah-
tuvaa automaattista ja manuaalista 
tiedon keruuta kannattaa hyödyntää 
(MWD).

Etu on kaivettava auki. Rintaus 
skan  nataan ja eturivin porausvirheet 
mitataan työturvalli suu den tätä edel-
lyttäessä. Panostaja tarkistaa todel-
lisen edun, määrittää panostettavan 
kentän ja havainnoi kentän alueella 
ja lähietäisyydellä olevat heikkous-
vyöhykkeet tms. Louhe  täkkäys suo-
ritetaan panos tajan ohjeiden (ja räjäy-
tyssuunnitelman) mukaisesti.
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Panostus – ominaispanostus [kg/
m3], panostusaste [kg/m], reikäpanos 
[kg], hidasteajat ja etu täyte – toteute-
taan siten, että kivi liikkuu hallitusti 
eikä etutäytteen alareunaan kohdistuu 
liian suurta räjähdyskaasujen painetta. 
Etutäytteen materiaalissa ei saa olla 
0-2 mm rakeita. 

Jouko	  Salonen,	  Forcit	  Consulting	  

PEITTÄMISOHJE  ASUTUN  ALUEEN  LOUHINTAAN  
  
Kannen paksuus on tässä ohjeessa reiän suuntainen etäisyys etutäyt- teen 
alareunasta kallion pintaan. ”Mikään etäisyys räjähdysaineesta tai etutäytteen 
alapinnasta kallion pintaan ei saa alittaa ~2/3 kannen minimipaksuudesta.” 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ: VNa 644/2011 
15§ Peittäminen 
Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen tarve on asianmukaisesti selvitettävä ja arvioitava 
räjäytyssuunnitelmassa. Peittäminen on toteutettava suunnitelman mukaan. 

13  § Poraaminen 
...poraaminen tehdään räjäytyssuunnitelman mukaan.   ...porauksessa havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ilmoitettava välittömästi 
räjäytystyön johtajalle.  
 

Porauksen aikana saatu tieto välitetään räjäytyssuunnitelman laatijalle ennen panostusta. Porauksen aikana 
tapahtuvaa automaattista ja manuaalista tiedon keruuta kannattaa hyödyntää (MWD). 

Etu on kaivettava auki. Rintaus skannataan ja eturivin porausvirheet mitataan työturvallisuuden tätä edellyttäessä. 
Panostaja tarkistaa todellisen edun, määrittää panostettavan kentän ja havainnoi kentän alueella ja lähietäisyydellä 
olevat heikkousvyöhykkeet tms. Louhetäkkäys suoritetaan panostajan ohjeiden (ja räjäytyssuunnitelman) mukaisesti. 

Panostus – ominaispanostus [kg/m3], panostusaste [kg/m], reikäpanos [kg], hidasteajat ja etutäyte – toteutetaan siten, 
että kivi liikkuu hallitusti eikä etutäytteen alareunaan kohdistuu liian suurta räjähdyskaasujen painetta. Etutäytteen 
materiaalissa ei saa olla 0-2 mm rakeita.  

Etutäytteen minimipituudet:	   
reikäkoko	  ø	  ≤	  [mm]	   pengerkorkeus	  h	  ≤	  	  [m]	   kansi  vähintään  [m]  
33	   1	   0,7  
38	   3	   0,8  
51	   5	   1,2  
64	   7	   1,3  
76	   10	   1,5  
Vesirei’issä arvoihin lisätään ~10 %  

Matotuksen tarve reikäkoon ja pengerkorkeuden mukaan (ehjät matot): 
AVOLOUHINTA          KANAALILOUHINTA        
Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	   	   Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	  

(paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	   ≥ 10 m  (paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	  

	  	   34	   1           	  	   34	   2       
Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   2   2      Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   3   4  
	  	   76	   3   3   4  	  	   76	   4   5  
Peittämisen on ulotuttava vähintään reikävälin verran panostettujen  Peittämisen on ulotuttava vähintään pengerkorkeuden verran 
reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 0.5 m ristiin. > 5 m penkoissa  panostettujen reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 1.0 m  
 2*r-välin verran kentän ulkopuolelle. Louhetäkkäystä käytettäessä on  ristiin. Louhetäkkäystä käytettäessä matotuksen on ulotuttava  
matotuksen ulotuttava reikävälin verran tämän päälle.   2 m  ja > 5 m penkoissa 3 m louhetäkkäyksen päälle. 
 
 
Hiekalla peitettäessä sitä on laitettava ”matotettavalle alalle” mattokerrosten lkm*0,5 metrin kerros. 

Peittämistä voidaan harkinnan perusteella – jos turvallisuutta ja omaisuutta ei vaaranneta – vähentää suuremman 
vaarallisen alueen ja paksumman kannen perusteella seuraavasti: 

vaarallinen	  alue	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	  
vähentää	  enintään:	   	  

	  kantta	   yli	   minimipituus-‐
taulukon	  [cm]	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	   vähentää	  
enintään:	  

25-‐50	  m	   33  %      50	   33  %  
>	  50	  m	   50  %      120	   50  %  
	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	   	   	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	  

 

Vaarallinen alueen määrittely päivitetään panostuksen ja peittämisen jälkeen. 

Räjäytystulos arvioidaan ja porausohjeet jatkoa varten annetaan porareille.  

Jouko	  Salonen,	  Forcit	  Consulting	  

PEITTÄMISOHJE  ASUTUN  ALUEEN  LOUHINTAAN  
  
Kannen paksuus on tässä ohjeessa reiän suuntainen etäisyys etutäyt- teen 
alareunasta kallion pintaan. ”Mikään etäisyys räjähdysaineesta tai etutäytteen 
alapinnasta kallion pintaan ei saa alittaa ~2/3 kannen minimipaksuudesta.” 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ: VNa 644/2011 
15§ Peittäminen 
Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen tarve on asianmukaisesti selvitettävä ja arvioitava 
räjäytyssuunnitelmassa. Peittäminen on toteutettava suunnitelman mukaan. 

13  § Poraaminen 
...poraaminen tehdään räjäytyssuunnitelman mukaan.   ...porauksessa havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ilmoitettava välittömästi 
räjäytystyön johtajalle.  
 

Porauksen aikana saatu tieto välitetään räjäytyssuunnitelman laatijalle ennen panostusta. Porauksen aikana 
tapahtuvaa automaattista ja manuaalista tiedon keruuta kannattaa hyödyntää (MWD). 

Etu on kaivettava auki. Rintaus skannataan ja eturivin porausvirheet mitataan työturvallisuuden tätä edellyttäessä. 
Panostaja tarkistaa todellisen edun, määrittää panostettavan kentän ja havainnoi kentän alueella ja lähietäisyydellä 
olevat heikkousvyöhykkeet tms. Louhetäkkäys suoritetaan panostajan ohjeiden (ja räjäytyssuunnitelman) mukaisesti. 

Panostus – ominaispanostus [kg/m3], panostusaste [kg/m], reikäpanos [kg], hidasteajat ja etutäyte – toteutetaan siten, 
että kivi liikkuu hallitusti eikä etutäytteen alareunaan kohdistuu liian suurta räjähdyskaasujen painetta. Etutäytteen 
materiaalissa ei saa olla 0-2 mm rakeita.  

Etutäytteen minimipituudet:	   
reikäkoko	  ø	  ≤	  [mm]	   pengerkorkeus	  h	  ≤	  	  [m]	   kansi  vähintään  [m]  
33	   1	   0,7  
38	   3	   0,8  
51	   5	   1,2  
64	   7	   1,3  
76	   10	   1,5  
Vesirei’issä arvoihin lisätään ~10 %  

Matotuksen tarve reikäkoon ja pengerkorkeuden mukaan (ehjät matot): 
AVOLOUHINTA          KANAALILOUHINTA        
Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	   	   Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	  

(paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	   ≥ 10 m  (paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	  

	  	   34	   1           	  	   34	   2       
Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   2   2      Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   3   4  
	  	   76	   3   3   4  	  	   76	   4   5  
Peittämisen on ulotuttava vähintään reikävälin verran panostettujen  Peittämisen on ulotuttava vähintään pengerkorkeuden verran 
reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 0.5 m ristiin. > 5 m penkoissa  panostettujen reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 1.0 m  
 2*r-välin verran kentän ulkopuolelle. Louhetäkkäystä käytettäessä on  ristiin. Louhetäkkäystä käytettäessä matotuksen on ulotuttava  
matotuksen ulotuttava reikävälin verran tämän päälle.   2 m  ja > 5 m penkoissa 3 m louhetäkkäyksen päälle. 
 
 
Hiekalla peitettäessä sitä on laitettava ”matotettavalle alalle” mattokerrosten lkm*0,5 metrin kerros. 

Peittämistä voidaan harkinnan perusteella – jos turvallisuutta ja omaisuutta ei vaaranneta – vähentää suuremman 
vaarallisen alueen ja paksumman kannen perusteella seuraavasti: 

vaarallinen	  alue	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	  
vähentää	  enintään:	   	  

	  kantta	   yli	   minimipituus-‐
taulukon	  [cm]	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	   vähentää	  
enintään:	  

25-‐50	  m	   33  %      50	   33  %  
>	  50	  m	   50  %      120	   50  %  
	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	   	   	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	  

 

Vaarallinen alueen määrittely päivitetään panostuksen ja peittämisen jälkeen. 

Räjäytystulos arvioidaan ja porausohjeet jatkoa varten annetaan porareille.  

Etu täytteen minimipituudet: 

reikäkoko ø ≤ [mm] pengerkorkeus h ≤  [m] kansi vähintään [m]

33 1 0,7

38 3 0,8

51 5 1,2

64 7 1,3

76 10 1,5

Vesirei’issä arvoihin lisätään ~10 %

Peittämisen on ulotuttava vähintään reikävälin verran panostettujen 
reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 0,5 m ristiin. > 5 m penkoissa 
2*r-välin verran kentän ulkopuolelle. Louhetäkkäystä käytettäessä on 
matotuksen ulotuttava reikävälin verran tämän päälle.   

Matotuksen tarve reikäkoon ja pengerkorkeuden mukaan (ehjät matot):

Jouko	  Salonen,	  Forcit	  Consulting	  

PEITTÄMISOHJE  ASUTUN  ALUEEN  LOUHINTAAN  
  
Kannen paksuus on tässä ohjeessa reiän suuntainen etäisyys etutäyt- teen 
alareunasta kallion pintaan. ”Mikään etäisyys räjähdysaineesta tai etutäytteen 
alapinnasta kallion pintaan ei saa alittaa ~2/3 kannen minimipaksuudesta.” 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ: VNa 644/2011 
15§ Peittäminen 
Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen tarve on asianmukaisesti selvitettävä ja arvioitava 
räjäytyssuunnitelmassa. Peittäminen on toteutettava suunnitelman mukaan. 

13  § Poraaminen 
...poraaminen tehdään räjäytyssuunnitelman mukaan.   ...porauksessa havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ilmoitettava välittömästi 
räjäytystyön johtajalle.  
 

Porauksen aikana saatu tieto välitetään räjäytyssuunnitelman laatijalle ennen panostusta. Porauksen aikana 
tapahtuvaa automaattista ja manuaalista tiedon keruuta kannattaa hyödyntää (MWD). 

Etu on kaivettava auki. Rintaus skannataan ja eturivin porausvirheet mitataan työturvallisuuden tätä edellyttäessä. 
Panostaja tarkistaa todellisen edun, määrittää panostettavan kentän ja havainnoi kentän alueella ja lähietäisyydellä 
olevat heikkousvyöhykkeet tms. Louhetäkkäys suoritetaan panostajan ohjeiden (ja räjäytyssuunnitelman) mukaisesti. 

Panostus – ominaispanostus [kg/m3], panostusaste [kg/m], reikäpanos [kg], hidasteajat ja etutäyte – toteutetaan siten, 
että kivi liikkuu hallitusti eikä etutäytteen alareunaan kohdistuu liian suurta räjähdyskaasujen painetta. Etutäytteen 
materiaalissa ei saa olla 0-2 mm rakeita.  

Etutäytteen minimipituudet:	   
reikäkoko	  ø	  ≤	  [mm]	   pengerkorkeus	  h	  ≤	  	  [m]	   kansi  vähintään  [m]  
33	   1	   0,7  
38	   3	   0,8  
51	   5	   1,2  
64	   7	   1,3  
76	   10	   1,5  
Vesirei’issä arvoihin lisätään ~10 %  

Matotuksen tarve reikäkoon ja pengerkorkeuden mukaan (ehjät matot): 
AVOLOUHINTA          KANAALILOUHINTA        
Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	   	   Montako  kerrosta  mattoja?   pengerkorkeus	  h	  

(paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	   ≥ 10 m  (paino	  vähintään	  50	  kg/m2)	   ≤	  5	  m	   >	  5	  m	  

	  	   34	   1           	  	   34	   2       
Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   2   2      Reikäkoko	  ø	  enintään	  [mm]	   51	   3   4  
	  	   76	   3   3   4  	  	   76	   4   5  
Peittämisen on ulotuttava vähintään reikävälin verran panostettujen  Peittämisen on ulotuttava vähintään pengerkorkeuden verran 
reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 0.5 m ristiin. > 5 m penkoissa  panostettujen reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 1.0 m  
 2*r-välin verran kentän ulkopuolelle. Louhetäkkäystä käytettäessä on  ristiin. Louhetäkkäystä käytettäessä matotuksen on ulotuttava  
matotuksen ulotuttava reikävälin verran tämän päälle.   2 m  ja > 5 m penkoissa 3 m louhetäkkäyksen päälle. 
 
 
Hiekalla peitettäessä sitä on laitettava ”matotettavalle alalle” mattokerrosten lkm*0,5 metrin kerros. 

Peittämistä voidaan harkinnan perusteella – jos turvallisuutta ja omaisuutta ei vaaranneta – vähentää suuremman 
vaarallisen alueen ja paksumman kannen perusteella seuraavasti: 

vaarallinen	  alue	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	  
vähentää	  enintään:	   	  

	  kantta	   yli	   minimipituus-‐
taulukon	  [cm]	  

harkinnan	   mukaan	  
peittämistä	   voidaan	   vähentää	  
enintään:	  

25-‐50	  m	   33  %      50	   33  %  
>	  50	  m	   50  %      120	   50  %  
	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	   	   	  	   ei	  alle	  yhden	  kerroksen	  

 

Vaarallinen alueen määrittely päivitetään panostuksen ja peittämisen jälkeen. 

Räjäytystulos arvioidaan ja porausohjeet jatkoa varten annetaan porareille.  

Peittämisen on ulotuttava vähintään pengerkorkeuden verran  
panostettujen reikien etu-, sivu- ja takapuolelle sekä 1,0 m 
ristiin. Louhetäkkäystä käytettäessä matotuksen on ulotutta-
va 2 m  ja > 5 m penkoissa 3 m louhetäkkäyksen päälle.

Vaarallinen alueen määrittely päivitetään panostuksen ja peittämisen jälkeen.
Räjäytystulos arvioidaan ja porausohjeet jatkoa varten annetaan porareille. 

Hiekalla peitettäessä sitä on laitettava ”matotettavalle alalle” mattokerrosten lkm*0,5 metrin kerros.
Peittämistä voidaan harkinnan perusteella – jos turvallisuutta ja omaisuutta ei vaaranneta – vähentää suuremman vaa-
rallisen alueen ja paksumman kannen perusteella seuraavasti:
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LOUHINNAN ASIANTUNTIJA PALVELUT JA KOULUTUS 

www.blastershouse.fi

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.

GEOPHYSICAL AND ROCK MECHANICAL SERVICES

GRM-services Oy Ltd
 www.grm-services.fi

www.smcoy.fi

HF-jännitys-
tilamittaus

Puristuslujuus
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mekaaninen
suunnittelu
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Johanna Alitalo, yksi WiM Suomen perustajajäsenistä

Women in Mining Finland 
– kun kaivosalan naiset järjestäytyivät
Toukokuussa 2018 neljä kaivosnaista 
starttasi yhdessä seminaarimatkal-
le, jossa valtaosa osallistujista, sekä 
kaikki puhujat olivat miehiä. Kuten 
parhaat ideat toisinaan syntyvät, tä-
mäkin yhdistys sai alkunsa aamuyön 
tunteina, kun pohdittiin alan suku-
puolijakaumaa ja sen vaikutuksia. 
Mietimme miten edesauttaa naisten 
päätymistä alalle ja viihtymistä siellä. 
Muistimme kansainvälisen Women 
in Mining -verkoston, joka toimii yli 
sadassa maassa ja johon kuuluu noin 
10 000 jäsentä.

Tuumailimme nelistään olisiko 
syytä perustaa kansallinen WiM-
organisaatio Suomeen ja totesimme, 
että olisi. Seminaarista kotiuduttuam-
me olimme yhteydessä International 
Women in Mining -kattojärjestöön ja 
sieltä toivotettiin meidät tervetulleeksi 
joukkoon: Euroopan neljäs kansalli-
nen WiM-osasto oli syntynyt.

Yhdistyksen ensisijaiseksi tarkoi-
tukseksi ja tavoitteeksi päätettiin ver-
kostoitumismahdollisuuksien luomi-
nen kaivos- ja kaivannaisalan naisille. 
Haluamme myös lisää naisia alalle ja 
siihen tähtäämme kannustamalla tyt-
töjä ja naisia koulutuksiin, joista on 
mahdollista päätyä kaivosalan töihin, 
sekä markkinoimalla alaa niin ikään 
naisille sopivana työllistäjänä. Pyrim-
me lisäksi kasvattamaan naisten osaa-
misen ja koulutuksen arvostusta, sekä 
edistämään tasa-arvoa ja diversiteettiä 
alan sisällä. Tavoittelemme avointa ja 
kiihkotonta keskustelua naisten ja 
vähemmistöjen asemasta ja mahdol-
lisuuksista kaivosteollisuudessa, sekä 
monimuotoisuuden eduista organisaa-
tioissa ja johtamisessa.

Näkemyksemme mukaan hete-
rogeenisyys yritysorganisaatiossa 
on sukupuolijakauman lisäksi myös 
esimerkiksi ikä-, kansallisuus- ja 
koulutustaustatekijöiden monipuo-
lisuutta. Kaivosteollisuuden muutos 

monimuotoisemmaksi yhteisöksi ei 
ole ainoastaan naisten etu, vaan sen 
on todettu johtavan tuottavampiin ja 
tehokkaampiin organisaatioihin, joka 
taas hyödyttää kaikkia toiminnan pii-
riin kuuluvia.

Yhdistyksen ensimmäiset puolitois-
ta vuotta on kulunut nopeasti ja jäsen-
määrä on kasvanut jo noin 130:een 
melko pienellä markkinoinnilla. Nais-
verkostolle on selvästi ollut tilausta. 
Joukkomme on monipuolinen kattaus 
kaivosalan ammattilaisia ympäri Suo-
mea; professoreista ja johtajista kai-
vosoperaattoreihin ja koneenkuljetta-
jiin. Mukana on sekä alan opiskelijoita 
että vanhoja konkareita, jotka ovat ol-
leet maanalaisissa töissä jo silloin, kun 
se ei lain mukaan ollut heille sallittua. 
Jäsenistömme edustaa useampaa kan-
sallisuutta ja joukossa on myös monia 
miehiä, jotka ovat kokeneet yhdistyk-
sen agendan tukemisen arvoiseksi.

Jatkossa aiomme rakentaa oppilai-
tosyhteistyökuvioita, jotta saisimme 
markkinoitua kaivos- ja kaivannais-
alaa nuorille ja mentorointiohjelmaa, 
jotta jäsenistömme saisi vahvistettua 
ammattitaitoaan, itseluottamustaan 

ja toimintaedellytyksiään. Haluam-
me myös järjestää verkostoitumis-
mahdollisuuksia ja erilaisia tilaisuuk-
sia jäsenillemme, sekä olla läsnä alan 
tapahtumissa ja osallistua yleiseen 
keskusteluun kaivosalasta ja sen tule-
vaisuudesta.

Seuraavana kalenterissamme on 
Fennoscandian Exploration and Mi-
ning -konferenssi Levillä, lokakuun 
lopulla, sekä yhdistyksen vuosikoko-
us oheisohjelmineen Sodankylässä, 
helmikuun ensimmäisenä viikonlop-
puna.

Yhdistyksestä ja sen toiminnasta voi 
lukea lisää kotisivuiltamme osoitteessa 
www.wimfinland.fi. Mikäli kiinnostuit 
WiMistä ja haluat tukea meitä liitty-
mällä jäseneksi, voit käydä täyttämässä 
jäsenhakemuskaavakkeen osoitteessa: 
www.wimfinland.fi/laheta-jasenha-
kemus/. Myös organisaatiot ja yhtiöt 
ovat tervetulleita kannattamaan meitä, 
esimerkiksi sponsoroimalla tapahtu-
miamme, kuten tulevaa vuosikokousta. 
Kyselyihin, tiedusteluihin ja yhteyden-
ottoihin vastaamme osoitteessa wim-
finland@gmail.fi sekä Facebookin 
viesteissä. Tervetuloa mukaan! 
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Anssi Mykkänen,Tuotelinjajohtaja panostus ja henkilönosto- sekä asennustuotteet
Normet Oy

Normet Charmec  
smartDrive – akkukäyttöistä räjähdysaineen panostusta

 

Normet SmartDrive tuoteperhe 
Normet lanseerasi SmartDrive täys-
sähkökäyttöisen kaivosajoneuvoper-
heen huhtikuussa 2019 Bauman ra-
kennus- ja työkonemessuilla Saksassa. 
Tuoteperheeseen kuuluu yleisimmin 
kaivos- ja tunnelinrakennuksessa 
käytetyt työkoneet kuten panostus-, 
ruiskutus-, betoninkuljetus- ja henki-
lönostotuotteet. SmartDrive tuoteper-
he perustuu 10 tonnin hyötykuorman 
omaavalle M-luokan alustalle jonka 
90 kWh litiumioniakku mahdollistaa 
noin 20 kilometrin toimintasäteen ta-
samaalla sekä riippuen koneen koko-
naismassasta vähintään 5 kilometrin 
toimintasäteen 1:7 ramppiin. 

Sanomattakin on selvää, että lait-
teisto on paikallisesti päästötön, ei luo 
pakokaasu- tai lämpökuormaa koneel-
lisesti tuuletettaviin kaivostunneleihin 
sekä on energiatehokkuudeltaan huo-
mattavasti vastaavan kokoista diesel- 
käyttöistä kaivoslaitetta parempi sekä 
ramppiajossa nopeampi. Esimerkkinä 
noin 20 tonnin painoinen diesel-käyt-
töinen kaivoslaite kulkee 5-6 km/h 1:7 
ramppiin, mutta voimansiirroltaan lä-
hes häviöttömällä vastaavan painoi-
sella SmartDrive täyssähkölaitteella 
päästään noin 12 km/h nopeuteen.

Normet SmartDrive tuoteperhe
Koneissa vakiona olevalla syöttökaa-
pelin AC-pistokkeella akku latautuu 
täyteen noin kolmessa tunnissa, mutta 
esimerkiksi järeällä 300 kW pikalata-
usasemalla latausaika lyhentyy jopa 
20 minuuttiin. Joissain täyssähkörat-
kaisuissa käytettyä vaivalloista akku-
jen vaihtoa ei siis tarvita, vaan koneet 
ladataan plug-in-tyyppisesti autote-
ollisuuden käyttämällä avoimen stan-
dardin CCS-pistokkeella. 

Täyssähkökäyttö panostustyössä
Akkuteknologian kehityksestä huo-
limatta akkukapasiteetti on edelleen, 
autoteollisuudestakin hyvin tunne-
tusti, rajoitteena täyssähkökäyttöisille 
sovelluksille. Tämän takia akkutekno-
logia soveltuu paremmin kaivossyk-
lin prosessilaitteille kuin esimerkiksi 
lastaus tai logistiikkalaitteille. Lastaus 
ja logistiikkalaitteiden tehontarve on 
suuri muodostaen tarpeen suurelle ak-
kukapasiteetille joka käytännössä tar-
koittaa kalliita ja hitaasti latautuvia tai 
kokonaan vaihdettavia akkuyksiköitä 
erillisine vaihtoasemineen. 

Prosessilaitteissakin on energian-
kulutuksen osalta eroja. Esimerkiksi 
poraus ja betonin ruiskutus vaativat yli 
100 kW sähkömoottoritehoja. Käy-
tännössä nämä prosessit hoidetaankin 
syöttökaapeli kytkettynä kaivoksen 
sähköverkkoon. Erityisen hyvin täys-
sähkökäyttöön soveltuu emulsiorä-
jähteen porareikiin panostaminen 
johtuen erittäin kohtuullisesta ener-
gian kulutuksestaan, joka mahdollistaa 
kaivoksen sähköverkosta riippumatto-
man panostustyön. 

Akkupalon riski on otettava eri-
tyisesti huomioon täyssähkökäyttöi-
sissä räjähdysaineen panostuslaitteis-
sa. Akkupalon riski ja seuraamukset 
on minimoitu tekemällä yhteistyötä 
emulsioräjähteen valmistajan Forcitin 
sekä Teknologian tutkimuskeskuksen 
VTT:n kanssa luomalla yhteistyössä pa-
loriskien turvallisuustarkastelu. Panos-
tuslaitteen suunnittelussa paloturvalli-
suus on myös huomioitu mm. akkujen 
monitorointijärjestelmällä, akkutilan 
ja emulsiopanostuslaitteen erottaval-
la paloseinämällä, turvallisilla sisäisen 
paineen nousun estävillä muovitankeilla 
sekä apujärjestelmien kuten voimayksi-
kön palonsammutuslaitteistolla. 

Normet Charmec SmartDrive 
kattavissa kaivostesteissä
Normet suoritti Charmec MC 605 VE 
SmartDrive emulsiopanostuskoneelle 
kattavan kaivostestauksen Pyhäsal-
men kaivoksessa. Testien yhteydessä 
todennettiin laskelmilla ja simulaat-
toritestauksella saavutettuja tuloksia 
oikeassa kaivosympäristössä ajamalla 
mm. ramppiajoa ylä- ja alamäkeen. 
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Ylämäkiajossa todennettiin mm. las-
kennallinen ajonopeus ja alamäkiajolla 
testattiin energian kierrätystä, jolloin 
akkuja ladataan koneen kineettisellä 
energialla pidentäen toimintasädettä 
sekä säästäen käyttöjarruja. Erityisesti 
testeissä huomattiin energian kierrä-
tysjärjestelmän vaikutus käyttöjarrun 
tarpeeseen. Käytännössä jarrun käyttö 
jää alamäkiajossa hyvin vähäiseksi pi-
dentäen jarrujen kulutusosien käyttö-
ikää huomattavasti.

Operatiivisen testauksen lisäksi pää-
tettiin testata myös emulsiopanostuksen 
soveltuvuutta täyssähkökäyttöön panos-
tamalla useita periä pelkästään akkukäy-
töllä. Vuonna 2012 Normetin Pyhäsal-
meen toimittaman edellisen sukupolven 
emulsiopanostuskoneen yhteydessä jo 
mitattiin sähköenergian kulutusta ja 
tiedossa siis oli emulsiopanostuksen 
vähäinen energian tarve. Charmec 
SmartDrive testeissä tämä vahvistui ja 
mittasimme tarvittavan noin 10-12 kW 
tehon reikäpanoksen luomiseen Nor-
met ECM emulsiopanostuslaitteella. 
Tässä on myös hyvä verrata pumpatta-
van emulsioräjähteen etuja paineilmal-
la porareikään siirrettävään ANFO:on. 
Vastaavan reikäpanoksen tuottamiseen 
ANFO:lla vaaditaan noin 30 kW tehoi-
nen paineilmakompressori.

Käytännössä tämä tarkoittaa Py-
häsalmen tyypillisessä 25 neliön kai-
vosperässä sitä, että yksi perä kuluttaa 
noin 20-25% akun varauskapasiteetis-
ta. Tästä voimme päätellä, että kaksi 
kaivosperää on mahdollista panostaa 
emulsioräjähteellä ja lisäksi ajaa useita 
kilometrejä takaisin räjähdevarastolle 
yhdellä akun latauksella. Alamäkiajo 
regeneroi akkuihin virtaa sekä AC-
kaapeli kytkemällä verkkoon akkuja 
voi ladata panostuksen aikana.

Kesäkuun testien yhteydessä suo-
ritimme samalla Euroopan ensim-
mäisen akkukäyttöisen maanalaisen 
emulsiopanostuksen.

EFEE messuilta Australiaan
Charmec MC 605 VE SmartDrive oli 
kymmenennen juhla EFEE räjähde 
ja räjäytyksen maailmankonferens-
sin tähtenä Helsingin Katajanokalla. 

Kattava kaivostestaus Pyhäsalmen kaivoksella.

Euroopan ensimmäinen akkukäyttöinen maanalainen emulsiopanostus.

Charmec SmartDrive näytteillä EFEE maailmankonferenssissa.

Vastaanotto oli erittäin positiivinen 
ja mielenkiinto korkealla uutta tek-
nologiaa kohtaan. Messujen jälkeen 
kone matkasi viimeistelyyn Norme-
tin Iisalmen tehtaalle, jonka jälkeen 
kone toimitetaan Australiaan avaina-

siakkaamme operatiiviseen käyttöön 
Normetin samalla diagnosoiden 
SmartWeb-etäsovelluksella koneen 
parametrejä sekä varmistaen näin 
nopealla tuotetuella koneen parhaan 
mahdollisen käyttöasteen. 
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KAIVOSTURVALLISUUSOPAS

kaivosturvallisuuden neuvottelukunta 

alan yhteisellä asialla

Tuomo Hänninen, KTN

Kaivosturvallisuuden neuvottelukun-
nan juuret juontuvat vuoteen 2011, 
jolloin joukko turvallisuustehtävien 
parissa työskenteleviä henkilöitä eri 
kaivosyhtiöistä päätti aloittaa sään-
nölliset tapaamiset kaivosten turval-
lisuusasioiden ja pelastustoiminnan 
käsittelemiseksi. Turvallisuuteen liit-
tyvät aihepiirit, kuten todetut läheltä 
piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot 
koettiin alan yhteisiksi asioiksi, joista 
haluttiin jakaa tietoa ja oppia myös 
oman kaivoksen ulkopuolelle. Samalla 
tapaamisissa käsiteltiin kaivosyhtiöi-
den turvallisuuspainotteisia kehitys-
hankkeita ja innovaatioita avoimesti 
yhteisen pöydän ääressä.  

Vuosien saatossa Kaivosturvallisuu-
den neuvottelukunta, tuttavallisemmin 
KTN, on muodostunut aktiiviseksi 
keskustelu- ja kehittämisverkostoksi, 
joka toimii osana Kaivosteollisuus 
ry:tä. Alkuvuosiin verrattuna toimin-
ta on laajentunut ja monipuolistunut, 
mutta keskeinen tavoite on pysynyt 
samana – KTN edistää suomalaisten 
kaivosten turvallisuutta, sekä turvalli-
suudesta vastaavien henkilöiden osaa-
mista ja verkostoitumista. 

Neuvottelukuntaa ohjaa 12 jäseni-
nen ohjausryhmä, joka koostuu kaivos-
yhtiöiden ja pelastustoimen edustajista 
sekä viranomaisista ja asiantuntijoista. 
KTN järjestää vuosittain kaksi tapah-
tumaa: yleiseen kaivosturvallisuuteen 
painottuvat Kevätpäivät sekä Syysse-
minaarin, jonka teema vaihtuu vuo-

desta toiseen. Lisäksi neuvottelukunta 
pitää yllä kaivosturvallisuus.fi-sivustoa 
ja on mukana julkaisemassa kaivostur-
vallisuuteen liittyviä materiaaleja. Esi-
merkkinä mainittakoon tämän vuoden 

Kevätpäivillä julkaistu uudistettu Kai-
vosturvallisuusopas, joka on saatavilla 
niin painettuna versiona kuin ilmaise-
na sähköisenä versionakin. 



27

 

 Varaosat 
 Kallioporakoneet 
 Tarvikkeet 
 Kartiokalustot 
 Teroituskoneet 
 Nousukoneet ym. 

 
 

 
 

Mitsubishi porakalustot 
 

Ratastie 5, 40950 MUURAME 
puh. 0400 647 188 

www.drilltek.fi 
www.terrafame.fi

Rakennamme parhaillaan yhtä maailman suurimmista  
akkukemikaalien tuotantolinjoista. Bioliuotukseen 
perustuva tuotantoprosessimme on ainutlaatuinen  
ja sen hiilijalanjälki on alhaisempi kuin perinteisissä  
tuotantomenetelmissä. Malmivaramme ja tuotanto- 
laitoksemme sijaitsevat Sotkamossa.  
Nikkelivarantomme ovat Euroopan  
suurimmat.

Teollisuustie 20, PL 62
79101 LePPävirTa

Gsm 0400-710 945

Räjäytystyön vastuuhenkilökoulutukset 

Kalliorakentajien ja kallioporaajien (operaatto- 
reiden) koulutus sekä täydennyskoulutus

Panostajakoulutukset

Porauskentän ja reikäsuoruuden mittaus- 
palvelu ja koulutus

Maanmittausalan koulutus

Katso lisää: riveria.fi/kaivosala
Lisätietoja: harri.mikkonen@riveria.fi, p. 050 375 2963

Kuva: Atlas Copco

INFRA ry:n yhteistyöjäsen

RIVERIA.FI

Suunnittelemme ja toteutamme organisaatioiden ja 
yhteisöjen tarpeisiin yksilöityjä koulutuksia – ympäri 
Suomea!

oppilaitoksen omalla  
huippukalustolla

Esimerkiksi
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MInna Alantie
Suomen Louhintakonsultit Oy

Minna Alantie

olenko  
negatiivinen? 
Arvoisa lukija. Muistatko, kun pa-
risen vuotta sitten lupasin valjastaa 
perintökameran uudelleen käyttöön. 
No senhän minä sitten tein. Tämä 
tapahtui vahingossa. Hiippailin suo-
simaani valokuvausliikkeeseen aivan 
toisissa ajatuksissa ja tiskillä asioides-
sani osui katseeni hyllylle pieneen, val-
koiseen laatikkoon. Se maksoi vaille 
parikymmentä euroa ja se kirjattiin 
ostoksiini. Kyseessä oli salamalla ja 
mustavalkofilmillä varustettu kerta-
käyttökamera. 

Kyseinen kamera päätyi työmaatoi-
mistoni pöydälle ja sitä aikani pyörit-
telin ja mietin, että mitähän kyseiselle 
filmille voisi tallentaa. Tällä aikaa tein 
myös lisähankintoja internetin kautta 
ja sain käsiini ISO 1000 high speed-
mustavalkofilmin, joka mainosten ja 
markkinoinnin mukaan oli suomalais-
ta alkuperää. Tässä vaiheessa oli aika 
kaivaa esille myös valmistusmaansa 
mukaan ikuiseksi luonnehdittavissa 
oleva kamerani, Zenit 12XP. Tässä 
vaiheessa viimeistään on syytä tietys-
ti kertoa, että Zenit ei ole enää alku-
peräisessä iskussaan, vaan esimerkiksi 
etsimessä kasvaa noin kolmea erilaista 
hometta ja se, jos mikä hankaloittaa 
tarkennusta huomattavasti. 

Olen paikallisen kamerakerhon 
jäsen ja olimme päättäneet lähteä 
keväiselle tutkimusretkelle Tuusulan 
Kellokoskelle vanhaa ruukkimiljöötä 
kuvaamaan. Matkalippu lunastettiin 
myös Zenitille ja siihen ladatulle hie-
nolle filmille. 

Kellokosken ruukki on alueena var-
sin mysteerinen, kuin Fiskars minia-

tyyrinä. Alueelta löytyy mielenkiin-
toista detaljiikkaa hänelle, joka tykkää 
karkeasta ja teollisesta. Tämä karkea ja 
teollinen on ilmeisesti ollut inspiraa-
tiona herkille kädentaitajille ja heitä 

alueelta löytyykin useampia. Pitääkö 
ympäristön olla rujo, jotta saa oman 
maailmansa kauneuden ilmaistua? 

Zenitin retki ei päättynyt Kello-
koskelle, koska monta ruutua jäi vielä 
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valottamatta. Päätin kokeilla siipiäni 
myös ansiotyössä työmaakierros-
ten yhteydessä. Valo, tai sen vähyys 
antoi luonnollisesti omat haasteen-
sa, varsinkin kun aikansa modernia 
teknologiaa edustava Zenitin sisään 
rakennettu valotuksen mittaus ei tu-
kenut filmiin kirjattua herkkyyslukua. 
Onneksi nykyisiin puhelimiin saa jos 
ja vaikka minkälaista sovellusta, ja va-
lotusmittari oli tarvittava “äppi”, jotta 
kantamusten määrä kuvausreissulla oli 
mahdollista minimoida. Valitettavasti 
tunnelissa valon määrä on lähtökoh-
taisesti rajoitettu, kuin myös Zenitin 
suljinaikavalitsin. Kaikki 1/30 s pi-
demmät valotusajat piti laukaista näp-
pituntumalla eli manuaalisesti. Kuinka 
pitkä painallus on 1/15 s, se vaatinee 
vielä harjoittelua. Yli sekunnin valo-
tukset pystyy kuitenkin mittaamaan 
vaikkapa puhelimen ajastimella. 

Tätä lehtiartikkelia kirjoittaessa 
olen ehtinyt kuvaamaan ja kehityttä-
mään kaksi näitä ISO 1000-filmiä sekä 
kertakäyttökameran sisällön. Tällä het-
kellä Zenitiin on ladattu aavistuksen 
herkempi, ISO 3200-filmi ja Zenitin 
kittilinssi sai aisaparikseen 28 mm laa-
jakulmaobjektiivin, joka kuitenkin on 
toistaiseksi vielä testaamatta. 

Vaikka digikuvaaminen on todel-
la paljon mullistanut valokuvaamista 
maailmanlaajuisesti, on filmille ku-
vaaminen edelleen verrattain paljon 
hauskempaa. Sitä tuntee olevansa mel-
koinen tiedemies, kun säätää aukkoa 
ja valotusta. Vapisevin käsin vie rullan 
kehitettäväksi (aika ei riitä kehittää 
mokomia itse) ja se valtava pettymyk-
sen tunne, kun karu totuus paljastuu. 
Näiden pettymysten lomasta nousevat 
esille kuitenkin ne onnistuneet ruudut, 
joita voisi ihailla hamaan tappiin asti. 

Ja kyllä. Se kertakäyttökamera. Jo-
tenkin alitajunnassa pyöri tunne, että 
pokkarikuvauksessa tulee noudattaa 
myös tiettyjä rutiineja, jotta kuvat saa 
onnistumaan. Pääsääntöisesti tässä 
onnistuinkin, mutta ehkä liian mones-
ta kuvasta joutui lopulta sen sormen 
rajaamaan pois. 

Jälkikirjoitus: Palasin myös camera 
obscuran alkulähteille tekemällä neu-
lanreikäkameran. 45 - 50 minuutin va-
lotusajalla lopputulos oli tällainen:  



Uusi Alpha 360 on uuden sukupolven peränporauskalusto. Tangon halkaisija on 
optimoitu, ja huuhtelureikien kokoa suurennettu huuhtelun tehostamiseksi sekä 
tunkeumanopeuden lisäämiseksi. Alpha 360 -kierre on lyhyempi ja läpimitaltaan 
suurempi markkinoiden vastaaviin verrattuna, mikä takaa erinomaisen kestävyyden 
taivutusrasitusta vastaan. Tuloksena on suoremmat reiät ja siten suurempi etenemä  
per räjäytys. Alpha 360 -peränporauskalusto tarjoaa erinomaisella poraustarkkuudellaan 
parhaan tuottavuuden kalliorakentamisessa ja maanalaisessa louhinnassa.

Lue lisää uutuudesta osoitteessa
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK / ALPHA360

ENTISTÄ TARKEMPAA PORAUSTA
ALPHA 360 VIE SINUT MIHIN HALUAT 

Suomen TPP Oy on kallion lujitukseen 
ja tiivistykseen, maanalaisten tilojen ilman-
vaihtoon sekä betonin lujituskuituihin 
erikoistunut yritys. Haluamme tarjota 
korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen 
hintaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Edustamme tunnettuja tuotteita maailman 
johtavilta valmistajilta.

• Laaja valikoima kalliopultteja mm. 
 vaijeripultti ja dynaaminen pultti
• Cementa Ab:n injektointisementit
• Teräskuidut ja FortaFerron-makrokuidut
• Kaivosverkot
• Zitrón-puhaltimet
• Protan Ventifl ex -tuuletusputket
• Alvenius-pikaliitinputket

info@suomentpp.fi    •   puh. 0400 407 235

Korkealaatuiset tuotteet 
kaivos-, rakennus- ja 
betoniteollisuudelle
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Teksti: Vesa Tompuri

Paavo karttunen 
on kaivosammattilainen kolmannessa polvessa
Outokummussa syntynyt ja siellä 
edelleen asuva Paavo Karttunen tie-
si jo varhain, mitä hän haluaa isona 
tehdä. ”Syynä” hän pitää myönteistä 
sukupainetta; niin isoisä ja isä kuin 
myös sedät työskentelivät alalla. 
Lapsena kuullut kertomukset työstä 
kaivoksessa piirtyivät nuoren Paavon 
mieleen lähtemättömästi. 

”Kun sitten pääsin käymään kai-
voksessa kahdeksantoista täytettyäni, 
oli todettava, etteivät mielikuva ja to-
dellisuus olleet aivan yksi yhteen. Eikä 
kysymys ollut todellakaan mistään 
pettymyksestä, vaan siitä, että luulin 
vanhojen konkareiden puheiden pe-
rusteella kaivostyötä paljon käsityöval-
taisemmaksi kuin se tuon ensikäyntini 
aikoihin oli.”

Paavo kävi Vuonoksen kaivoksessa 
ensi kerran vuonna 1973. Ensimmäi-
senä työpäivänään hän kiersi turvamies 
– kuten termi tuohon aikaan kuului - 
Eero Holopaisen kanssa kaivoksessa 
ja sai rautaisannoksen siitä, mitä maan 
alla työskenneltäessä tuli tietää ja mi-
ten omaa ja muiden turvallisuutta tuli 
vaalia. 

”Koneellistumisesta huolimatta esi-
merkiksi tukemistyöt olivat tuolloin 
vielä käsityövaltaisia. Kahdeksan-
kymmenluvulla tukemistöitä alettiin 
mekanisoida, ja ruiskubetonoinnissa 
alkoi yleistyä märkämenetelmä. Ny-
kyisin kaivoksilla kaikki tukemistyöt 
tehdään koneellisesti”, Paavo kertoo.

Hienoja hetkiä uralla ja vielä 
eläkkeelläkin
Vuosi siitä, kun oli aloittanut työt 
kaivoksessa, Paavo Karttunen pyrki 
ja pääsi Lappeenrannan teknilliseen 
kouluun Vuoriteknikon oppiin. Kun 
hän vuonna 1977 valmistui, Suomen 
vienti takkuili ja maan talous oli tästä 

syystä heikossa jamassa. Nuorelle mie-
helle löytyi kotikunnan Outokummun 
kaivoksesta kuitenkin ”haalarihar-
joittelijan” hommia. Niitä Paavo teki 
vuoden päivät, kunnes lähti armeijaan. 
Kotiutumiseen mennessä lama oli jo 
hellittänyt, ja Vuoriteknikolle löy-
tyi nyt työnjohtajan pesti, niin ikään 
Outokummun kunnassa sijainneesta 
Keretin kaivoksesta.

Tuotanto kotipaikkakunnan van-
halla kaivoksella päättyi vuonna 1989, 
ja Paavo Karttusella oli edessään joko 
paikkakunnan tai työnantajan vaihto. 
Seurasi pitkä ajanjakso E. Hartikainen 
Oy:n palveluksessa.

”Tuona aikana olin monilla eri 
kaivoksilla ja myös rakennuskoh-
teissa. Kaivoksista mainittakoon 
Saattopora, Siilinjärvi, Enonkoski, 
Pahtavaara, Talvivaara ja Kittilä sekä 
rakennuskohteista Haminan satama, 
Kirkniemen ja Rauman paperitehtaat, 

Lahti-Järvenpää -moottoritie sekä 
Olkiluoto”, Paavo kertoo.

Työnantajien listakin on hänellä 
pitkä. Viimeksi Paavo työskenteli Bo-
liden Oy:ssä, josta hän jäi eläkkeelle 
viime helmikuun alussa. Kaivosmie-
hen kutsumus on tosin senkin jälkeen 
ollut niin vahva, ettei häntä ole tarvin-
nut monesti houkutella mukaan, kun 
on tarvittu osaamista ja kokemusta. 
Pääosan vuodesta 2019 hän on työs-
kennellyt taas E. Hartikainen Oy:n 
palveluksessa Kevitsan kaivoksella 
Sodankylässä.

Uransa ehkä hienoimpana hank-
keena Paavo Karttunen kertoo pitä-
vänsä Kylylahden kaivoksen avaamista 
vuonna 2010. 

”Työt siellä aloitettiin metsän raiva-
uksella lokakuun alussa 2010. Saman 
vuoden joulun jälkeen aloimme ajaa 
vinotunnelia, ja tuotanto alkoi vuonna 
2012”, Paavo kiteyttää. 

Paavo Karttunen, alarivissä oikealla, ei ole katunut uravalintaansa päivääkään.
Ryhmäkuvassa X-alueen työryhmä Keretin kaivokselta.
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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

LANGATON 
RATKAISU 
RÄJÄYTYSTÖIHIN

MAAILMAN ENSIMMÄINEN 
AIDOSTI  LANGATON   
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ

Paranna 

malminsaantia
Kasvata 

tuottavuutta 

 Lisää turvallisuutta Pienennä 
käyttökustannuksia

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

SEURAAVAN 
SUKUPOLVEN 
BLASTIQ™ 

YHDISTETYT 
TEKNOLOGIASOVELLUKSET 
RÄJÄYTYSTULOSTEN 
OPTIMOINTIIN

VÄHENNÄ PORAUKSEN JA 
PANOSTUKSEN  

KOKONAISKUSTANNUKSIA

LISÄÄ 
TUOTTAVUUTTA

PARANNA 
TURVALLISUUTTA 

HELPOTA 
VIRANOMAISVAATIMUSTEN 

TÄYTTÄMISTÄ
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Anna-Mari Tikander, viestintäpäällikkö, Epiroc Finland Oy Ab
Heikki Räsänen, tuotepäällikkö, Epiroc Finland Oy Ab

akkukäyttöisten kaivoslaitteiden  
vallankumous
Tämä kirjoitus on koostettu Epiroc-
konsernin Mining & Construction (02-
2018) -lehden artikkeleista

Tutkijoiden mukaan kasvihuone-
kaasupäästöjen lisääntyminen johtaa 
ilmaston lämpenemiseen, millä on 
vakavia seurauksia monella tasolla. 
Suurin osatekijä lämpenemisessä ovat 
fossiiliset polttoaineet ja se, miten nii-
tä tuotetaan, käsitellään ja käytetään. 
Olemme tilanteessa, jossa fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä on vähennet-
tävä ja lisättävä uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä. Dieselkäyttöisten 
laitteiden korvaaminen akkukäyttöi-
sillä sähkölaitteilla on yksi askel tässä 
kehityskulussa. 

Siirtyminen akkukäyttöisiin lait-
teisiin on edennyt pisimmälle auto-
teollisuudessa, jossa käytännössä kai-
killa autonvalmistajilla on käynnissä 
kunnianhimoisia sähköautoprojekteja. 
Sähköistyminen ja akkukäyttö ovat li-
sääntyneet myös automaatioalalla, ro-
botiikassa ja lääketeollisuudessa. Ak-
kuteknologian kehittyessä sovellukset 
lisääntyvät: teknologian kehittyminen 
on mahdollistanut nyt myös kaivos-
laitteiden ja työkoneiden toiminnan 
sähkökäyttöisesti akkujen avulla.

Mitä akkukäyttöisten laitteiden 
lisääminen edellyttää?
Akkukäyttöisten laitteiden käytön li-
säämisellä on monia vaatimuksia. On 
kehitettävä menettelytavat, joilla siir-
tyminen sähkökäyttöisten laitteiden 
käyttöön saadaan mahdollisimman 
jouhevaksi. On myös luotava toimiva ja 

kestävällä pohjalla oleva sähköekosys-
teemi, joka kattaa koko prosessin 
raaka-aineiden louhinnasta akkujen 
kierrätykseen. Useimmissa nykya-
kuissa tarvitaan erityismetalliosia ja 
-komponentteja, joiden saatavuudessa 
on haasteita. Maailmassa louhitaan yli 
2 miljoonaa tonnia nikkeliä vuosita-
solla, mikä on varsin vähän verrattuna 
esimerkiksi 1,4 miljardiin vuosittain 
louhittuun tonniin rautaa. Kolmen 
akuissa pääasiallisesti käytettävän me-
tallin – nikkelin, koboltin ja litiumin 
– kysyntä on kasvanut voimakkaasti. 
Ongelmallisin niistä on koboltti, jonka 
saatavuus on heikkoa ja joka yleensä 
on jonkin toisen metallin louhinnan 
yhteydessä saatava sivutuote. 

Akkukäyttöisten laitteiden 
merkitys kaivosteollisuudelle
Sähkökäyttöisten laitteiden lisäänty-
minen ei merkitse kaivosteollisuudes-
sa ainoastaan sitä, että tehdään maan-
alaisista sähkökäyttöisistä laitteista 
mahdollisimman tuottavia. Eri aloilla 
tapahtuva sähköistyminen lisää myös 
kaivosteollisuuden merkitystä akuis-
sa käytettävien materiaalien kysynnän 
ja louhinnan myötä. Uusi teknologia 
mahdollistaa myös paikallisesti tuote-
tun sähkön käytön, mikä on suuri etu 
syrjäseuduilla toimivissa kaivoksissa. 

Sähkössä on potentiaalia
”Sähkö syrjäyttää dieselin”, toteaa Epi-
rocin sähkökäyttöisten kaivoslaittei-
den markkinointipäällikkö Erik Sved-
lund lyhyesti ja ytimekkäästi. Nykyiset 
sähkökäyttöiset laitteet suoriutuvat 

jo nyt yhtä hyvin tai paremmin kuin 
dieselkäyttöiset laitteet kaikilla muil-
la mittareilla paitsi toiminta-ajassa. Ja 
akkujen kehitysvauhdin perusteella 
ei kulu kauan ennen kuin toiminta-
aikakin on pidempi akkukäyttöisillä 
laitteilla. 

Lastauslaitteet ja kaivosdumpperit 
käyttävät arviolta noin 80 % maan-
alaisten kaivoslaitteiden kuluttamasta 
polttoaineesta. Ne ovat siksi avainase-
massa siirryttäessä sähkökäyttöisiin 
laitteisiin. Epirocin kehitystyö lähti 
liikkeelle lastauslaitteesta, joka tuotiin 
markkinoille vuonna 2016. Seuraava-
na kehitettiin akkukäyttöinen kaivos-
dumpperi ja peränporauslaite. 

Akkukäyttöisten laitteiden 
tuotekehitys 
Laitteiden testauspaikalla Keski-
Ruotsissa LHD-lastauslaite on juuri 
kahmaissut kauhansa täyteen. Mistään 
ei kuulu, että laite on käynnissä, en-
nen kuin se lähtee liikkeelle. Laitteen 
ollessa liikkeessä kuuluu vaihteiston 
hurinaa ja sora rapisee renkaiden alla. 
Laitteen sähkömoottorit ovat lähes 
äänettömät. 

”Ensimmäisen sukupolven akku-
käyttöiset laitteet tehtiin käytännössä 
niin, että dieselmoottori otettiin pois 
ja tilalle laitettiin sähkömoottori ja 
akku”, kertoo kehitysjohtaja Anders 
Lindkvist. Tekninen ratkaisu oli yk-
sinkertainen, mutta se toimi ja lait-
teet ylittivät kaikki odotukset. Toisen 
sukupolven laitteet suunniteltiin säh-
kö- ja akkukäyttöisiksi jo alusta alka-
en. Esimerkiksi kaivosdumppereiden 
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jokaisessa akselissa on 
oma sähkömoottorinsa. 
Suurinta kehitys on ollut 
itse akuissa ja niiden ka-
pasiteetissa. 

Modulaarinen 
akkujärjestelmä
”Melko varhain aloimme 
jo kehitellä modulaarista 
akkujärjestelmää, joka 
mahdollistaa samanlais-
ten moduulien käytön 
kaikissa laitteissamme”, 
sanoo Anders Lindkvist. 
Eikä ainoastaan kaivos-
laitteissa: yhteistyöso-
pimus ruotsalaisen rau-
tateiden huoltolaitteita 
valmistavan yrityksen 
kanssa tarkoittaa sitä, 
että kaivoslaitteiden ak-
kuteknologiaa ryhdytään 
toimittamaan rautateiden 
huoltolaitteisiin. Yksi 
modulaaristen akkujen 
hyvistä puolista on nii-
den nopea vaihto: täyteen 
ladatun akkupaketin pai-
kalleen asentaminen kestää kymme-
nen minuuttia, mikä ei aiheuta isoa 
lovea laitteiden toiminta-aikaan. 

Toisen sukupolven akkukäyttöiset 
kaivoslaitteet – Suomen kaivosmit-
takaavaan soveltuva kaksipuominen 
peränajolaite, 14 tonnin lastauslaite 
ja 42 tonnin kaivosdumpperi – tuo-
tiin markkinoille loppuvuodesta 2018. 
Laitteet ovat parhaillaan testikäytössä 
Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän 
kaivoksessa. Testi on osa Euroopan 
Unionin rahoittamaa SIMS-projek-
tia*, jonka tarkoituksena on luoda 
älykkäitä ja ympäristöä säästäviä jär-
jestelmiä kaivosteollisuuteen. Projek-
tissa on mukana useita kaivosyhtiöitä, 
laite- ja järjestelmävalmistajia sekä yli-
opistoja. ”Työ on ollut erittäin antoisaa 
ja vaatinut tavarantoimittajiltamme 
yhtä nopeaa kehitystä kuin meidän 
kehityksemme on ollut”, kertoo An-
ders Lindkvist. 

Miksi sähkö syrjäyttää dieselin 
maanalaisissa laitteissa?
Sähkökäyttöisten maanalaisten lait-
teiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. 
Vaikka työt on tähän saakka saatu 
tehtyä dieselkäyttöisillä laitteilla, 
ovat diesellaitteet aiheuttaneet myös 
monia ongelmia: pakokaasuja, melua, 
hukkalämpöä, korkeita huoltokustan-
nuksia, suunnittelemattomia huolto-
katkoja, kasvavia polttoainekuluja ja 
yhä monimutkaisemman infrastruk-
tuurin. Akkukäyttöiset laitteet tar-
vitsevat merkittävästi vähemmän 
huoltoa –  ei vähiten sen takia, että 
sähkömoottorissa on vain murto-osa 
dieselmoottoreiden liikkuvien osien 
määrästä. Akkukäyttöisistä laitteista 
vapautuu erittäin vähän hukkalämpöä 
eikä niistä synny pakokaasuja. Jos akut 
ladataan uusiutuvalla energialla, lait-
teista ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. 

”Diesellaitteet sovel-
tuvat verrattain huonosti 
työskentelyyn suljetussa 
tilassa maan alla”, kertoo 
markkinointipäällikkö 
Erik Svedlund. Pakokaa-
sujen ja hukkalämmön 
käsittelyyn tarvitaan pal-
jon tuuletusta ja jäähdy-
tystä, mikä aiheuttaa suu-
ria energiakustannuksia 
kaivoksille. Kun diesel-
moottoreista luovutaan, 
tilanne muuttuu täysin: 
tuuletuskustannukset 
pienenevät jyrkästi, millä 
voi olla suuri taloudelli-
nen merkitys  kaivosten 
syventyessä.

Sähköautojen lisään-
tymistä maanteillä vauh-
dittavat lainsäädäntö ja 
päästörajoitusten kiris-
tyminen. Kaivosteolli-
suudessa sähkökäyttöis-
ten laitteiden pääajurina 
on puolestaan pyrkimys 
turvallisempaan työym-
päristöön – sekä vankat 

taloudelliset seikat. Potentiaaliset 
säästömahdollisuudet ovat todella 
suuret. 

Epirocin liiketoimintamallin avulla 
kynnystä sähkölaitteisiin siirtymiseen 
pyritään laskemaan. Perusajatuksena 
on, että asiakas ostaa laitteen, mutta 
vuokraa akut. Tällöin investointiku-
lut ovat alhaisemmat, käyttökulut ovat 
varsin hyvin arvioitavissa jo etukäteen 
ja laitetoimittaja huolehtii akkuihin 
liittyvästä koulutuksesta ja huollosta.  

Akkukäyttöisiin sähkölaitteisiin 
siirtyminen parantaa monella tavalla 
työ- ja elinympäristöä. Ympäristö, asi-
akkaat, laitetoimittajat, koko eloperäi-
nen luontomme – me kaikki olemme 
voittajia. 

*)Lisätietoa SIMS-projektista verkko-
sivulta: https://www.simsmining.eu/
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Blaster

Planner

Logger
Runkojohto

HiTRONIC ΠTM

Valitse kohteeseesi sopivin ajastusmenetelmä 
panostusajan optimoimiseksi

Laitteisto on helppo kuljettaa (kokonaispaino 2kg).

Kaukolaukaisu mahdollista tehdä jopa 5 km päästä 
(näkölinja vaaditaan). 

Maksimihidastusaika: 50 000ms

Yhdistämällä 21 Blaster-laukaisulaitetta yhden räjäytyksen 
maksiminallimäärä on 63 000 kpl.

HEBS-Π järjestelmä tarjoaa kolme vaihtoehtoista 
ajastusmenetelmää nalleille: 
skannauksen, loggauksen ja merkitsemisen.

Eri menetelmät nallien tunnisteiden keräämiseksi

Skannaus

-  Nopea nallitunnisteiden luenta QR-

koodin avulla

- Koodimäärä per skanneri 1000 kpl

-  Paras käytettävyys 

tunneliräjäytyksissä ja pienissä 

pintalouhinnoissa

Loggaus

-  Aseta hidastusaika samaan aikaan 

runkolinjaan kiinnittämisen kanssa

-  Jatkuva yhteystestaus mahdollista 

panostuksen aikana

-  Auttaa yhteysvirheiden välttämisessä, 

erityisesti monimutkaisten 

räjäytysten yhteydessä.

Merkintä

-  Aseta hidastusaika avaamatta nallin 

liitintä

-  Mahdollistaa yksittäisten nallien tilan 

testaamisen panostuksen aikana

-  Nallin tunniste- ja hidasteaikatietojen 

nopea tarkistaminen

* Yhteystiedot

Anssi Auvinen Sales and Marketing, 

Nordics Explosives Division, EMECA Hanwha Corporation

Tel +358 40 359 2728   E-mail anssi.auvinen@hanwha.com
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Aaro Partanen

Pönttövuoren  
vanha tunneli
Oman aikansa internet, rautatiet 
muuttivat Suomea. Pieksämäen ja 
Jyväskylän välille rakennettu rautatie 
ja sen Pönttövuoren tunneli levitti 
uusia oppeja ja tapoja, mm. vahvem-
pien kärryjen ja rekien valmistami-
nen, sekä sienien syöminen. Rata 
yhdisti ja sekoitti Savon ja Hämeen 
heimoja. Ensimmäinen rata Helsinki 
– Hämeenlinna rakennettiin 1857-
62. Rataverkkoa rakennettiin ripeäs-
ti 1800 luvun lopulla ja 1900 luvun 
alussa. Rautateiden linjauksista käy-
tiin kiivaita keskusteluja, valtiopäivillä. 
Paikallisten intressien lisäksi, keisari-
kunnan politiikka, taloudelliset tekijät 
mm. uittoreittien puute, jopa kansalli-
suusaate ja Karjalan suomalaistaminen 
vaikuttivat ratalinjauksiin. Aikoinaan 
pidettiin ”viljaratoja” kansallisten etu-
jen mukaisina. Oltiin sitä mieltä, että 
maataloutemme on viisainta luopua 
viljanviljelyksestä ja antautua karjan-
hoitoon ja sen tarvitsemaan rehuviljan 
viljelyyn. Oli tietenkin edullista koet-
taa saada vilja Suomeen Venäjältä, ohi 
Pietarin ja hintaa nostavien välikäsien, 
Venäjän kanavareittejä ja Laatokkaa 
pitkin. Senkin vuoksi Savonlinna-
Pieksämäki radan jatkaminen Jyväs-
kylän radalle oli tärkeää. Tammikuussa 
1911 annettiin keisarillinen määräys, 
oli rakennettava eduskunnan anoma 
Savonlinna-Pieksämäki rata ja samalla 
määrättiin senaatti suorittamaan tut-
kimus radan jatkamisesta Jyväskylään. 
Loppuvuodesta 1911 valtioneuvos 
August Ramseyn, professori Gösta 
Grotenfeltin ja agronomi K. W. Kos-
kelinin komitean mietinnössä tode-
taan Jyväskylän-Pieksämäen suunta 
pohjoisempaa edullisemmaksi ”sekä 

taloudellisesti että liikenteen järjestä-
misen kannalta”. Mainittakoon, että 
Venäjän kulkulaitosministeriön toi-
mesta tilattiin kiskot Amerikasta ja ne 
tuotiin Vladivostokin kautta.  Suomen 
kenraalikuvernööri Bobrikovin visio 
Pietarista Vaasaan kulkevasta poikki-
radasta toteutui vasta 1917, Pönttö-
vuoren tunnelin valmistuttua. Keisa-
rillisen Venäjän sotilastarkoituksia ei 
rata eikä Pönttövuoren tunneli ehtinyt 
palvelemaan.

Maatöiden jälkeen tunnelityö aloi-
tettiin, itäpäästä, louhimalla miehen 
korkuinen pilotti tunnelin kattoon. 
Pilottia louhittiin, tuumaisen reiän 
pohjalle polttamalla (räjäyttämällä) 
uunia/pesää, johon varsinainen ”kaa-
topanos” panostettiin ja räjäytettiin 
”katko”. Pilotista porattiin säteittäi-
sesti reikiä sivuille ja alaspäin. Näillä 
rei’illä räjäytettiin levitykset ja saavu-
tettiin haluttu tunnelin profiili. Työ-
maan alussa poraus tehtiin käsityö-
nä. Poraripari yhdessä porasi reikiä. 
Pyörittäjä pyöritti käsin porakankea 
ja päällelyöjä iski lekalla kankea. Pora-
parin apuna toimivat porapojat, jotka 
toimittivat tylsät kanget sepänpajalle 
ja toivat teräviä tilalle. Tunnelin lou-
hinta oli alkanut 12.10.1914 käsin po-
raamisella, mutta maaliskuussa 1916 
saatiin käyttöön paineilmakompres-
sorit ja porat, jolloin työ oleellisesti 
nopeutui. Räjähdysaineena käytettiin 
dynamiittia. Ruudin käyttö olisi vaati-
nut oleellisesti isomman reiän. Juhan-
nusaattona 1917 kohtasivat itäisen- ja 
läntisenpään työmiehet tunnelin puh-
jetessa. Ongelmia aiheutti dynamiitin 
vaihteleva laatu, sekä nykytyömailtakin 
tuttu vesi ja pakkanen, jota pyrittiin 

 Viihdekirjallisuuskin on huomioinut lou-
hintatyömaat. Marita Haataisen romaani 
Rautaiset siteet sijoittuu radanrakennus-
työmaille. Kirjan päähenkilö on kivityömies 
Pentti, joka vastaa perinteistä kivimiestä. 
Pentti on ahkera ja vahva työmies, mutta 
samalla kunnollinen, rehellinen ja komea.

Hullu-Jussi Pönttövuoren työmaalla. 
Koneen käyttöä oli todistamassa myös 
nuori mittamiehen apulainen Alvar Aalto. 
Myöhemmin Alvar Aalto työskenteli arkki-
tehtinä. Hullu-jussi nimitys lienee peräisin 
Ilkka lehden jutusta ”hullusta (höyrylapio) 
joka paljon työtä tekee ja vie elinkeinon 
viisaammilta”. Vapaa Sana lehti kuvasi 
höyrylapiota ”aidoksi amerikkalaiseksi hir-
viöksi, joka passitta koko joukon työläisiä 
kilometritehtaalle.”
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hallitsemaan työn aikana verhoilla ja 
myöhemmin puisilla pariovilla. Ovet 
avattiin vain junan kulun ajaksi. Ovet 
olivat paikoillaan 70-luvulle asti. Tun-
nelin molempiin päihin rakennettiin 
vahtituvat ja opastimet. Toinen vah-
tituvista purettiin vasta 90-luvulla. 
Osaltaan työmaata hidasti uusi työ-
aikalaki, joka astui voimaan työmaan 
aikana.

Työmaalla palkan maksu tapahtui 
kahden viikon välein. Palkan maksoi 
käsööri, joka kulki hyrysysyllä, silloin 
vielä harvinaisella autolla. Pönttövuo-
ren tunnelin työmaalta väki käveli Lep-
pälahteen, tilin maksuun. Tilipäivinä 
oli Leppälahdessa markkinat, joilla 
oli tarveaineiden ja varusteiden lisäksi 
turhempaakin tarjontaa. Markkinoille 
saapuikin kaikenlaisia kaupustelijoi-
ta, rihkamakauppiaita, korttipelureita, 
viinatrokareita, koronkiskureita ja ties 
mitä työtä vieroksuvia koijareita. Ka-
söörin matkassa seurasi myös lääkäri, 
joka tarkasti miehet sukupuolitautien 
varalta. Tarkastus ei aina ollut aihee-
ton, tulos saattoi olla positiivinenkin, 
koska, etenkin tilin maksun aikaan, 
tarjolla oli mm. maineikkaat ilotytöt 
Semperin Hilda, Teuvan Tilda ja Iso 
Iita.  Lääkäriä piti kiireisenä lisään-
tyneen liikkumisen, ahtaiden asunto-
jen, sekä huonon hygienian levittämät 
”tubi” ja muut kulkutaudit. Pahimpana 
tulirokko ja harvinaisempi mutta vaa-
rallisin isorokko. Myös tapaturmat ja 
onnettomuudet työllistivät lääkäriä. 
Onnettomuuksien päiväkirjan mukaan 
37% tapaturmista tapahtui kivitöissä. 
Vakavin onnettomuus Pönttövuoren 
työmaalla tapahtui, kun yhdellä kertaa 
räjähdysonnettomuudessa kuoli nel-
jä työmiestä. Aikalaiskertomuksien 
mukaan vainajia kuljettaneesta rees-
tä valui verivana Vaajakoskelle asti.  
Toistuvien silmävammojen vuoksi 
yritti työnantaja pakottaa kivimiehet 
käyttämään metalliverkosta valmistet-
tuja silmäsuojaimia. Suojien hankala 
käyttö ja näköhaitat herättivät suurta 
vastustusta. Onhan samaan asiaan tör-
mätty sata vuotta myöhemminkin.

Venäjän romahdettua, valmistuivat 
välttävään liikennöinti kuntoon Hii-
tola-Raasuli ja Pieksämäki- Jyväskylä 
radat, joista etenkin jälkimmäinen oli 
äärettömän tärkeä Valkoisen Armeijan 
sodankäynnille keväällä 1918 ja sodan 
onnelliselle lopulle Riihimäki-Viipuri 
yhteyden ollessa punaisten hallussa. 
Lahtarien johtomies, piiri-insinööri 
Vinter kertoo: ” Kuinka olisi käynyt, 

- Rakennettiin 1913-1918

- Avattiin väliaikaiselle liikenteelle 1.6.1918.

- Vakituinen liikenne alkoi 15.11.1918.

- Pituus 1 223 metriä

- Kaltevuus 1/100, laskee itään.

- Tunneli on suora.

- Tunneli oli toinen Suomeen rakennettu liikennetunneli. Ensimmäinen oli 
156m pitkä Pohjankurun tunneli.

- Suomen pisin tunneli vuoteen 1964 asti, jolloin valmistui Kangasvuoren 
tunneli.

- Poistettiin käytöstä radan sähköistämisen yhteydessä.

- Viereen valmistui uusi 1 421 metriä pitkä tunneli vuonna 1995.

- Viimeinen juna tunnelissa oli aamulla 24.8.1995 kulkenut henkilöjuna 
H 972/561, Pieksämäeltä Vaasaan.

- Tunnelin länsipuolella, Leppälahden maaleikkaus oli aikoinaan 
Pohjoismaiden suurin.

ellei sodan ensimmäisinä päivinä 
Keski-Suomen jonkun verran harjoi-
tettuja joukkoja olisi tätä rataa myöten 
voitu siirtää, Mäntyharjuun, sieltä päin 
uhkaavia ryssiä ja punikkeja seisaut-
tamaan?”. Käytännössä valkoiset sai-
vat radan haltuunsa ilman laukausten 
vaihtoa, luvaten maksaa täyden palkan 
kotiin, työnseisauksen ajalta, kun rata 
on valmistunut. Varatuomari Eklun-

Pönttövuoren rakentajia Laukassa, 1916. Museovirasto. Historian kuvakokoelma. Kimy-
Kustannus Oy:n kokoelma.
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din johtamat 50 suojeluskuntalaista 
onnistuivat valtaamaan radan, jonka 
varrella työskenteli yli tuhat punais-
ta. Suurin osa miehistä jatkoi radan 
rakentamista, yksittäisiä miehiä pa-
keni etelään liittyäkseen punaisten 
joukkoihin. Rauhallisuudesta kertoo 
sekin että, Pönttövuoren dynamiitti-
kellaria vartioi yksi mies, eikä räjäh-
teitä anastettu. Rata palveli ainoana 
valkoisen rintaman länsi- itä osien 
yhdysratana. Sodan aikana kulki noin 
600 sotilasjunaa ja yhteys mahdollisti 
mm. Pohjanmaalta tulleiden apujouk-
kojen ja aseiden kuljetuksen, Kuopion 
ja Varkauden vapautukseen, Kouvolan 
ja Viipurin vapauttamisen, sekä val-
koisten joukkojen siirtämisen Karja-
lan rintamalle, Tampereen vapautuk-
sen jälkeen. Viikkojen ajan ruokittiin 
Jyväskylässä 5000-6000 läpikulkevaa 
sotilasta, päivässä. Joku yritys kuiten-
kin tunnelin tuhoamiseksi oli. Taulu-
mäen kirkon polton (28.1.1918) sel-
vittelyjen yhteydessä, oli ohrana- ja 
vakoilukenraali Riipinen yhdessä 10 
miehen kanssa lähtenyt ”jännittävän 
hauskalle vakoilureissulle” Onkilan 
torppaan. Reissulla vangittiin Toi-
vakan, Ruuhimäen, torppareita it-
seteosta, ”Pönttövuoren tunnelia rä-
jähdyttämässä”. Kuusi vankia vietiin 
Jyväskylään. Mahdollisten muiden 
kohtaloa kuvannee: ”Heitä on vielä 
tänäkin päivänä muutamia, samalla 
reissulla tunnelia räjähdyttämässä” 
kertoi, ilkkuen lahtari Riipinen.

Rataosuuden sähköistäminen edel-
lytti tunnelin laajentamista. Kuitenkin 
edullisemmaksi tuli rakentaa viereen 
uusi laajempi tunneli. Uusi Pönttö-
vuoren tunneli otettiin käyttöön 1995. 
Vanha tunneli poistettiin käytöstä ja 
tunnelista purettiin kiskot ja muukin 
tekniikka. Nykyisin tunnelissa on vain 
jäänteitä auton raadosta ja jotain nuo-
tion pohjia. Tunneliin kulku on pyritty 
estämään teräsverkoilla. Suuresti voi 
hämmästellä Keski-Suomen toimijoi-
den kyvyttömyyttä hyödyntää tunne-
lia ja hienon tunnelin heitteillejätöstä. 
Maailmallahan on lukemattomia tur-

Pönttövuoren tunnelin rakentajia. Kuvassa 
näkyy lautainen tunneliprofiilimalli ja 
suuntauslaudat. Huomioi eturivin ryhdik-
kään miehen suojalasit. Kuva, työväenmu-
seo Werstas. 

Pönttövuoren tunnelin rakentajia naiset-
kin osallistuivat urakkaan. Kuva Työväen 
Arkisto.

hempiakin turistinähtävyyksiä. Mo-
nenlaisia kiven koloja on tuotteistettu 
nähtävyyksiksi. Joskus nähtävyydeksi 
riittää, kun kallion kolossa on lepakon 
ulostetta. 

Pönttövuoren tunnelin itäpää syksyllä 
2018.

Pönttövuoren tunnelin länsipää syksyllä 
2018.
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Let’s rock

Lue lisää: 
https://www.yit.fi/infrapalvelut/kalliorakentaminen 

Kari Korhonen
Kalliorakentaminen, 
kansainväliset hankkeet
kari.korhonen@yit.fi

Visa Myllymäki
Kalliorakentaminen,  
Suomi
visa.myllymaki@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. 
Olemme vaativan infra- ja kaivosrakentamisen erikoisosaaja vuosikymmenien 
kokemuksella ja laajalla kalustolla.

KUTSU MEIDÄT KÄYMÄÄN: 

Blominmäen jätevedenpuhdistamo, Henriksdalin 
jätevedenpuhdistamon laajennus Tukholmassa, 
useita vesivoimatunneleita Norjassa, Länsimetro  
(suurin yksittäinen rakentaja), Kivisydän-pysäköintilaitos 
Oulussa ja Töölönkadun pysäköintilaitos Helsingissä.

TÖITÄMME:
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Timo Halme, Kehityspäällikkö
Oy Forcit Ab

typettömän 
ympäristöystävällisen 
louhintaräjähdysaineen kehitystyö
Nykyaikaisten louhintaräjähdysai-
neiden toiminta perustuu pääosin 
ammoniumnitraatin (AN) käyttöön 
hapettimena. Täydellisessä räjähdyk-
sessä kaikki panostettu räjähdysaine 
räjähtää ja täysin happitasapainossa 
olevan räjähdysaineen räjähdyskaasut 
koostuvat vedestä, typestä ja hiilidi-
oksidista. Todellisessa louhintaräjäy-
tyksessä on kuitenkin valtava määrä 
tekijöitä, jotka häiritsevät täydellistä 
räjähdystä. Yksi selkeä tekijä on rajal-
linen panoksen halkaisija. Täydellisen 
räjähdyksen määritelmässä panoksen 
halkaisija on ääretön. Mitä pienem-
män halkaisijan porareikään räjähdys-
aine panostetaan, sitä suurempi epä-
täydellisyys räjähdykseen siitä seuraa. 
Muita epätäydellisyyttä aiheuttavia 
tekijöitä ovat mm. räjähdysaineen 
koostumuksen poikkeamat täydelli-
sestä happitasapainosta, porareiässä 
oleva vesi, kallion rakoilu, viereisten 
porareikien räjähdyksistä aiheutuvat 
iskuaallot ja kaasujen paine. Näistä 
käytännön louhinnan häiriötekijöis-
tä aiheutuu että tyypillisesti 5-20 % 
panostetusta räjähdysaineesta jää rea-
goimattomana louheeseen ja räjäh-
dyskaasuihin muodostuu myrkyllisiä 
komponentteja, joista pääosassa ovat 
häkä ja typen oksidit. 

Typpi on elämälle välttämätön al-
kuaine, mutta väärässä muodossa tai 
väärissä pitoisuuksissa se on haitallis-
ta tai myrkyllistä. AN sisältää 35 pai-
no-% typpeä erittäin vesiliukoisessa 
nitraatti- ja ammonium-muodossa. 

Tyypillisin seuraus AN peräisestä 
typpipäästöstä on rehevöityminen ja 
happikato, mutta myös joissain tapa-
uksissa myrkyllisyys esim. lohikaloille. 
Ympäristöpäätösten raja-arvot vesili-
ukoiselle typelle ovat kiristyneet vuo-
sien saatossa ja tulevat todennäköisesti 
kiristymään jatkossakin. Vesiliukoisen 
typen poistamiselle on saatavissa pro-
sessiratkaisuja, mutta toki tällaisten 
laitosten rakentaminen ja ylläpitämi-
nen aiheuttaa kustannuksia.

Toinen huomattava ongelma typ-
pipitoisissa räjähdysaineissa on epä-
täydellisestä räjähdyksestä aiheutuvat 
typen oksidit, jotka myrkyllisinä kaa-
suina aiheuttavat vaaraa työympä-
ristössä. Suuret pitoisuudet lyhyellä 
aikavälillä voivat aiheuttaa akuuttia 
hoitoa vaativia myrkytysoireita ja 
pitkän aikavälin vaikutuksena ovat 
mm. parantumattomat vauriot hen-
gityselimissä. Direktiivi 2017/164 
asettaa hyvin tiukat raja-arvot typen 
oksideille työympäristössä, tosin rajat 

ovat lievemmät maanalaiselle louhin-
ta- ja kaivostoiminnalle siirtymäajan 
puitteissa 21.8.2023 saakka.

Kolmas ongelmallinen seikka AN 
pohjaisten räjähdysaineiden käytössä 
on herkkä reagointi emäksisten ainei-
den, esim. ruiskubetonin, kanssa. Re-
aktiotuotteena vapautuu kaasumaista 
ammoniakkia, joka ärsyttää silmiä 
ja limakalvoja hyvin voimakkaasti. 
Ammoniakillekin on määritelty raja-
arvonsa.

Yksi ratkaisu typpiyhdisteiden 
aiheuttamiin ongelmiin on käyttää 
räjähdysainetta, jossa ei ole typpeä. 
Vuosikymmenien saatossa erilaisia 
vaihtoehtoisia hapettimia on testattu, 
mm. perkloraatteja, nestemäistä hap-
pea ja vetyperoksidia. Perkloraatit ovat 
terveydelle ja ympäristölle ongelmal-
lisia niiden sisältämän kloorin takia 
ja nestemäisen hapen käsittelyssä on 
omat ongelmansa. Viime aikoina Oy 
Forcit Ab:lla mielenkiinto on kohdis-
tunut vetyperoksidiin, johon perustu-

AN perustuvien räjähdysaineiden haittavaikutuksia: Vasemmalla typen oksidit (lähde abc.
net) ja oikealla vesistöjen rehevöityminen (lähde energyeducation.ca)
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vaa ympäristöystävällistä louhintarä-
jähdysainetta on kehitetty. Täysin 
uudenlaiseen raaka-ainepohjaan pe-
rustuvan räjähdysaineen kehitystyö on 
erittäin haastavaa, käsittelyturvallisuus 
on huomioitava jokaisessa pienessäkin 
käänteessä. Tiukkojen turvallisuus-
vaatimusten lisäksi teknisten ominai-
suuksien selvittäminen ja rinnastami-
nen olemassa oleviin räjähdysaineisiin 
voi aiheuttaa ristiriitaisia vaatimuksia. 
Yksi lähtökohtaisesti keskeinen vaa-
timus tässä työssä on ympäristöystä-
vällisyys. Se on onneksi hyvin hallit-
tavissa vetyperoksidin osalta, koska 
maaperään joutuessaan se hajoaa ve-
deksi ja hapeksi muutamassa tunnissa 
riippuen maaperän koostumuksesta. 
Tällä hetkellä käyttämässämme re-
septissä muutkin raaka-aineet ovat 
biohajoavia.

Oy Forcit Ab:lla kehitteillä olevan 
vetyperoksidiin perustuvan louhinta-
räjähdysaineen teknisten ominaisuuk-
sien vertailukohtana ovat Kemiitti 
-tuotenimellä olevat bulk-räjähdys-
aineet. Laskennallisen energian ja 
kaasutilavuuden perusteella reseptistä 
riippuen vetyperoksidiräjähdysaineen 
suhteellinen teho Kemiitteihin (510, 
610, 810) verrattuna on samaa tasoa 
tai jopa n. 20% korkeampi. Räjähdys-
nopeus on samalla tasolla Kemiittien 
kanssa. Esimerkki vetyperoksidiin 
perustuvan tuotteen teknisistä omi-
naisuuksista:

    
Räjähdysenergia, MJ/kg 3,74
Energia 100MPa paineessa, MJ/kg 2,64
Kaasutilavuus, dm3/kg 1134
REE % (ref ANFO 2,3MJ/kg, d 0,8g/cm3) 165

Vetyperoksidin voimakkaasta re-
aktiivisuudesta johtuen kehitettävälle 
tuotteelle ei pysty tämän hetken tie-
don perusteella antaa takeita pitkästä 
säilyvyydestä porareiässä ja tuote on 
valmistettava panostuksen yhteydessä. 
Tässä vaiheessa odotukset kohdistuvat 

lähinnä ns. load-and-shoot tuottee-
seen, eli panostus ja räjäytys tapah-
tuvat samana päivänä. Tämä asia saa 
vahvistusta vasta kun ensimmäisiä 
kenttäkokeita on saatu tehtyä. En-
simmäisissä kenttäkokeissa selvitetään 
myös porereiässä käytettävä suojakal-
von, eli lainerin, tarvetta.

Eli tehtävää on vielä paljon ennen 

kuin meillä on vetyperoksidiin pe-
rustuva ympäristöystävällinen tuote 
käytössä. Ensimmäiset kenttäkokeet 
tulevat antamaan paljon tietoa jatko-
mahdollisuuksista niin käyttöturval-
lisuuden kuin louhintateknisten omi-
naisuuksienkin puolesta. Ensimmäiset 
kenttäkokeet pyritään suorittamaan 
vuoden 2020 aikana. 

AN:n typestä aiheutuvia haittoja voi ja on tarpeellista vähentää räjäytystyön huo-
lellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Ominaispanostuksen minimointi ja siisteys 
panostustyössä auttavat vähentämään typpipäästöjä huomattavasti.
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Urpo Hopponen
Sterkman

alaspäin uudistuvat metropolit 
haastavat kalliorakentajan
Sterkmanin tarina
Isäni on metsuri, hänen isänsä oli 
ABB Strömbergin sähköinsinööri. 
Eikä äitienkään suvut ole kiven kans-
sa juurikaan touhunneet. Minä olen 
Urpo Hopponen ja olen varttunut 
Vaasan saaristossa. Olin vuoden vanha 
kun Keke Rosbergin maailmanmesta-
ruutta juhlittiin. Hiukan myöhemmin 
punaisilla pienillä ”kekeruuspereilla” 
päristeltiin taukoamatta pitkin hiek-
kalaatikoita...

Sain ensimmäisen varsinaisen kon-
taktin kalliohommiin varmaankin 
vuonna 2004 kun katukivien asen-
tamisen lomassa tuurailin erään lou-
hintaliikkeen käsikoneporaajaa. Atlas 
Copcon Rh 65 tuntui käteen jotenkin 
sopivalta ja 2006 olin jo päässyt ura-
koinnin makuun ihan kunnolla. Tapi-
olassa porailtiin ampu- ja kiilareikää 
sekä pulttireikiä jo ihan tosissaan. 
Kuuden metrin vaakapultteja porattiin 
käsin 51 kappaletta liikkuvaan kallio-
paateen jonka sortuminen saatiin kuin 
saatiinkin pysäytettyä. Täällä Espoon 
kaupunginteatterin kellaria louhiessa 
sain nähdä ensimmäisen kerran vai-
jerisahatun kallioseinän. Se oli usko-
maton, monella tapaa. Mietin, miten 
sellainen on ollut mahdollista tehdä, 
millaisella koneella, miksi se on niin 
sileä, kaunis ja vaikuttava. Minä olen 
ymmärtänyt myöhemmin, että se sa-
haus mahdollisti kevarin louhinnan 
kahdeksan metriä pystysuoraan ylem-
pänä, kuin oli LähiTapiolan montun 
pohja. Tämän ihmeen oli tehnyt Niska 
& Nyyssönen. Nimi katosi pian katu-
kuvasta, mutta muisto sahauksesta jäi 
elämään mieleeni...

Vuodet kuluivat erilaisissa kallion 
käsikoneporailun ja pulttailun ja kan-

nakkeiden merkeissä. Meitä kalliota 
käsipelillä poraavia ja kiilaavia ”kivi-
kasvoja” alkoi kerääntyä kimppaan. 
Hommia riitti ja itse kävin työn ohella 
panostajakoulutuksen ja myöhemmin 
ylipanostajakoulutuksen. Hoidin fir-
man laskutusta kurssien aikana ja sain 
Amiedun kouluttajan Jukka Salosen 
raivon partaalle. Siitä olen pahoilla-
ni, mutta kuulin juuri pikkuveljeltä-
ni Jaakolta, että Jukka oli muistanut 
mainita hänen ylipanostajankurssilla, 
miten aiempaa erää oleva Hopponen 
oli häiriköinyt kursseilla. että oletteko 
mahdollisesti sukua.

Aina vuoteen 2015 pidettiin yri-
tyksen doktriini selkeänä ja käsikone 
painotteisena. Ajattelimme että käsi-
kaluston kulurakenne ja rikkoutumi-
sen aiheuttamat riskit olivat sopivan 
alhaisia ja urakoinnin olevan sopivan 
tuottavaa meille. Nyt kuitenkin mie-
tittiin Tamrock Commandon hank-
kimista. Oli jännät ajat edessä. Mie-
timme olisiko meistä tarjoamaan ja 
jopa urakoimaan Olympiastadionin 
perusparannuksen louhinnoissa. Mie-
timme että sellaiseen urakkaan on tur-

ha yrittää päästä ilman konekalustoa. 
Niinpä aloimme hankkia erilaista ko-
nekalustoa ihan tosissaan tähtäimenä 
olla kelvollinen tarjoamaan Stadionin 
rakenteiden alapuolisia louhintatöitä.

Tässä kohtaa olin saanut melkein 
kaikki veljeni, Jaakon, Johanneksen, 
Joonaksen ja Toivon yritykseen ja 
ajattelimme yhteistuumin uskaltau-
tua suureen tuntemattomaan. Viiden 
veljeksen lisäksi meitä ”Kivikasvoja” 
oli noin nelisenkymmentä. Sopimus 
Lemminkäisen kanssa solmittiin ja 
alkoi ikuisuudelta tuntuva odotus 
urakan aloitukseen.

Näin alkoi siis uskomaton urakka, 
joka koulutti meitä enemmän kuin 
aiemmat vuodet kivialalla yhteensä. 
Täällä sain uudelleen kosketuksen 
vaijerisahaukseen. Minusta se on edel-
leen todella kiehtova laji. Sitä ei voi 
koskaan osata liian hyvin.

Päätän tähän tämän Sterkmanista 
ja ”Kivikasvoista” kertovan alustuksen. 
Meitä ”Kivikasvoja” on nyt noin 80 ja 
olemme saaneet uusien upeiden työn-
johtajien kautta jalansijaa myöskin lu-
jitustöiden puolelle.

Urpo Hopponen  
ja Jukka Koik-
kalainen.
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Siirryn kertomaan urakoitsijan nä-
kökulmasta kalliontyöstön haasteista 
fyysisesti ja ajallisesti yhä ahtaammas-
sa rakentamisen ympäristössä.

1.Kuitukanaalit Helsingissä
Tilaajamme pyysi ideoimaan miten 
tiukan aikataulun ja ahtaiden paik-
kojen sävyttämä projekti saataisiin 
nopeasti ja tilaa säästäen tehtyä riit-
tävän edullisesti.

Kyseessä oli siis Helsingin alueella 
tehtävät kuitutekniikan katukanaa-
lien louhinnat. Räjäyttäminen suljet-
tiin pois jo heti alkuvaiheessa, koska 
kaduissa oleva tekniikka ja läheisten 
rakennusten ja yritysten herkät lait-
teet sulkivat sen pois. Sitten mietittiin 
kiilausta. 

Kiilaus vaatii aika paljon tilaa kanaa-
lin leveyssuunnassa ja koska kanaalit 
olivat jopa yli kaksi metriä syviä, mutta 
vain saman levyisiä tai kapeampia, oli-
si se vaatinut useamman kaistan sulke-
mista. Nyt kun sitä ei voitu tehdä, oli 
mietittävä joku uusi keino. Päätettiin 
kokeilla kanaalin reunoja sahaamista 
sekä toisissa kohdissa jopa kanaalin 
pohjan irtisahaamista. Onnistuessaan 
tällä tavalla työ olisi huomattavasti no-
peampaa kuin pelkästään kiilaamalla 
louhittaessa. Kallio oli luontaisesti ns. 
”nolla korossa” muutamasta kohdas-
ta, siitä päästiin aloittamaan kanaalin 
suuntaisten pilottireikien poraukset.  
Pilottireiät tehtiin siis molempiin ala-
nurkkiin kanaalin pohjalle. Nämä reiät 
porasimme maksimissaan 30 metrin 
pituisiksi kallioon kiinnitettävällä 
uppovasaraporalla. Uppovasaralla po-
rattaessa reikäsuoruus on hyvä, mikä 

mahdollistaa sen, että mittalaitteiden 
avulla osuvat pystypilotit suhteellisen 
helposti näihin vaakapilotteihin. Kun 
pilottireiät on valmiit niihin voidaan 
pujottaa vaijeri. Nyt päätetään saha-
taanko myös pohja irti pystyseinien 
lisäksi. Sahausjärjestys on tarkka ja 
onnistuu vain oikealla tavalla. 

Tämän tyyppisessä sahaamista on 
useita haasteita, ja sahaamisen on-
nistuminen on huolellisen työn tulos. 
Muutaman päivän harjoittelun jälkeen 
työ alkoi sujumaan ja urakka pääsi ete-
nemään vauhdilla. Huomionarvoista 
tässä työtavassa on se, että asfalttia 
ei tarvitse avata juurikaan kanaalin 
pohjan leveyttä suuremmaksi. Sahaus 
voidaan nimittäin suorittaa aivan kai-
vannon reunaan. Ja tässä kohteessa as-
faltin ja kallion pinnan välissä ei ollut 
juurikaan luiskattavia rakennekerrok-
sia, joten työmaa alueeksi aidattiin vain 
kanaalin leveys. Liikenne sujui lähes 
normaalisti, mutta tietysti pyöräalus-
tainen kaivinkone oli ajoittain toisella 
ajokaista lastaamassa tai kiilamassa 
tai nostamassa koneita. Sahaus oli tä-
hän kohteeseen monella tapaa järkevä 
valinta. Muiden hyötyjen lisäksi pys-
tyimme jouduttamaan tilaajan urakkaa 
työskentelemällä öisin. Sahasta lähtevä 
ääni on todella olematon, ja kun sa-
han katolla olevan vilkun himmentää 
riittävästi, ei se heijastu rakennusten 
seinistä ja haittaa ihmisten unta.

2. Kirkkonummelle katuliittymän 
kallioleikkaus
Noin vuosi sitten syksyllä olimme 
voittaneet urakan katuliittymän pa-
rannustöiden louhintatyöstä. Pois-

tettava kallionosa oli korkea ja kapea 
ja olimme laskeneet pääosan urakan 
katteista rakolinjan tekoon, minkä te-
keminen innosti myös ammatillisessa 
mielessä. Rakolinja oli suunnitelmissa 
mutta kun projekti käynnistyi, saimme 
kuulla, ettei sitä tehdäkään. Tieto oli 
pettymys. Tilannetta pohtiessani sain 
sen kuuluisan kuningasajatuksen ja 
keksin että voisimme hyödyntää sii-
nä vaijerisahaustekniikkaa ja samalla 
saada näkyvälle paikalle kauniin, itse-
ään markkinoivan työn. Kallioleikkaus 
oli noin kolme metriä leveä ja noin 
40 metriä pitkä. Päätimme porata 
pilottireiän noin katutason korkoon, 
koko pituuden läpi. Tavallisella päältä 
lyövällä poravaunulla reiän saaminen 
riittävän suoraan pysty- taikka vaaka-
suunnassa on lähes mahdotonta, joten 
käytimme GeoNex-alitusporalaitetta. 
Porasimme noin 100 millisen reiän 
uppovasaralla ja reikä tulikin täysin 
oikeassa kallistuksessa alaspäin viet-
tävän kadun pinnan suuntaisesti ja 
sivusuunnassa noin kymmenen sent-
timetrin tarkkuudella oikeaan linjaan. 
Pujotimme timanttivaijerin pilottirei-
än kautta leikattavan osan ympärille 
ja aloimme sahata kallioseinämää irti. 
Leikkaus oli noin viisi metriä korkea 
ja noin 40 metriä pitkä, itse sahaukses-
sa meni noin kaksi työvuoroa. Siirryt-
tiin seuraavaan työvaiheeseen ja ohut 
pystyssä seisova kalliopaasi oli parasta 
kiilata ampumisen sijaan. Kadun toi-
sella puolella oli koko matkalla näy-
teikkunoita, eikä ollut tarkoitus pelo-
tella ihmisiä taikka rikkoa ikkunoita 
jollain pienillä kiven sirpaleilla. Po-
rasimme siis poravaunulla 127mm:n 

Valmista kaapelikanaalia. Kirkkonummen kallioleikkaus.
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reikää kallioon ja kiilasimme kallion-
palan parissa kerroksessa Yamamoton 
kaivinkonekäyttöisellä hydraulikiilalla. 
Yamamoton kaivinkonekiilamalli on 
tällä hetkellä suurin olemassa oleva 
hydraulinen kalliokiila. Työ joutui 
nopeasti kiilaamalla ja olimme pian 
katutasossa, joka oli tavoitteemme. 
Sahauksen alapuolinen louhinta teh-
tiin normaalisti räjäyttämällä.

Nyt Kirkkonummelaisilla on kau-
niisti sahattu kallioseinämä ihailtavana 
ja sattui vielä niin, että kohteen kallio 
oli kaunista gneissiä. Varsinkin satei-
sella säällä kohteen juonteikkaasti ku-
vioitunut pinta näyttää todella upealta 
sileänä. Käyn itsekin sitä aina välillä 
ohi ajaessani ihailemassa ja muistele-
massa urakkaa.

3. Punavuoressa maanalaisen 
tekniikan solmukohta
Olimme louhineet kadulla muutaman 
sata yksikköä kaivinkonekäyttöisillä ja 
käsikäyttöisillä kalliokiiloilla. Joitakin 
räjäytyksiä oli myös tehty tiukimmis-
sa kallion kohdissa. Louhinnan lop-
pupäässä tultiin tien risteysalueelle, 
missä suuri määrä suojaputkia sekä 
kaukolämpö- yms. muuta tekniikkaa 
oli sijoitettuna asvaltin alle, mutta ihan 
kallion pintaan. Pituussuunnassa oli 
noin 12 metriä louhittavaa kanaalia. 
Kanaali oli kaksi ja puoli metriä leveä 
ja metrin syvä. Lähes koko matkalta 
tämä kallio oli ulottumattomissa pääl-
täpäin. Putkiviidakon välissä vaan ei 
ollut vapaita paikkoja mitä olisi päässyt 
kallioon käsiksi. Koska kallio ei ollut 
louhittavissa kiilaamalla tai muuten 
perinteisillä tavoilla saimme siitä lisä-
työtarjouksen. Suunnittelimme siihen 
työtavan millä kallion palanen saatai-
siin kokonaisena irti ja työnnettäisiin 
ulos paikaltaan pilkottavaksi kiilaa-
malla ja iskuvasaralla. Saimme työn ja 
alkoi armoton vaakapilottien porailu. 
kaivantoon ei mahtunut mitään perin-
teistä porakonetta tai käsiporalaitetta 
millä olisi saanut porattua riittävän 
suoraan pilotti reiät, joten käytimme 
uppoporakalustoamme. Kun molem-
pien alanurkkien pitkittäiset pilotit oli 

saatu porattua, oli aika tehdä toiseen 
päähän pystyreiät. Ne osuivat mittauk-
sen avulla ensimmäisellä kerralla vaa-
kapilottireikiin. Nyt pujotimme vaije-
rin ja sahasimme pohjan irti kalliosta. 
Sen jälkeen sahasimme molemmat 
pystysivut auki. Kun palanen oli näin 
irroitettu kalliosta, alettiin sitä työntä-
mään kaivinkoneen iskuvasaralla sekä 
vetämään routakoukulla. Kallionpala 
liukui hitaasti ja välillä sitä murskat-
tiin kevyemmäksi ja taas työnnettiin 
ja vedettiin esiin pienittäväksi. Näin 
syntyneeseen 2 1/2 metriä leveään ja 
yli metrin syvään kanaaliin työnnettiin 
kaksi suurta suojaputkea, joiden sisälle 
asennettiin uudet vesijohdot. Työ oli 
todella haastava, tarkka ja kiehtova. 
Lopputulos oli paitsi kaunis, myös 
helppo rakentaa loppuun.

4. Tuotantolaitoksen 
kallioleikkaukset
Tähän kohteeseen meidät otettiin 
mukaan suunnittelemaan kemian 
tuotantolaitoksen haastava louhinta 
lisärakennuksen tarpeiksi. Tehtaan 

alueella on kiilattu vuosikaudet, koska 
räjäytyslouhinnat ovat lähes mahdot-
tomia suorittaa tärinävaikutusten ja 
tulityösäännöstön puitteissa. Tämä-
kin kohde oli suunniteltu kiilattavak-
si. Ehdotimme kohteeseen sahauksia, 
joiden irrottamat lohkot sitten kiilat-
taisiin. Siihen ei varauksetta suostuttu, 
mutta saimme luvan yrittää vakuuttaa 
tilaajamme ja teimme työsuunnitel-
man. 

Noin 600 m3 louhinta tapahtui rä-
jähdysvaarallisella alueella, missä pro-
sessilaitteisto on pääosin ilman raken-
teiden suojaa. Kallioseinämä oli noin 
15 metriä korkea ja siitä louhittiin 
syvimmillään noin kahden ja puolen 
metrin syvyinen otto. 

Kallion reuna oli siis 15 metrin kor-
keudessa, jonka päällä kulki tekniikkaa 
kallioon valetuilla kannakkeilla, jois-
ta koneet eivät päässeet ohi. Ne piti 
nostaa yli.

Poravaunulla porattiin kerralla val-
miiksi kaikki mahdollisesti tarvitta-
vat pystypilotit, joihin myöhemmin 
alhaalta saatiin osuma vaakarei`illä. 

Punavuoren 
kaapeli alitus 
valmiiina.

Kuilun yläpään 
sahaukset avat-
tuna.
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Sahauksessa siivutimme kallion ka-
peisiin siivuihin, jotka tehtiin kai-
vinkoneen iskuvaralla louheeksi. Se 
oli helppoa niin syvälle kallioon kuin 
aikoinaan räjäytetyn seinämän räjäh-
dysaineiden rakoiluvyöhyke ylsi. Siitä 
eteenpäin se oli todella aikaa vievää 
ja osittain oli käytettävä hydraulista 
kalliokiilaa. 

Tämänkaltaisissa kohteissa on ää-
rimmäisen tärkeää noudattaa turva-
määräyksiä ja suunnitella leikattujen 
kivien kaadot huolella. Täytyy käydä 
läpi kaikki vaihtoehdot. Myös sellai-
set tilanteet, missä satojen tuhansien 
kilojen kalliopaadet eivät noudattaisi 
suunniteltua purkusuuntaa. Minkään-
laisia riskejä ei oteta tilaajan tuotan-
non suhteen.

5. Metron kuilujen sahaukset
Erään metroaseman asemahalliin tuli 
tehdä suuri pystykuilu. Kohteen kalli-
olaadun vuoksi seinissä oli suunnitel-
mien mukaan päätetty käyttää aukipo-
rausta ja vaijerisahausta. Aikaisemmin 
samalla alueella oli toteutettu vastaava 
kuilulouhinta sahauksineen. Kuulim-
me, ettei se tulisi olemaan helppoa. 
Aikaisemmat sahaukset oli suoritettu 
niin että sahaus tapahtui tunnelista 
käsin. Nyt päätimme koittaa yläpuo-
lelta. Ylhäältä sahatessa vältytään ehkä 
monelta ikävältä ja vaaralliseltakin 
tilanteelta, mihin altasahauksessa oli 
törmätty. 

Tätä kyseistä metron kuilua aloi-
timme sahaamaan kevättalvella 2018. 
Projektiin lähdettiin uusin ideoin ja 
täynnä intoa. Otimme uuden vaije-
risahamme käyttöön juuri täällä ja 
se toimitettiinkin suoraan työmaal-
le.  Mukana oli myös talvella teete-
tyt vaijeripyöräohjurit joilla saimme 
ohjattua vaijerit oikeaan suuntaan. 
Suunnitelman mukaan jaoimme pit-
kän sivun viiteen osaan, joista vaijerin-
päät laskettiin tunneliin ja yhdistettiin 
päät toisiinsa tunnelissa. Pilottireiät 
porattiin uppovasaroilla, koska kalli-
on lustaisuus ohjaili liikaa perinteistä 
kallioporaa.

Meidän tehtäväksemme jäi 16 met-

riä korkea ja 30 metriä pitkän seinä-
män sahaaminen kapeissa soiroissa, 
sekä päädyt, jotka sahattiin kokonaisi-
na leikkauksina. Kallio oli paikoin to-
della rikkonaista ja vesi liikkui kivessä 
paljon. Se pilasi meiltä paljon vaijeria 
lasittamalla. Myös kallion liike vaati 
muutaman vaijerikiepin. Yhteensä sa-
haamista oli noin 1000 m2 kolmessa 
seinässä. Siitä suoriuduttiin noin kuu-
kaudessa. Samaan aikaan kävi toinen 
urakoitsija menestyksekkäästi auki-
poraamassa toisen isommista sivuista, 
ihan läpi asti.

Eli kuilussa oli nyt irtonainen kal-
liopaasi mikä seisoi niin kutsutun pi-
tokiven päällä. Kiven paino oli noin 30 
miljoonaa kiloa... Tilaajamme louhi 
reunoista irrotetun kiven ampumalla 
yläkautta. Samalla kun monttua tyh-
jennettiin, sitä lujitettiin ja ankkuroi-
tiin. 

Yleistä vaijerisahauksesta
Vaijerisahauksella saavutetaan louhin-
nassa suurin mahdollinen pinnantark-
kuus, joka on parhaimmillaan muuta-
mien kymmenien millien luokkaa. 

Sahaussauma on 10-14mm välillä 
vaijerin kulumisesta ja kierteytyksestä 
riippuen.

Vaijerisahauksessa voidaan sahata 
melkein kaikkia materiaaleja. 

Alun perin Italian ja Espanjan 
suunnalla alkaneen, marmorin käsit-
telyyn kehitettyjen sahojen ja vaijerei-

den käyttö on alkanut yleistyä Skandi-
naviassa vasta hiljalleen. Nykyään sitä 
käytetään meillä etupäässä tarvekiven 
louhinnassa. Vaijereita kehitetään ko-
viin kivilaatuihin, ja sitä on alettu so-
veltaa myös infralouhinnassa. 

Sen hyödyt tulevat esiin kallioleik-
kauksissa ja tiukkojen toleranssien tai 
tärinäongelmien vaivaamissa paikois-
sa. Näkyville jätettäessä leikkaukset 
saavat huomiota esteettisyydellään.

Mielestämme infrarakentamisen 
uudessa ajassa vaijerisahaus on me-
netelmänä vertaansa vailla. 

Railon porauksen rinnalla mahdol-
lisuudet ovat mainiot, esimerkiksi ää-
nettömyys ja vähäinen pölyhaitta ovat 
ehdottomia etuja. Tulee myös ottaa 
huomioon vähentyvä eroosio esimer-
kiksi tieleikkauksissa, koska vältytään 
räjäyttämisen aiheuttamilta pinnan 
halkeamilta eli rakoiluvyöhykkeen 
kivisadetta ei tarvitse pelätä. 

Lisäksi talvisin syntyvät jääputo-
ukset pysyvät kauttaaltaan pinnassa 
kiinni, eikä jääsortumia synny niin 
paljoa. 

Loppukaneetti.
Monenlaista on kivellä vuosien aikana 
tullut kokeiltua ja aina on menty läpi 
kiven, väristä viis. Välillä pää ja välillä 
takapuoli edellä, mutta aina on urakka 
viety loppuun.

Tässä kertomuksessa keskityttiin 
pääasiassa kiilaus -ja vaijerisahaus-
urakoihin, jotka jääneet erityisesti 
mieleen tavalla tai toisella. 

Sterkmanin repertuaariin kuuluu 
lähes kaikki kalliotyöt. Mainittakoon 
että suoritamme erilaiset betoni-, laas-
ti-, ja bitumiruiskutukset, hiekkapu-
hallukset, timanttityöt, injektoinnit 
loggerin kera, paaluporaus, ankku-
riasennukset, koevedot, mittaus ja 
keilaustyöt. Meillä on myös alituspo-
rauskalusto.

Jäätävän hyvää joulun odotusta kai-
kille!

PS. Youtube.com ja hakusanaan 
Sterkman löytyy kyllä vaikka mitä 
mielenkiintoista... 

Valmiit kalliosenät.
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• Kallionlujitustuotteet • Tunnelitilojen eristysrakenteet 
• Pyöräkoneiden suojaketjut • Liikenneväylätuotteet 

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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Jari Semi 
Suomen Louhintakonsultit Oy

Pohjan akka  
harvahammas  
– l o u H i
Pohjolan emäntä Louhi  
on pohjolan matriarkka
Räjäytys- ja louhintatyöstä on tehtä-
vä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 
perusteella kirjallinen turvallisuus-
suunnitelma, jota on noudatettava ja 
pidettävä ajan tasalla. Turvallisuus-
suunnitelma sisältää kootusti järjestys-
ohjeen velvoitteet yleissuunnitelmasta, 
poistumis- ja pelastautumissuunnitel-
masta ja turvallisuutta ja terveyttä kos-
kevasta asiakirjasta. 

Tervetuloa uudelle aikakaudelle 
Jonkun on näytettävä esimerkkiä, 
ja tuotava alalle esimerkillään uusia 
louhinta-alan sovellutuksia Suomesta. 
Tämän asian innoittamana on Suo-
men Louhintakonsultit Oy ollut mu-
kana toteuttamassa ja luomassa juuri 
sitä mitä jokapäiväinen louhinnan 
turvallisuus asiakirjojen teko ja yllä-
pito tarvitsee, LOUHI-järjestelmän. 
LOUHI-sovellutuksen tarkoitus on 
helpottaa jokaisen louhijan arkipäi-
vää tuomalla räjäytys- ja louhintatyön 
turvallisuusasiakirjan teko nykyaikaan. 
Turvallisuusasiakirjaa on tehty pää-
osin joko valmiille lomakepohjalle 
tai omalle versiolle asiakirjasta. Nyt, 
teille hyvät louhinnan ystävät, tullaan 
tarjoamaan tämän turvallisuussuunni-
telman luominen suoraan verkossa. 

Tästä se alkaa
Aloitus sivustolla pääset luomaan uu-
sia turvallisuussuunnitelmia. Turvalli-
suussuunnitelma on jaoteltu kolmeen 

suurempaan kokonaisuuteen: Yleis-
tiedot, turvallisuus ja operatiiviset. 
Yleistiedoissa määritellään paikkaan, 
aikaan ja henkilöstöön liittyviä tietoja. 
Turvallisuusosiossa käsitellään kaivan-
toja, turvallisia työtapoja ja ympäristöä. 
Operatiiviset asiat liittyvät pääosin itse 
räjäytystyöhön liittyviin asioihin. Tämä 
kaikki tarjotaan sinulle esivalintoina. 
Esivalintakohteiksi on otettu asioita, 
jotka toteutuvat noin 95 prosenttisesti 
jokaisessa turvallisuussuunnitelmassa. 
Lisäksi näitä asiakohtia on mahdolli-
suus täydentää omilla turvallisuuteen 
liittyvillä suunnittelutiedoilla.

Turvallisuussuunnitelmaa täyt-
täessäsi täytät usein samoja tietoja 
kohteesta riippumatta uudestaan ja 
uudestaan. Tähän kohtaan on kiin-
nitetty huomiota ohjelmaa tehtäessä. 
Sinulle on luotu omat yritystiedot, 
joka sisältää työtekijöihin, vakuutuk-
siin, työterveyteen ja siirtolupaan liit-
tyvät tiedot. Työtekijöihin pystytään 
liittämään pätevyystietoja esimerkik-
si liittyen panostajan pätevyyksiin ja 
niiden voimassaoloon. Myöskin lou-
hintatyömaan kalusto ja asiakirjaan 
liittyvät muut osapuolet aliurakoitsi-
joineen lisätään rekisteriin. Rekisterin 
kasvaessa asiakirjan täyttö nopeutuu 
kerta kerralta. 

Nettilomake?
Ei todellakaan, vaan toimintajärjestel-
mä. Nettilomakkeessa täytetään tyh-
jät kohdat yhä uudestaan työkohteen 
vaihtuessa. Toimintajärjestelmän tar-

koituksena on selkeyttää ja yhtenäistää 
organisaation toimintaa ja sitä myö-
tä vapauttaa voimavaroja tuottavaan 
työhön. Louhi-järjestelmässä voidaan 
luoda malliversio asiakirjasta, esimer-
kiksi omakotitalon pohjan louhinnas-
ta ja kopioida siitä perusasiat uuteen 
työmaahan. Muutamassa minuutissa 
sinulla on käsissäsi uuden työmaan 
turvallisuussuunnitelma. Kätevää, 
eikö?

Ilmoitus räjäytystyön 
suorittamisesta
Kemikaaliturvallisuuslaki 79§ määrit-
telee poliisille tehtävän ilmoituksen ai-
kamääreeksi vähintään 7 vuorokautta 
ennen työn aloittamista. Yksittäisenä 1 
kg panoksena panostilassa ja enintään 
25kg vuorokaudessa tulee ilmoitus 
tehdä vähintään 1 vuorokausi ennen 
työn aloittamista. Ilmoituksen liit-
teenä voidaan toimittaa turvallisuus-
suunnitelma ja panostussuunnitelma. 
Viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
näitä suunnitelmia nähtäväksi. 

Tämä kyseinen viranomaislomake 
sisältää samankaltaisia tietoja, joita 
louhinnan ammattilaiset ovat aikai-
semminkin lisänneet turvallisuus-
suunnitelmaa tehdessään. Nyt tämä 
kyseinen ilmoituslomake saadaan 
järjestelmästä suoraan tulostamalla.

 
Räjäytyssuunnitelmien ja muiden 
louhintaasiakirjojen taltiointi
Turvallisuussuunnitelmaan sisältyy 
usein muita suunnitelmia tai asiakirjo-
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ja, joita on tarvetta taltioida. Asiakirjat 
osioon voidaan tallentaa esimerkiksi 
työsuunnitelmana toimintaohje räjäh-
tämättömien räjähteiden käsittelystä 
tai toimintaohje ukkosen varalta. Yh-
tenä tärkeimpänä suunnitelma koko-
naisuutena on räjäytyssuunnitelmat, 
joille on luotu oma tallennusosion-
sa. Seuraavassa LOUHI-versiossa 
pureudutaan räjäytyssuunnitelman 
luomiseen suoraan järjestelmään 
YKSINKERTAISESTI. Et siis tule 
tarvitsemaan suunnitelman luomiseen 
CAD kurssia in Finglish.

Tilanteiden muuttuessa pitää 
turvallisuusasioihin reagoida
Usein tämä asiakirja tehdään tilaajan 
pyynnöstä ennen louhintojen aloitta-
mista, sen jälkeen se hautautuu koh-
taan tehdyt pakolliset asiakirjat. Asia-
kirja on usein kohtuuttoman huonosti 
täytetty ja siinä saatetaan jopa viitata 
vanhoihin pykäliin. Tilaajan on vai-
kea ilman ulkopuolisen apua tarkastaa 
turvallisuusasiakirjaa ja siihen liittyviä 
asiakirjoja. Tästä lähtien on turvalli-
suusasiakirjan päivittäminen ja tarkas-
taminen vaivattomampaa. Kirjaudut 
järjestelmään ja lisäät tarvittavat asia-
kokonaisuudet, ja tarvittaessa lähetät 
päivitetyn version tilaajalle. Tuntuuko 
jo olo hiukan turvallisemmalta?  
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normet.com/smartdrive

SUUNNITELTUA

TEHOKKUUTTA 
SmartDrive, Normetin sähköinen tuoteperhe 
tarjoaa korkeaa tuottavuutta pienemmillä 
käyttökustannuksilla ja ilman paikallisia 
pakokaasupäästöjä, vähentäen tuuletuksen 
tarvetta ja työntekijöiden altistusta 
diesel-hiukkasille. 
Aloita sähAloita sähköistämismatkasi Normetin 
SmartDrive-tuoteperheellä jo tänään!

Turvallisempi ja hiljaisempi

Puhtaampi hengitysilma

Parempi energiatehokkuus

Pienemmät käyttökustan-
nukset

Nopeampi ja tehokkaampi

Ei paikallisia päästöjä

Vähentynyt tuuletuksen tarve

Maanalaista louhintaa
ammattitaidolla! 

www.sk-kaivin.fi

tunnelit
louhokset

lastaukset
kuljetukset

nousut
tukemiset
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Kuvat ja Teksti: Pirita Tiusanen
 YIT

sulkavuoren keskuspuhdistamo
toimii vesistöjen parhaaksi
YIT:n Infraprojektit on ollut mukana 
rakentamassa kaikkia Suomen maan-
alaisia jätevedenpuhdistamoita. Tam-
pereen Sulkavuorella louhintaurakka 1 
valmistui marraskuussa.  

Tampereelle rakentuva Sulkavuoren 
keskuspuhdistamo on valmistues-
saan uusimpia puhdistustekniikoita 
hyödyntävä, kallion sisään louhittu, 
jätevedenpuhdistamo, joka palvelee 
teollisuutta ja noin puolta miljoona 
ihmistä. Hanke on Pirkanmaan suurin 
yksittäinen ympäristöinvestointi ja se 
valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 
2024. Hankkeessa tilaajana on Tam-
pereen Seudun Keskuspuhdistamo 
Oy, jossa ovat mukana Tampereen li-
säksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, 
Ylöjärvi ja Vesilahti.

YIT on ollut mukana louhintaurak-
ka 1:ssä, joka valmistui marraskuussa. 
Siinä louhittiin ja lujitettiin tulevien 
puhdistamotilojen ajotunneleita sekä 
tehtiin tonttialueen vaatimat avo-
louhinnat. Sitä ennen YIT puhdisti 
alueelta pilaantunutta maata. 

”Tontti on vanhaa kaatopaikkamaa-
ta, jonka YIT aikaisemmassa urakassa 
asianmukaisesti puhdisti sekä hävitti ja 
varastoi pilaantuneet maat. YIT toimi 
siis alueella jo ennen louhintaurakan 
aloitusta.

Louhinnan piti olla alun perin val-
mis elokuun lopussa, mutta teimme 
merkittävän lisätyön, joka jatkoi urak-
ka-aikaa marraskuun loppuun. Lisätyö 
helpottaa huomattavasti kakkosura-
kan aloitusta”, kertoo työmaapäällikkö 
Ville Nupponen. 

Vesistöjen parhaaksi
Yhteiskunnallisesti ja ympäristön kan-
nalta hanke on merkittävä, erityisesti 
vesistöjen hyvinvoinnille. Esimerkiksi 
keskuspuhdistamolla poistetaan fosfo-
ria ja mikrobeja hiekkasuodatuksella ja 
Pyhäjärveen johdettava vesi desinfioi-
daan ultraviolettivaloon perustuvalla 
tekniikalla. Typen osalta puhdistamon 
käyttöönotto vähentää merkittävästi 
kuormitusta, kun Pyhäjärven ja ala-
puolisen vesistön typpikuormitus ale-
nee vuosi tasolla 1 300 tonnista noin 
400 tonniin. 

”Myös kaupunkikehityksen kannal-
ta on mielekästä, että tällaiset tilat pys-
tytään sijoittamaan maan alle”, toteaa 
Nupponen. 

Naapurisopua ylläpidetään 
tiedottamisella 
Vaikka Sulkavuori on hieman kau-
pungin ulkopuolella, lähistöllä asuu 
ihmisiä, joille kerrottiin mistä erilaiset 
äänet ja tärinät johtuvat. 

”Ihmiset ovat hyviä aistimaan esi-
merkiksi porausääniä, tärinää tai rä-
jäytysten paineaaltoja. Olemme sen 
verran syrjässä, että tärinän hallinnan 
kanssa ei ole ongelmia, mutta tiedot-
taminen alueen asukkaille on ollut 
erityisen tärkeää, koska he eivät ole 
tottuneet tämän tyyppiseen työhön. 
Tilaaja on mahdollistanut esimerkiksi 
lähiseudun asukkaille työmaahan tu-
tustumisen bussikierroksilla”, kertoo 
Ville Nupponen. 

YIT Tampereen Sulkavuori porajumbo.
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Ammattiylpeys auttaa 
onnistumisessa 
Työmaapäällikkö Ville Nupponen on 
ollut aiemmin mukana mm. Länsimet-
rossa, Tampereen Rantatunnelissa ja 
Blominmäen jätevedenpuhdistamolla. 
Ammattiylpeys ja halu tehdä asiat hy-
vin auttavat työssä onnistumisessa. 

”Olemme onnistuneet erityisen 
hyvin aikataulun havainnollistami-
sessa ja tavoitteiden asettamisessa. 
Havainnollistimme aikataulun, kuten 
viikkosuunnitelmat niin, että kaikkien 
on helppo ymmärtää niitä työmaal-
la. Esimerkiksi työmaavalvoja on ol-
lut niihin tyytyväinen, koska pystyi 
käyttämään niitä myös seurannassa. 
Niiden avulla työntekijöille oli myös 

ollut helpompaa hahmottaa kokonais-
kuva ja ymmärtää miksi tiettyjä asioita 
tehdään”, kertoo Nupponen.

Työmaan henkeä ja toimintaa pa-
rantaa myös tuttu työporukka, ali-
hankkijoista lähtien. Jos erimielisyyk-
siä tulee, niidenkin ratkaiseminen on 
helpompaa, kun tietää millaisia per-
soonia kukin on.

”Olemme töissä vastaamassa asi-
akkaiden tarpeisiin. Työtä on tehty 
rennosti, mutta tietyissä asioissa työ-
turvallisuuden ja ympäristön turvalli-
suuden takia on pakko olla jämäkkyyt-
tä. Se, että tunnemme toisemme on 
helpottanut kanssakäymistä”, kertoo 
Nupponen. 

Faktat  Sulkavuoren 
keskuspuhdistamon hankkeesta

Sijainti: Tampere

Toteutusmalli: Kilpailu-urakka

Urakka-aika: 10/2018-11/2019

Massat: maankaivuu 7000 m3, 
 avolouhinta 63200 m3 ja   
 tunnelilouhinta 64 000 m3

Lisätyö: lisälouhinta 28 000 m3 

YIT Tampereen Sulkavuori suuaukko.
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Tuomo Hänninen
Vuoriteknikot ry

tuomo Hänninen,  
hallituksen tuore jäsen
Hyvät kollegat, Vuoriteknikkojen hal-
lituksessa toimiminen on suuri kun-
nia, kiitos luottamuksestanne! Vaikka 
olenkin jo saanut tutustua moneen 
teistä työelämässä ja alan tapahtumis-
sa, tässä lyhyt esittely itsestäni.

Koulutukseltani olen kaivosinsinöö-
ri, ja työkokemusta kaivosteollisuudes-
ta sekä infrarakentamisesta minulle on 
kertynyt reilut kymmenen vuotta niin 
kiveltä kuin konttoriltakin. Urani alkoi 
porarina ja panostajana vuonna 2006, 
ja näitä käytännönläheisiä töitä teen 
edelleen silloin tällöin – pääasiassa 
ammattitaitoni ylläpitämiseksi, mutta 
myös toimistotyön sopivaksi vastapai-
noksi. Kaivosteollisuuden parissa olen 
työskennellyt Pyhäsalmella, Hiturassa 
sekä Jokisivulla, ja nyt viimeisimpänä 
pääsin mukaan avaamaan Kaapelin-
kulman kultakaivosta Valkeakoskelle. 
Teen myös muita projektiluontoisia 
töitä vuonna 2016 perustetun Berg-
werk Oy:n kautta.

Kaivos- ja louhintatöiden ohella 
toimin opetustehtävissä Aalto-yli-
opistossa ja Hämeen ammattikor-
keakoulussa, joissa opetan louhinta- ja 
räjäytystekniikkaa. Lisäksi koulu-
tan panostajakursseilla ja osallistun 
vuorovuosin kansainvälisen kaivos-
maisteriohjelman, European Mining 
Coursen koordinointiin. Koulunpen-

kille olen palannut myös itse, kerään 
parhaillaan töitteni kautta materiaalia 
räjäytystekniikkaa käsittelevään väi-
töskirjaan.

Tavoitteenani on panostaa tut-
kimus- ja turvallisuustyöhön sekä 
tuoda alallemme uusia näkökulmia 
ja tekniikoita. Näin voimme tehdä 
vuorityöstä entistä houkuttelevamman 
uravaihtoehdon nuorelle kaivosmie-
helle, -naiselle, kalliorakentajalle ja 
insinöörinalulle. Tästä lehdestä voit-
kin lukea lisää muun muassa Kai-

vosturvallisuuden neuvottelukunnan 
toiminnasta sekä parhaillaan työn alla 
olevasta diplomityöstä, jossa tutkitaan 
lentomittauksen ja fotogrammetrian 
hyödyntämistä avolouhosten malmi-
räjäytysten suunnittelussa ja laadun-
valvonnassa.

Ensi kevään jatkokoulutuspäivillä 
tavataan! 

Terveisin,
Tuomo
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KETUTTAAKO KONSULTIN MOKAT ?
Meiltä mokat mukista

www.louhintakonsultit.fi
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Bo Långbacka

Malminetsinnän nykytila  
suomessa

Kaivosviranomaisen (TUKES) tilas-
tojen mukaan Suomessa toimii tällä 
hetkellä aktiivisesti 44 malminetsin-
täyhtiöitä. Näiden lukumäärä vaih-
telee hieman vuosittain etupäässä 
suhdanteiden mukaan. Viime vuonna 
nämä yhtiöt investoivat noin 70 M€ 
malminetsintään. Malminetsintä on 
aktiivista ja sen seurauksena on vuo-
den 2019 aikana avattu kaksi uutta 
kaivosta. Sotkamo Silver Oy avasi 
maaliskuun lopussa hopeakaivoksen 
Sotkamon Taivaljärvelle ja Dragon 
Mining Oy avasi Valkeakosken Kaa-
pelikulmalle kultakaivoksen helmi-
kuussa. 

Viimeaikainen globaali kiinnostus 
akkumineraaleja (koboltti, litium, 
grafiitti, nikkeli) kohtaan näkyy myös 
Suomen malminetsintähankkeissa. 
Suomessa on tällä hetkellä kolme 
kaivosta, jotka tuottavat kobolttia. 
Lisäksi on kaksi pitkälle edennyttä 
kobolttihanketta, Hautalampi Outo-
kummussa ja Juomasuo Kuusamos-
sa, sekä useita hankkeita, jotka ovat 
malminetsintävaiheessa tai mineraa-
livarantojen arviointivaiheessa. Ou-
tokummussa sijaitseva Hautalampi 
on ollut tuotannossa vuosina 1985 
- 1986 ja Kuusamossa Juomasuon 
kobolttiesiintymän alueella on kai-
vospiiri voimassa. Juomasuon hanke 
on kohdannut huomattavaa vastus-
tusta matkailua ja luonnonsuojelua 
edistäviltä tahoilta.

Keliber Oy:llä on Keski-Pohjan-
maalla, Kaustisen alueella, litium-
projekti, jonka esiintymien litium-
spodumeeni-varannot ovat Euroopan 
merkittävimpiä. Yhtiöllä on voimassa 
oleva ympäristölupa ja kaivoslupa 
Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiinty-
mään sekä ympäristölupa Kaustisen 
Kalavedelle rakennettavaa rikastamoa 
varten. Rakennusvaihe on suunniteltu 
vuodelle 2019 ja toiminnan käynnis-
tyminen vuodelle 2020. Litiumkar-
bonaatin tuotantolaitos tulee sijaitse-
maan Kokkolassa. 

Suomessa on muutamia alkuvai-
heen grafiitin malminetsintäkohteita. 
Mm. Beowulf Mining Oy:lla on useita 
hankkeita, ja näistä Heinäveden Aito-
lampi on pisimmällä. 

Suomessa on tietenkin useita 
muitakin kaivoshankkeita. Mine-
raalivarantojen arviointivaiheessa on 
Sodankylässä Anglo American Plc., 
joka tutkii Sakatin Ni-Cu-Co-PGM 
-esiintymää. Tämä löytyi 2009, mutta 
malmiesiintymän tuominen tuotan-
toon on haastavaa alueella sijaitse-
vien luonnonsuojelualueiden takia. 
Savukoskella sijaitseva Soklin kar-
bonatiittihanke on saanut ympäris-
töluvan, mutta yhtiö on ilmoittanut, 
että kaivospäätöstä ei tehdä ainakaan 
kolmeen vuoteen. Gold Fields Arctic 
Platinum jatkaa Suhangon PGE-Ni-
Cu tutkimuksia Ranuassa. Tätä han-
ketta tullee siivittämään palladiumin 

maailmanmarkkinahinnan viimeai-
kainen nousu.

Mawson Resources Ltd:n Ylitor-
niolla ja Rovaniemellä sijaitsevan 
Rompas-Rajapalojen tutkimushank-
keen kultaesiintymien pitoisuudet 
ovat osoittautuneet lupaaviksi, minkä 
lisäksi esiintymä sisältää myös kobolt-
tia. Lapin vihreäkivivyöhykkeellä sekä 
Kanadalainen Aurion Resources Ltd, 
että Australialainen S2 Resources Ltd 
ovat raportoineet lupaavia kultapitoi-
suuksia Aamurusko ja Aarnivalkea et-
sintäkohteissaan.

Maailmanmarkkinoiden hinto-
jen syklinen nousu ja lasku aiheuttaa 
joillekin kaivoksille ajoittain painetta 
sulkea tuotanto ja käynnistää se taas 
myöhemmin uudelleen. Nordic Gold 
Oy:n Laiva kultakaivoksella Raa-
hessa tuotanto on keskeytetty kaksi 
kertaa kaivoksen elinkaaren aikana, 
ja nyt keskeytyksessä ollutta tuotan-
toa pyritään käynnistämään jälleen 
uudelleen. Otanmäen rauta-titaani-
vanadiinikaivos oli toiminnassa 1953 - 
1985 ja tällä hetkellä Otanmäki Mine 
Oy suunnittelee avaavansa tuotannon 
uudelleen, tuottamalla vanadiinipen-
toksidia, ilmeniittiä ja rautapellettiä. 
Kolarissa Hannukaisen rautakaivos-
hankkeelle on annettu myönteinen 
kaivospiiripäätös, mutta päätöksestä 
on valitettu. 

Malminetsintä ja kaivostoiminta 
vaativat miljoonaluokan investoin-
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teja yrityksiltä, joten niissä seura-
taan tarkasti toimintaympäristöön 
kohdistuvia muutoksia ja muutosten 
aiheuttamia riskejä toiminnalle. Mal-
minetsintä on Suomessa pitkälti ulko-
maisten toimijoiden varassa ja nämä 
yritykset arvioivat jatkuvasti Suomen 
houkuttelevuutta malminetsinnän ja 
kaivostoiminnan investoinneille. Mal-
minetsintä on globaalia toimintaa ja 

Kuva keskilapin malminetsintätilanteesta. Tälle kartalle sijoittuu Euroopan suurin kultakaivos, Kevitsan kaivos, Sakatin kaivoshanke ja 
suuri määrä malminetsintäprojekteja.

yhtiöt investoivat siihen maahan, jossa 
esiintymän löytämiselle ja tuotantoon 
ottamiselle on parhaat edellytykset. 
Kanadalainen Fraser Instituutti tekee 
vuosittain maailmanlaajuiset kyselyt 
kaivosalan toimijoille ja vastausten 
perusteella järjestää valtiot houkut-
televuuden mukaan. Vuonna 2018 
julkaisussa vertailussa Suomi oli kär-
kimaana, mutta putosi vuonna 2019 

sijalle 17. Pudotus liittyy ensisijaisesti 
siihen, että Suomen malmipotentiaa-
lin houkuttelevuus arvioitiin muuttu-
neen heikommaksi suhteessa muihin 
vertailun maihin. Toimintaympäristön 
osalta Suomi arvioitiin edelleen aivan 
maailman kärkeen (sijalle 3). 
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Suomen kattavin 
RA-varastojen verkosto
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Hallituksen palsta
kirjoittanut jari@vuoriteknikot.fi

Tätä artikkelia kirjoittaessani on syk-
sy jo saapunut kauniiden ruskan väri-
en saattelemana. Tuuli on kääntynyt 
jo pohjoiseen ja ilman koleuden voi jo 
huomata. Lehden ilmestyessä on melkein 
yksi vuosi taputeltu yhdistyksen pitkässä 
historiassa. 

Kuopio antoi kaikkensa
Jatkokoulutuspäivät ja vuosikokous 
pidettiin Kallaveden äärellä. Jäsenis-
töä päiville saapui 67. Jatkokoulu-
tuspäivien esitelmät ovat luettavissa 
jäsensivuita muutamaa poikkeusta lu-
kuunottamatta https://www.vuoritek-
nikot.fi/jasensivut/jatkokoulutuspai-
vien-2019-esitel/ . Kiitokset kaikille 
esitelmien pitäjille. Vuosikokouksesta 
voidaan nostaa esille stipendien jaon 
sääntöjen hyväksyminen. Vuoritek-
nikot ry edistää louhinta-alan ja kai-
vannaisteollisuuden kehitystä ja alan 
koulutusta jakamalla stipendejä kor-
keintaan 3000€ tilikaudessa. Tarkem-
min hyväksytyt säännöt on luettavissa 
jäsenosiosta.

Ansioituneille kunniaa ja kaikille 
pötyä pöytään
Hallitus päätti jakaa kunniamaininto-
ja kunniakirjan muodossa seuraaville 
ansioituneille jäsenille Eino Kiive-
ri, Pekka Bergström ja Jouni Niemi. 
Kunniamaininnan yhdistyksen viirin 
muodossa jaettiin jäsenille Kari Talvi-
tie ja Aulis Partala. Kunniamaininto-
jen jälkeen nautittiin jälleen maittava 
juhlaillallinen mukavassa seurassa.

Kunniaviiri nro: 100
Pitkäaikainen jäsenemme Jari Weman 
jättäytyi pois hallituksesta. Suuret kii-
tokset Jarille mahtavasta hallitustyös-
kentelystä ja panoksesta yhdistyksen 
hyväksi. Yhdistyksen hallitus huomio 
Jarin juhlaillallisella yhdistyksen viirillä 
numero 100. Jarin tilalle kevään vuo-
sikokouksessa valittiin Tuomo Hänni-
nen. Tuomo tuo hallitukseen uutta vir-
taa ja hyviä kontakteja alalta. Tuomosta 
voit lukea lisää lehdestämme.

Jäsensivusto ja rekisteri
Yhdistyksen web-sivut päätettiin siir-
tää yhdistysavain-nimiselle ohjelmis-
tolle vuonna 2018. Tämä ohjelmisto 
on suunniteltu yhdistysten henkilöre-
kisterin, nettisivujen ja jäsenmaksujen 
hallinnoimiseen. Tämän ohjelmiston 
myötä on helpompi luoda jäsenistöl-
le omia sivuja, jotka eivät ole julkisia. 
Tänne ei julkisille sivuille tullaan li-
säämään yhdistyksen yhteisiä asia-
kirjoja. Näitä asiakirjoja voi jäsenistö 
käydä lukemassa. Kirjautuminen vaatii 
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sinun 
käyttäjätunnuksesi on se sähköposti-
osoite, jonka olet ilmoittanut meille 
uusien sivujen julkaisun jälkeen. Il-
moita siis meille sähköpostiosoitteesi, 
niin pääset luomaan itsellesi salasanan 
järjestelmään. 

Päivitä omat jäsentietosi
Jäsensivuilta löytyy myös osio, josta 
pääset päivittämään omia jäsentie-
tojasi. Tärkeitä tietoja yhdistyksen 
kannalta on oma posti- ja sähkö-
postiosoite. Yhdistyksen kaikki jäse-

nistölle tapahtuva tiedotus tehdään 
tämän järjestelmän kautta. Jos tiedot 
eivät ole kunnossa, eivät jäsenmaksut 
ja mahdolliset tiedotteet tavoita teitä. 
Jäsensivujen kautta pääset helpoiten 
ilmoittautumaan jatkokoulutuspäivil-
le. Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa 
meille sivujen yhteystieto osoitteesta 
https://www.vuoriteknikot.fi/yhteys-
tiedot/. 

Aatteellinen yhdistys
Ilmoitusvelvollisuus veroviranomaisen 
tulorekisteriin kaikkien matkakulujen 
osalta aiheutti sen, että yhdistyksemme 
joutui hakemaan itselleen Y-tunnusta 
(ilman Y-tunnusta ei sähköiseen rekis-
teriin pääse kirjautumaan ja paperinen 
ilmoitus ei kelvannut). Prosessi pis-
tettiin käyntiin alkukeväästä. Nippu 
asiakirjoja ja hakemus PRH:n kautta 
verottajalle hyväksyttäväksi. Päätöstä 
odotettiin noin 3 kuukautta, kunnes 
saatiin tiedotusvälineiden kautta tietoa 
PRH:n aikomuksesta antaa kaikille 
yhdistyksille oma Y-tunnus syyskuun 
loppuun mennessä. Meidän tunnuk-
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semme YTJ:n tietojärjestelmän mu-
kaan on siis 3027678-8 ja yritysmuo-
tona aatteellinen yhdistys. Aatteen 
paloa ei mikään voi sammuttaa.

Muutoksia yhdistyksen 
sähköpostiosoitteisiin
Yhdistyksen sähköposteja hallittiin 
aikaisemmin web-mail ohjelmiston 
kautta. Kyseinen ohjelmiston tarjoaja 
ei ole pystynyt tarjoamaan hyväksyttyä 
suojausvarmennetta turvalliselle yhtey-
delle. Tämä tarkoitti sitä, että yhdis-
tyksen sähköpostin lukeminen meni 
todella monimutkaiseksi. Joidenkin 
hallituksen jäseniemme työkoneiden 
tietoturva ei edes antanut lupaa siir-
tyä sähköpostin lukuun tarvittavalle 
sivustolle. Syyskuun 2019 hallituksen 
kokouksessa päätettiin ottaa käyttöön 
yrityksille ja yhdistyksille tarkoitettu 
Googlen tarjoama G-suite. Tämä 
palvelu mahdollistaa myös hallituk-
sen kokousten pidon etäkokouksena. 
Samalla saatiin ilmaista tallennustilaa 
Googlen palvelimilta 30 Gt. Uudet 
sähköpostiosoitteet ovat siis malliesi-
merkkinä seuraavanlaiset “etunimi”@
vuoriteknikot.fi.

Äiti lasta tuudittaa, lasta 
tuntureiden
Vuosittaiset tapaamisemme on pyritty 
järjestämään vuoroin pääkaupunkiseu-
dulla ja maakunnassa. Tästä poiketen 
vuoden 2020 jatkokoulutuspäivät ja 
vuosikokous on suunniteltu pidettä-
väksi keväisen kauniissa Lapissa. Ko-
kouspaikka olisi Levin kylä Kittilässä, 
ja meidät on kutsuttu tutustumaan 
Agnico Eagle Finlandin Kittilän kai-
vokseen. Hallituksen ajatuksena on 
järjestää bussikuljetus Etelä-Suomesta 
Kittilään, jotta kaikille mukaan ha-
luaville tulisi mahdollisuus osallistua 
päiville. Itse bussikuljetuksen reitti ja 
aikataulu on vielä auki. Kutsut päiville 
tullaan aikaisemmasta poiketen lähet-
tämään jo alkuvuodesta järjestelyjen 
vuoksi.

Haluan kiittää kaikkia hallituksen 
jäseniä Jorma, Jukka, Tuomo, Jouni 
ja Kimmo erinomaisesta ja pyyteet-
tömästä hallitustyöskentelystä. Vuo-
den 2020 hallitustyöskentely tulee 

alkamaan kiivaana heti alkuvuodesta 
jatkokoulutuspäivien järjestelyiden 
vuoksi. 



Tartu haasteeseen ja tule 
työskentelemään 
mielenkiintoisten 
projektien parissa 

Helsinkiin tai Turkuun!
Ota yhteyttä!

www.rockplan.fi

Kovan kiven
kairausterät
Kovan kiven
kairausterät

Porakaupastamme tuotteet myös teroitukseen, poraukseen ja timanttityöstöön.

www.pora-agentti.fi puh. 0400 261 921 matti.lehtomaki@pora-agentti.fi
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Kirjapaino Hermes Oy
Turjankatu 1 a, 33100 Tampere
puh. 03-213 8000
www.kphermes.fi



 Sähkössä on 
tulevaisuus

United. Inspired.

Laite tunnelissa ja operaattori toimistossa?

Kyllä. Epirocin Teleremote mahdollistaa maanalaisessa 
tuotantoporauksessa valvonnan, porauksen ja 
tarvittaessa laitteen siirtämisen leikkaukselta toiselle 
etäyhteyden avulla. Tuloksena on turvallisempi 
työympäristö, parempi käyttöaste ja tehokkaampi 
tuotanto.

epiroc.fi



THE FUTURE IS BUILT TODAY


