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Pääkirjoitus
Pekka Suomela

Samaan aikaan, kun Suomi rajoit-

taa malminetsintää ja kaivostuotan-

toa, synnyttää kasvava mineraalien 

tarve globaalin kilvan metallien hal-

linnasta. Suuret maat, Kiina etune-

nässä, ovat haalineet kaivosomistuk-

sia. Eurooppa sen sijaan on heikoilla 

kovenevassa raaka-ainekisassa. EU on 

syystäkin huolissaan, että se jää mui-

den armoille elintärkeiden metallien 

hankinnassa. 

Vihreän teknologian kasvu monin-

kertaistaa useiden metallien kysynnän. 

Esimerkiksi nikkelin, koboltin ja ku-

parin kysyntä kasvaa, kun fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta vähennetään 

aurinkopaneelien, tuulimyllyjen ja 

muiden sähköisten ratkaisujen avul-

la. Kierrätysraaka-aineen osuus tulee 

kasvamaan, mutta se ei yksin riitä.

Raaka-ainehuollon varmistaminen 

on nostettava nykyistä tärkeämmäk-

si tavoitteeksi myös Suomessa. Ellei 

näin tehdä, Suomi jää jatkossa entistä 

pahemmin isojen jalkoihin kovene-

vassa raaka-ainekisassa. Komponent-

tien, raaka-aineiden ja välituotteiden 

huono saatavuus hidastaa monen 

teollisuusyrityksen kasvua. Koronan 

jälkeisestä raaka-ainekurimuksesta 

on otettava oppia. Kilpailu monista 

raaka-aineista kovenee lähivuosina. 

Suomen on oltava silloin paremmin 

valmistautunut kisaan.

Kaivosyhtiöiden näkökulmasta 

erittäin isoon asemaan on noussut vas-

tuullisuus. Asiakkaat ja sijoittajat arvi-

oivat yhä enemmän kaivosyhtiöitä sen 

mukaan, kuinka vastuullista yhtiöiden 

toiminta on. Maineestaan huolehtivat 

yritykset arvioivat tarkasti, keneltä ne 

raaka-aineitaan ostavat. Vastuullisuus 

onkin noussut merkittäväksi kilpailu-

aseeksi globaalissa kisassa. Tämä voi 

olla vahvuus etenkin pohjoismaisille 

toimijoille, joille vastuullisuus on tä-

hänkin asti ollut luonteva osa toimin-

taa.

Suomessa raaka-aineiden tuotan-

nosta nähdään lähinnä ongelmat, 

mutta huonommin raaka-aineiden 

merkitys koko elämänmuodollemme. 

Tässä hallitusvallan tulisi ilmaista 

politiikkansa näkyvämmin. Ilmas-

tonmuutos on haaste mutta samalla 

myös mahdollisuus. Malminetsinnän, 

kaivostoiminnan, metallivalmistuksen 

ja kierrätyksen arvoketjua ei saa huka-

ta. Investoinneilla ja työpaikoilla on 

edelleen merkitystä.

Pekka Suomela

toiminnanjohtaja,  

Kaivosteollisuus ry

Onko Suomella  
raaka-ainestrategiaa? 

N
orjan uusi hallitus julisti lo-

kakuussa hallitusohjelman-

sa, jossa myös mineraalisten 

raaka-aineiden hyödyntäminen ja 

toimialan kehittäminen saavat mer-

kittävästi huomiota. Ruotsissa kes-

kustellaan teollisuuden lupa-asioista 

ja siitä, miten kehittää teollisuuden 

toimintaedellytyksiä. Mitä tekee Suo-

mi? Hallitusohjelma uhkaa kaventaa 

kaivostoiminnan mahdollisuuksia 

merkittävästi. Raaka-ainepolitiikan 

puute näkyy myös koordinoimatto-

mana lainvalmisteluna. Eri ministe-

riöissä on työn alla useita lakeja, joi-

den yhteisvaikutus uhkaa suomalaisia 

kaivosinvestointeja.

Kaivosvero ja kiristyvä kaivos-

laki tuovat lisää kustannuksia ja 

esteitä kaivoshankkeille. Yhdessä 

lupajärjestelmän arvaamattomuu-

den kanssa Suomi on menettämässä 

kiinnostavuutensa uusien investoin-

tien kohteena. Samaan aikaan myös 

uusi kaavoitus- ja rakennuslaki sekä 

luonnonsuojelulaki muuttavat toi-

mintaympäristöä. Kaivosteollisuus 

ry:n huoli on, että eri ministeriöissä 

tapahtuvaa lainvalmistelua ei koor-

dinoi kukaan. Siksi hallitusohjelman 

kokonaisvaikutus toimialalle näyttää 

synkältä.
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 @AgnicoEagleFinland

Menestymme yhdessä lappilaisten kanssa.
Siksi panostamme vahvasti koko yhteisöön – 

työntekijöihin, sidosryhmiin ja alueeseen.
Meistä on tullut toisillemme tärkeitä.

VASTUU
HYVÄSTÄ

TULEVAISUUDESTA

SITOUDUMME LUOMAAN YHDESSÄ VALOISAA HUOMISTA
 MYÖS TULEVINA VUOSIKYMMENINÄ.

 @AgnicoFinland

 www.agnicoeagle.fi
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Birgitta Brusila
Agnico Eagle Finland

Uusi teknologia parantaa kaivosten 

turvallisuutta ja tuottavuutta 
ja pienentää hiilijalanjälkeä

Autonomiset, etäohjattavat ja 
akkukäyttöiset kaivoskoneet 
parantavat kaivostyön turvalli-
suutta, työhyvinvointia ja tuot-
tavuutta ja pienentävät kaivosten 
hiilijalanjälkeä. Teknologian ke-
hityksen toivotaan myös lisäävän 
kaivosalan kiinnostavuutta ura-
vaihtoehtona seuraavalle suku-
polvelle.

Lokakuun harmaudessa Kittilän kai-

voksen Rimpi-tunnelin suulla loista-

vat kirkkaat valot. Punainen kiviauto 

on nousemassa ylös maan pinnalle 

kyydissään 63 tonnia kultamalmia. 

Se kulkee vakaasti 500 metrin mat-

kan tunnelin suulta rikastamon murs-

kaamoalueelle, jolla se kippaa lastinsa 

yhteen monista, tarkoin määritellyistä 

malmikasoista.

Samaan aikaan kaivoskonttorin 

etäohjaussalissa operaattori seuraa 

monitorilta kiviautoa, joka on yksi 

hänen valvomistaan kolmesta etäoh-

jattavasta laitteesta. Kiviauto on nous-

sut maanalaisesta kaivoksesta pintaan 

viiden kilometrin matkan ilman kul-

jettajaa. Koska sen automatiikka ei 

tunnista, mihin kasaan malmi on ki-

pattava, operaattori ottaa kiviauton 

etäohjaukseen.

Kittilän kaivos on jo usean vuo-

den ajan hyödyntänyt tuotannossaan 

automaattisia, etäohjattavia ja akku-

käyttöisiä kaivoslaitteita. Noin puo-

lentoista vuoden ajan kaivoksella on 

testattu myös Sandvikin autonomista 

Autodumpperi nousee maan pintaan ilman kuljettajaa. Kuva: Birgitta Brusila/ 
Agnico Eagle Finland.

kiviautoa, autodumpperia. Uusin edis-

tysaskel on 5G-verkon rakentaminen 

maanalaiseen kaivosympäristöön. 

Kaikki tämä tähtää kaivostoimin-

nan turvallisuuden ja tuottavuuden 

parantamiseen ja hiilijalanjäljen pie-

nentämiseen. Teknologian kehityksen 

toivotaan myös lisäävään kaivosalan 

kiinnostavuutta uramahdollisuutena 

seuraavalle sukupolvelle.

Autonomiset ja etäohjattavat 
laitteet parantavat 
työturvallisuutta
Nykyään monet kaivostyöntekijät 

voivat seurata koneittensa toimintaa 

mukavasti ja turvallisesti etänä maan 

päältä. ”Autonomiset laitteet kiinnos-

tavat meitä monestakin syystä”, sanoo 

Kittilän kaivoksen tutkimus- ja kehi-

tysinsinööri Tapani Kemppainen. 

”Työturvallisuus paranee merkittävästi 

autonomisten ja etäohjattavien laittei-

den avulla. Tämä vaikuttaa myös työn-

tekijöiden terveyteen ja työhyvinvoin-

tiin, sillä tavanomaisissa kiviautoissa 

on tärinää ja paljon istumista.” 

Autodumpperin operointi edel-

lyttää maan alla WLAN-yhteyttä ja 

tukiasemia sopivin välimatkoin. Säh-

köinen portti, jota kutsutaan valo-

verhoksi, estää dumpperia eksymästä 

työskentelyalueensa ulkopuolelle. Toi-

nen valoverho puolestaan estää sivul-
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lisia joutumasta alueelle. Jos ihminen 

tai laite menee valoverhon läpi, auto-

matiikka pysäyttää dumpperin. Ope-

raattori valvoo toimintaa maan päältä.

Tunnelin ulostuloaukolle on ra-

kennettu betoniseinää, jotta dump-

peri pystyy lukemaan skannerilla 

ympäristöään ja pysyy kulkureitillä 

ennen kuin se saa luotettavan GPS-

yhteyden. Turvavallein estetään muu 

liikenne dumpperin liikkumisalueella.

Akkukäyttöiset laitteet pienentävät 
myös hiilijalanjälkeä
Kittilän kaivos osallistui Sustainable 

Intelligent Mining Systems (SIMS) 

-hankkeeseen, joka oli osa Euroopan 

unionin laajaa tutkimus- ja innovaa-

tio-ohjelmaa Horizon 2020:tä. Ke-

väällä 2020 päättyneessä hankkeessa 

oli mukana kaivoslaitteiden ja -järjes-

telmien valmistajia, kaivosyhtiöitä ja 

yliopistoja. 

Kittilän kaivoksen osuus projektis-

sa oli tarjota testiympäristö kolmelle 

Epirocin akkukäyttöiselle kaivoslait-

teelle: porauslaitteelle, lastauskoneelle 

ja kiviautolle. Ennen testauksen alkua 

käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sai 

laitteiden operointiin ja huoltoon tar-

vittavan koulutuksen. 

“Yksi SIMS-hankkeen merkittä-

vimmistä tuloksista oli samanhen-

kisten, innovatiivisten kaivosalan 

ammattilaisten ja kaivosyhtiöiden 

verkoston luominen Eurooppaan”, 

kertoo Kittilän kaivoksella tutkimus-

päällikkönä työskentelevä André van 
Wageningen. Hänen mukaansa tie-

don jakaminen hankkeessa lisäsi ym-

märrystä kaivosteollisuuden parhaista 

käytännöistä. 

”Kittilän kaivos sai hankkeen ai-

kana hyvän käsityksen siitä, mitä 

maanalaisen kaivoksen sähköistä-

minen edellyttää. Akkukäyttöisten 

laitteiden testauksen jälkeen olemme 

hankkineet maanalaiseen kaivokseen 

vastaavia laitteita. Uskomme vahvasti, 

että kaivostoiminnan tulevaisuus on 

sähkökäyttöisissä koneissa ja laitteis-

sa”, van Wageningen sanoo.

Akkukäyttöisten kaivoslaitteiden 

käyttäjät ovat kokeneet niiden hy-

viksi puoliksi muun muassa tärinän 

ja melun vähenemisen ja ilmanlaadun 

parantumisen työkohteissa. Työsuo-

ritukseltaan ne ovat vähintään polt-

tomoottorikäyttöisten koneiden ve-

roisia.

”Haluamme pienentää hiilijalanjäl-

keä ja tarkastelemme jokaisen uuden 

investoinnin huolella.  Pyrimme laite 

laitteelta siirtymään kohti päästötöntä 

tuotantoa”, sanoo kaivososaston tuo-

tantopäällikkö Jari Kolehmainen.

”Vaatii rohkeutta siirtyä ensimmäi-

sessä aallossa uuteen teknologiaan, 

mutta kyllä meillä mielellään näy-

tetään suuntaa. Kaivoksen johto on 

vahvasti sitoutunut siihen, että ollaan 

kärkipäässä kehittämässä laitteita ja 

toimintoja ja myös satsataan niihin 

itse”, Kolehmainen sanoo.

Kittilän kaivoksen johtajan Tom-
mi Kankkusen mielestä koko kai-

vostoimialan on pyrittävä kohti nol-

lapäästöjä. ”Teemme paljon tämän 

asian hyväksi Kittilän kaivoksella. 

Akkukäyttöisten laitteiden kiistaton 

etu on, että niiden käyttö vähentää 

fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja 

pienentää kaivoksen hiilijalanjälkeä. 

Toinen merkittävä etu on, että niiden 

avulla voimme luoda työntekijöil-

lemme entistäkin terveellisemmän, 

Operaattori valvoo autonomisia ja automaattisia kaivoslaitteita etäohjaussalissa maan 
päällä. Kuva: Birgitta Brusila/Agnico Eagle Finland.
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turvallisemman ja miellyttävämmän 

työympäristön”, hän sanoo. 

Maailman ensimmäinen 
maanalaisen kaivoksen  
5G- verkko Kittilään
Lokakuussa julkaistiin uutinen Kitti-

län kaivokseen rakennettavasta 5G-

verkosta, jonka kaivos toteuttaa yhdes-

sä Telian ja sen kumppaneiden Digitan 

ja Nokian kanssa. Tämä ensimmäinen 

maanalaiseen kaivosympäristöön ra-

kennettava 5G-verkko otetaan käyt-

töön vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaivosautomaation ja -teknologian 

kehittyessä tiedonsiirto on olennainen 

osa kaivoksen toimintaa. ICT-infra-

struktuurin päivittäminen on vält-

tämätöntä, jotta uuden teknologian 

tarjoamat edut ja mahdollisuudet 

voidaan täysin hyödyntää. 

Kittilän kaivoksen 5G-verkko to-

teutetaan uusimmalla itsenäisellä 

5G-tekniikalla eli niin sanotulla 5G 

stand-alone -tekniikalla, jota ollaan 

ottamassa laajemmin käyttöön vas-

ta kuluvan ja tulevan vuoden aikana. 

Verkko rakennetaan samalla tavalla 

kuin se rakennettaisiin esimerkiksi 

jollekin pienelle paikkakunnalle eli 

alueelle asennetaan omat tukiasemat.  

Uusi tekniikka takaa verkolle pit-

kän elinkaaren ja parhaan mahdolli-

sen suorituskyvyn, täytyyhän verkon 

toimia jopa yli kilometrin syvyydessä. 

Nyt rakennettava verkko on teknii-

kaltaan riittävä Kittilän kaivoksen 

tämänhetkisen eliniän loppuun saak-

ka. 5G-verkko tuo mukanaan paljon 

mahdollisuuksia hyödyntää uusia tek-

nologioita, kuten etäohjattavia ja auto-

nomisia laitteita, ja sitä kautta kaivos 

voi tulevaisuudessa tarjota uusia, mie-

lenkiintoisia tehtäviä työntekijöilleen.

Tutkimusta, kehitystä  
ja yhteistyötä
Uuden kaivosteknologian kehittämi-

nen edellyttää tiivistä yhteistyötä lai-

tevalmistajien, kaivosyhtiöiden ja yli-

opistojen kesken. Euroopan Unionin 

tukema NEXGEN SIMS -yhteistyö-

hanke on jatkoa SIMS-hankkeelle ja 

yhdistää eri osapuolet kehittämään au-

tonomisia, kestäviä ja hiilineutraaleita 

kaivosprosesseja. Hanke on laajentunut 

Euroopan ulkopuolelle, sillä mukana 

on myös australialainen Oz Minerals. 

Sen lisäksi, että NEXGEN SIMS 

-hanke pyrkii edistämään kestävää ja 

taloudellista raaka-ainetuotantoa, yksi 

sen tavoitteista on entistäkin turvalli-

sempi kaivosympäristö.

”Kolmivuotisessa hankkeessa Kitti-

län kaivos tarjoaa testiympäristön Epi-

rocin autonomiselle lastauslaitteelle. 

Tarkoituksena on testata koko autono-

minen sykli alkaen perän lastauksesta 

aina kuorman purkuun kiviauton la-

valle”, André van Wageningen kertoo. 

”Lisäksi Agnico Eagle Finland 

johtaa tehtäväkokonaisuutta, jossa 

etsitään ja määritetään uusia ratkai-

suja 5G-verkon mahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi – ehkä jopa sellaisia, 

joita ei aiemmin ole osattu ajatella-

kaan maanalaisessa kaivostoiminnassa. 

Tällaiset esimerkit voivat johtaa uu-

sien teknologioiden kehittämiseen ja 

testaamiseen.”

Kittilän kaivos jatkaa mielellään 

yhteistyötä laitevalmistajien, tutki-

muslaitosten ja yliopistojen kanssa. 

Kysymys ei ole pelkästään oman työn 

kehittämisestä ja parantamisesta, vaan 

testimahdollisuuksien tarjoamisesta 

suomalaisille ja pohjoismaisille lai-

tevalmistajille, joiden tavoitteena on 

kehittää uuden sukupolven turvalli-

sia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä 

kaivoslaitteitta ja -prosesseja.

”Olen yllättynyt, miten hyvin 

nämä projektit ovat onnistuneet. 

Mitä enemmän on tullut kokemus-

ta, sitä paremmin näen, millaisia 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa on”, 

tutkimus- ja kehitysinsinööri Tapani 

Kemppainen sanoo. ”Odotamme in-

nolla seuraavia edistysaskeleita.” 

Autodumpperi kulkee ilman kuljettajaa maanalaisessa kaivoksessa sille varattua reittiä 
pitkin. Kuva: Hatfuls Creative.

Yli 30 vuotta kaivosalalla toimineella Martti Ruotsalaisella on hyvää sanottavaa akku-
käyttöisestä porauslaitteestaan: ”Tämä on hiljainen eikä käryä tule kuten dieselkoneesta.” 
Kuva: Birgitta Brusila/Agnico Eagle Finland.
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E. Hartikainen Oy • Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu  
Puh: 0207 545 500 •  HARTIKAINEN.COM

Turvallista, tuottavaa ja taitavaa maarakentamista.

Maarakennuksen liiketoiminta-alue

Keskeiset toiminta-alueemme:
• Kaivostoimintojen aluerakentaminen  

ja massojen käsittely
• Liikenneväylät
• Teollisuusrakentaminen
• Satamat ja padot

Erikoisosaamistamme:
• Kallion louhinta
• Louheensiirto- ja murskaustyöt

Vahvuutemme:
• Ammattitaitoinen henkilökunta
• Monipuolinen ja järeä kalusto
• Luotettavuus

Maarakennuspalvelumme työllistää noin 460 
ammattilaista. Toimenkuvat koostuvat monista 
eri osaamisalueista esim. poraus-, lastaus-, kulje-
tus-, murskaus- ja kunnossapitotehtävistä.
Laitekantamme palvelujen ylläpitämiseksi on 
myös kattava. Kokonaislaitekantamme työmailla 
on yli 250 konetta.

Pitkät kaivosurakoinnin perinteet, ammattilai-
set, vahva konekanta sekä lupauksista kiinni 
pitäminen ovat rakentaneet E. Hartikainen Oy:n 
tietä kaivospalveluiden merkittävimmäksi teki-
jäksi.
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Antero Hakapää ja Heikki Räsänen

Kalevi Laakkonen  20.6.1938 – 13.11.2020

Kunniapuheenjohtaja 
muistoissamme

Kalevi Laakkonen syntyi kaivoksen 

korjausmiehenä toimineen Eino sekä 

Saimi Laakkosen perheeseen kesä-

kuussa 1938 Kuusjärven kunnassa, 

joka nykyisin tunnetaan Outokum-

mun kaupunkina.

Kaivosmiehen poikana Kalevi sai 

tuntuman teollisuusyhdyskunnan 

elämään jo lapsuudessaan ja kouluai-

kanaan. Kansakoulun hän kävi Ou-

tokummun keskustan koulussa, joka 

oli tuolloin kunnan ainoa kansakoulu. 

Hänen harrastuksiinsa kuului partio-

toiminta. Kummun Eräveikoissa hän 

veti vuorollaan omaa vartiota. Par-

tio- ja koulukaverit muistavat ’Killen’ 

veikkona, joka sai suunsa auki oikealla 

hetkellä - ja sopivassa paikassa. Outo-

kummun Yhteiskoulun kirjasto lainasi 

Tarzan-sarjaa ja tietokirjoja jo tuolloin 

ahkeralle lukijalle. 

Lukion ja ylioppilastutkinnon si-

jaan Kalevi valitsi nopeamman tien 

tulevaan. Kaivosammattikoulussa hän 

sai perusopetuksen tulevalle uralleen. 

Koulunkäynti jatkui vastaperustetussa 

Lappeenrannan teknisen koulun kou-

lutusohjelmassa, jonka ensimmäisen 

kaivosteknikkokurssin opiskelijana 

hän aloitti vuonna 1957. Sekä ammat-

tikoulussa että teknisessä koulussa hän 

menestyi opinnoissaan erittäin hyvin 

ja ’Kille’ valmistuikin kaivosteknikoksi 

vuonna 1959. Opintojensa aikana hän 

useana vuonna työskenteli kesähar-

joittelijana malminetsinnässä, mistä 

kertomansa mukaan piti erittäin pal-

jon.

Kaivosmestarin ensimmäiset työn-

johtotehtävät olivat Outokumpu Oy:n 

kaivoksilla, ensin Keretissä ja sen jäl-

keen Pyhäsalmella. Melko pian tun-

neliurakoitsijat, ensin Elovuori & 

Kumppanit Oy sekä myöhemmin 

Vesto Oy, tarvitsivat osaavaa louhinta-

miestä tunnelityömaiden paimennuk-

seen. Siihen saakka louhintatyömail-

la rakennusmestarit olivat johtaneet 

kalliotöitä, kaivosten työnjohdossa oli 

aiemmin ollut lähinnä ’pitkän linjan’ 

miehiä. 

Pian alan laitevalmistus tarvitsi kai-

vosten ja louhintatyömaiden tietäjiä 

markkinoinnissa ja asiakasneuvonnas-

sa. Espoon Lintuvaarassa sijaitseva, 

Airam Yhtymän omistama Kometa 

oli suomalainen kovametallituotteiden 

valmistaja. Siellä Kalevi aloitti vuon-

na 1964 kallioporakalustoon liittyvissä 

kaupallisissa tehtävissä, viihtyen yhti-

össä peräti 23 vuotta. Hän on kertonut 

työtehtäviinsä kuuluneen myynnin ja 

markkinoinnin sekä neuvonnan li-

säksi myös tuotekehitystehtäviä, joita 

Kometassa pidettiin suuressa arvossa. 

Näiden kehitysponnistelujen tulokse-

na yhtiössä päätettiin muun muassa 

valmistaa erilaisiin kivilajeihin ja kal-

lioporauskohteisiin sopiviksi räätälöi-

tyjä kallioporien kovametallilaatuja. 

Ensimmäisen kerran kovametallisia 

nastoja kokeiltiin kallioporaterissä 

jo vuonna 1964, mutta - Kalevin sa-

noin - lyhyen kokeilun jälkeen idea 

haudattiiin. Asia tuli uudelleen ajan-

kohtaiseksi 1970-luvun lopulla, jonka 

jälkeen nastaterien käytöstä on tullut 

alalla vallitseva normi. Kalevi on myös 
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kertonut Kometan tuotekehityksen 

tuloksena syntyneestä uudesta tuo-

teryhmästä. Kiintoholkkisten jatko-

tankojen ansiosta on sittemmin voitu 

mekanisoida ja automatisoida jatko-

tankoporauksen tangonkäsittely. Tämä 

on vähentänyt tapaturmariskiä ja ra-

situsta porarien työssä, parantanut er-

gonomiaa, mahdollistanut järeämmät 

porakalustot ja lisännyt tuottavuutta. 

Kalevi nautti käynneistään asiakas-

tapaamisissa kaivoksilla ja työmailla. 

Kometan kapasiteetin kasvaessa ja laa-

dun kehittyessä työmatkat suuntau-

tuivat yhä enemmän myös ulkomaille. 

Euroopan maat sekä Venäjä ja Turkki 

tulivat tuolloin hänelle tutuiksi. 

Kun Kometan omistaja vaihtui 

vuonna 1987, Kalevi osasi ennustaa 

tulevia muutoksia ja siirtyi Tuusulassa 

sijainneen Räjähdys- ja Rakennusai-

nepalvelu Oy:n palvelukseen myyn-

ti-, markkinointi- ja konsultointi-

tehtäviin. Sittemmin vuonna 1991 

yrityskaupan tuloksena RR-palvelu 

Oy sulautettiin Forcit Oy:öön, johon 

myös Kalevi siirtyi. Hän jäi eläkkeellä 

65-vuotiaana, vuonna 2003.

Työnsä ohessa Kalevi Laakkonen 

oli aktiivinen Vuoriteknikot ry:n jä-

sen. Hänen poikkeuksellisen ansiokas 

ja pitkä, 20 vuotta kestänyt puheen-

johtajakautensa alkoi vuonna 1979 

Lappeenrannan kokouksessa. Häntä 

esitettiin ja hänet valittiin tehtävään 

ilman aiempaa hallitusjäsenyyttä. Il-

meisesti esittäjät ja valitsijat tiesivät-

kin jo, että tähän mieheen kannatti 

luottaa. Kalevilla olikin aktiivisen 

toimintaan osallistumisen johdosta 

selkeä käsitys, kuinka saadaan halli-

tuksen ja yhdistyksen toimintaan lisää 

vakautta ja jatkuvuutta, muun muassa 

pidentämällä hallituksen ja puheen-

johtajan toimikaudet kolmen vuoden 

mittaisiksi aiempien yhden vuoden 

pestien sijaan. Samoin muuttui vuosi-

kokouksen ajankohta syksystä kevääl-

le retkeilypäivien yhteyteen. Varmasti 

tällä tavalla saatiin vuosikokoukseen 

enemmän osanottajia. Myöhemmin 

tätä tapahtumakokonaisuuttaa on 

alettu kutsua yhdistyksen ’Jatkokoulu-

tuspäiviksi’. Vuosikokouksen aikaistu-

nut ajankohta tarkoitti myös sitä, että 

yhdistyksen kirjanpito, tilintarkastus ja 

muut toiminnan asiakirjat valmistui-

vat hyvissä ajoin ensimmäisellä vuosi-

puoliskolla. Jatkokoulutuspäivien sekä 

vuosikokouksen järjestelyt ja niiden 

onnistuminen merkitsivät Kaleville 

paljon. Vuosi toisensa jälkeen hän jak-

soi ahkeroida tämän koko toiminta-

vuoden kohokohdan onnistumiseksi.

Puheenjohtajana Kalevi pisti pe-

liin koko tarmonsa, osaamisensa sekä 

työuran aikana solmimansa suhteet 

pyrkimyksenä kasvattaa jäsenmää-

rää ja kehittää yhdistyksen toimintaa 

edelleen. Hyvänä esimerkkinä tästä 

omistautumisesta on hänen jokavuo-

tinen vierailunsa Lappeenrantaan 

tapaamaan viimeisen vuosikurssin 

kaivostekniikan opiskelijoita ja esit-

telemään heille yhdistyksen toimin-

taa. Näillä käynneillä oli suuri merki-

tys jäsenistön nuoren polven mukaan 

saamisessa ja yhdistyksen pitämisessä 

elinvoimaisena. Vuorityö ja -tekniik-

ka- lehden päätoimittajana Kalevi toi-
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mi lähes koko puheenjohtajakautensa 

ajan vuodesta 1983 vuoteen 1999, jol-

loin hän luopui puheenjohtajuudesta. 

Kalevi Laakkosen toimikausi ja 

ansiot Vuoriteknikot ry:n puheenjoh-

tajana olivat poikkeuksellisen suuret. 

Oman antaumuksensa ansiosta ja 

työnantajansa myötävaikutuksella 

hänellä oli mahdollisuus toimia nä-

kyvästi louhinta-alalla ja tarvittaessa 

pitää yhdistystä esillä alan toimijoi-

den keskuudessa. Hän oli sitoutunut 

yhteisten asioiden hoitamiseen ja teki 

paljon työtä koko jäsenistön hyväksi. 

Puheenjohtajakautensa päättyessä, 

vuonna 1999, hänet nimettiin ensim-

mäiseksi Vuoriteknikot ry:n kunnia-

puheenjohtajaksi.

Valmistuttuaan teknillisestä koulus-

ta kaivosteknikoksi Kalevi Laak konen 

lähti suorittamaan varusmiespalvelus-

taan Kymen pioneeripataljoonaan Ko-

rialle. Eipä aikaakaan, kun Reservia-

liupseerikoulun aikoihin sattumoisin 

Kouvolassa eräänä syysiltana tanssi-

partneriksi valikoitui Pirkko-niminen 

henkilö, jota Kalevi ei sen koommin 

saanut mielestään. Hän ihastui sa-

man tien. Johtuen asepalveluksen 

keskeneräisyydestä ja Pirkon opin-

toihin liittyvästä Tukholman visiitistä 

nuorten tiet kohtasivat pysyvämmin 

seuraavana keväänä, jolloin yhteiselo 

varsinaisesti alkoi. Heidät vihittiin 

loppuvuonna 1961. Perheeseen syn-

tyi 60-luvulla kaksi tytärtä. Lasten 

ollessa pieniä asuinpaikaksi valikoitui 

Vantaan Myyrmäki, jossa lapset kävi-

vät koulunsa ja josta käsin Kalevi kävi 

Kometan töissä. Myöhemmin Pirkko 

ja Kalevi muuttivat kauemmas taa-

jaman vilinästä, paritaloon Korsoon, 

jossa Kalevi vietti elämänsä 30 vuotta, 

rakkaan Pirkko-vaimon toimiessa Ka-

levin omaishoitajana hänen viimeisinä 

vuosinaan.

Säännölliset ja raittiit elämäntavat 

sekä hengellisyys kuuluivat Kalevin 

elämän perusarvoihin. Hän oli yritte-

liäs, eteenpäinpyrkivä, tiedonhaluinen 

ja kiinnostunut oppimaan uutta. Hän 

otti ja kantoi vastuuta sekä teki työtä 

yhteisen edun eteen. Siksi hänestä pi-

dettiin sekä läheisten että sukulaisten 

keskuudessa. Nuo samat luonteenpiir-

teet olivat voimakkaasti vaikuttamas-

sa myös hänen työ- ja luottamustoi-

miurallaan sekä järjestötoiminnassa.

Vapaa-aikana Kalevi harrasti reip-

pailua, juoksulenkkien ja kävelyn mer-

keissä. Utissa sijaitseva kesähuvila oli 

hänelle tärkeä ja rakas paikka. Siellä 

aika kului tavanomaisten mökkipuu-

hien parissa: nikkarointia, puuntekoa, 

marjastusta, sienestystä, kalastusta. 

Lukeminen säilyi hänelle mieluisana 

ja merkityksellisenä harrastuksena 

koko elämänsä ajan. Samanaikaisesti 

saattoikin olla luettavana useita teok-

sia. Myös päivittäiset sanomalehdet 

tulivat tarkkaan luettua. Kun voimat 

sitten lopulta vähenivät, antoivat ää-

nikirjat vielä mahdollisuuden jatkaa 

kirjallista harrastusta.

Aivan erityisen sisällön Kalevin elä-

mään toivat hänen kaksi lastenlastaan, 

joiden parissa hän viihtyi ja jaksoi tou-

huta. Heidän läsnäolonsa toi Kaleville 

suurta rikkautta myös aivan viimeisinä 

aikoina.

Yhtenä viimeisistä toimistaan Vuo-

riteknikot ry:n hyväksi Kalevi Laakko-

nen osallistui vuonna 2013 yhdistyksen 

50v-historiikkiteoksen loppusanojen 

laadintaan. Loppusanat on otsikoi-

tu ’Vuorityö jatkuu ja vuoriteknikot 

jatkavat’. Tuon kirjoituksen loppu-

puolella on toteamus, joka mainiosti 

kuvastaa Kalevin asennetta ja jonka 

voisimme nähdä hänen testamentti-

naan yhdistykselle:  ”Meillä vuorityön 

mestareilla on oma vastuumme siitä, 

että siirrämme tietomme ja taitomme 

avoimesti ja parhaalla mahdollisella 

tavalla tuleville sukupolville.”

Osalle meistä allekirjoittajista Ka-

levi oli ikätoveri sekä pitkäaikainen 

ystävä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Toiset puolestaan tunsivat Kalevin en-

nen kaikkea osana Vuoriteknikkojen 

arvokasta historiaa, johon hän on kir-

joittanut oman merkittävän lukunsa. 

Iso kiitos ja kunnianosoitus meiltä 

kaikilta. 

Kalevin muistoa kunnioittaen,

Ikätoverit: 

Antero Hakapää, Risto Säilä, Kalevi 
Nykänen

Pitkäaikaisen puheenjohtajamme 

ja Kunniapuheenjohtajamme Kale-

vi Laakkosen muistoa kunnioittaen, 

Vuoriteknikot ry:n hallitus:

Tuomo Hänninen, Jorma Leinonen, 
Jari Semi, Jouni Valtonen, Kimmo 
Turunen ja Heikki Räsänen

Kirjoitus pohjautuu seuraavien henki-

löiden haastatteluihin:

Pirkko Laakkonen, Kalevi Laakko-
nen Arto Hakolan taltioimana, Arto 
Hakola, Timo Rajala
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Eino Lehtola 
teki 42-vuotisen uran louhintatyömailla

Parikymppisenä Eino Lehtolalla 
oli kaksi vaihtoehtoa: metsäala tai 
kaivosten maailma. Jälkimmäi-
nen voitti ja johti ainutlaatuisen 
pitkään uraan, johon sisälsi vaati-
vien louhintatyömaiden vetovas-
tuita Helsingistä Rovaniemelle. 

Oulun läänin Pyhäjärvellä kasvaneella 

Eino Lehtolalla oli luonteva tilaisuus 

tutustua kaivosalaan, kun hänen kak-

si vanhempaa veljeään työskentelivät 

Pyhäsalmen kaivoksessa vain kahdek-

san kilometrin päässä veljesten koti-

talosta. Päätös alalle lähdöstä kypsyi 

Einolla armeijan jälkeen vuonna 1971. 

Tätä ennen hän oli tehnyt metsätöitä 

ja harkitsi myös tätä alaa elämänuran-

sa vaihtoehtona.

”Kaivokset vetivät puoleensa ja 

kun lähdin Eero-veljen mukana Kyl-

mäkosken kaivokselle Hämeeseen 

YIT:n hommiin ajotunneleita louhi-

maan. Ratkaisu oli kauaskantoinen, 

sillä työskentelin YIT:n palveluksessa 

opiskeluvuosia ja lyhyttä niiden jäl-

keistä jaksoa lukuunottamatta aina 

vuoteen 2013 eli eläkkeelle jäämis-

vuoteeni asti.”

Ensimmäisellä työmaallaan Kyl-

mäkoskella Eino toimi rusnarina ja 

Eino Lehtolan ura kaivosalalle ja reissuhommiin sai alkunsa siitä, kun hänen kaksi van-
hempaa veljeään työskentelivät vastaavan kaltaisissa tehtävissä YIT:llä.
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panospoikana. Vastuut kasvoivat pian, 

sillä jo runsaan vuoden kuluttua hän 

pyrki ja pääsi panostajakurssille. Tälle 

taidolle oli pian käyttöä, kun hän siir-

tyi työnantajansa lähettämänä Porin 

Tahkoluotoon ja Raumalle louhimaan 

kallioon öljyvarastoja. Tällä seudulla 

riitti työmaita useaksi vuodeksi, ja nii-

den aikana löytyi lähiseudulta, Kristii-

nankaupungista, myös elämänkump-

pani. 

Tahkoluodossa Eino työskenteli 

myös 1976, jolloin samalla työmaal-

la toimi työmaainsinöörinä Markku 

Halonen. Tämä ehdotti Einolle jatko-

opintoja ja sitä kautta pätevöitymistä 

työnjohtotehtäviin. Päätös ei ollut 

perheen jo perustaneelle ammattimie-

helle helppo, mutta runsaan vuoden 

asiaa mietittyään Eino Lehtola päätti 

pyrkiä Lappeenrannan teknilliseen 

opistoon vuoriteknikkolinjalle. Hän 

läpäisi pääsykokeet, ja seuraavat vuo-

det kuluivat lomia lukuunottamatta 

opiskelun merkeissä. 

Helsinkiin ja ”maakuntiin”  

Kun Eino Lehtola valmistui vuo-

riteknikoksi vuonna 1981, hän sai 

työpaikan Sotkamon Lahnaslammen 

talkkikaivoksen aliurakoivalta Jur-

vakainen & Koponen Oy:ltä. Vanha 

työnantaja YIT oli kuitenkin vahvas-

ti mukana noihin aikoihin erityisesti 

pääkaupunkiseudun huimassa kal-

liorakennusbuumissa ja tarvitsi uusia 

työnantajia riveihinsä. Näin Eino tuli 

palanneeksi tutun yhtiön palveluk-

seen, nyt työnjohtoon vähitellen pä-

tevöityvänä teknikkona.

”Helsingissä riitti louhittavaa. Olin 

1980-luvun alussa mukana muun mu-

assa metrotunnelityömailla sekä Kam-

pin parkkiluolatyömaalla Forumin 

kauppakeskuksen alla. Tämän jälkeen 

työmaita kertyi eri puolilta Suomea 

aina Rovaniemelle asti. Kerran tu-

lin hakeneeksi kotikaupungissamme 

Kristiinankaupungissa toimivan Poh-

jolan Voiman kunnossapitomestarik-

si, kun jatkuva reissaaminen hieman 

kyllästytti. Kun se haku ei tärpännyt, 

jatkoin reissuhommissa. Olen kyllä 

työstäni tykännyt kovasti, ja kotona-

kin on hyväksytty se, että reissaaminen 

kuuluu tähän työhön.”

Vastaavana mestarina Eino Leh-

tola on toiminut vuodesta 1990 ja 

jatkoi siinä tehtävässä eri työmailla 

aina eläkkeelle jäämiseensä asti. Nyt 

Eino Lehtola on ollut seitsemän vuot-

ta eläkkeellä, mutta sopivasti hänellä 

riittää puuhaa jatkuvasti. Kalastami-

nen Selkämerellä sekä syksyiset hir-

vestys- ja kanalintujen metsästysretket 

kuuluvat vuosikierron kohokohtiin, 

samoin touhuilu lastenlasten kanssa. 

Ja jos aika uhkaa käydä pitkäksi, oma-

kotitalossa asuvalla riittää aina pientä 

tekemistä.

Työelämänsä kohokohtia muis-

tellessaan Lehtola mainitsee erityi-

sen vaativana Helsingin Salmisaaren 

maanalaisen hiilivaraston louhinta-

työmaan. 

”Louhimme siellä neljä halkaisi-

jaltaan 40-metristä ja korkeudeltaan 

70-metristä hiilisiiloa. Tunneleita lou-

hittiin useampaan kerrokseen.”

Tämän vuosituhannen alussa val-

mistunut varasto on myös erittäin laa-

ja, tilavuudeltaan noin 540 000 kuu-

tiometriä. Myös Helsingin Energian 

kaukolämpötunnelityömaita Lehtola 

pitää uransa merkittävimpiin kuulu-

vana.

Yhtenä uransa erikoislaatuisimmis-

ta kohteista Eino pitää Santa Parkin 

eli Joulupukin luolan louhintaa Rova-

niemellä vuonna 1997. Siellä toimen-

kuvaan kuului myös, että ajoittain piti 

näyttää tiloja itse Joulupukille. 

”Kaikki muutkin työmaat ovat 

olleet antoisia. Tunnelin louhimises-

sa on antoisaa, kun ei koskaan aivan 

varmasti tiedä, mitä edestäpäin löytää. 

Toki ammattitaitoon kuuluu ennakoi-

da suunnitelmien ja  kairaustietojen 

perusteella esimerkiksi lujitustarve. 

Jos tulee yllätyksiä, työmaalla on sitten 

reagoitava nopeasti ottamalla yhteys 

rakennuttajaan tai suunnittelijakon-

sulttiin ja tehtävä heidän hyväksymän-

sä ratkaisu.”     

Pätevä työmaan vetäjä ymmärtää 

myös työturvallisuuden äärimmäi-

sen tärkeän merkityksen ja toimii sen 

mukaisesti. Vaaratilanteitakin on Eino 

Lehtolan uran varrella sattunut, mut-

tei mitään peruuttamattoman vakavaa. 

”Kerran tosin menotunneli sortui, 

kun lähellä louhittiin avolouhosta. 

Onneksi silloin ei ollut tunnelissa 

ketään. Teimme silti kiertotunnelin, 

jotta työt eivät keskeytyisi liian pit-

käksi aikaa.” 

Louhintatyömaita yli 40 vuotta 

kiertäneenä Eino Lehtola tietää am-

matin vaarat, mutta kertoo silti aina 

viihtyneensä maan alla. Kaikille am-

matti ei kuitenkaan sovi, ja silloin on 

parasta vaihtaa alaa.

”Arviolta muutama prosentti alalle 

alun perin hakeutuneista potee liiallis-

ta ahtaan paikan kammoa. Tällaisessa 

tapauksessa ei ole muuta vaihtoehtoa 

kuin vaihtaa alaa. Minun ei onneksi 

tarvinnut niin tehdä.” 
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Vantaan Energia, YIT ja AFRY 

rakentavat maailman suurimman 
lämmön kausivaraston allianssimallilla

Vantaan Energia, YIT ja AFRY 
suunnittelevat maailman suu-
rimman lämmön kausivaraston 
rakentamista allianssimallilla. 
Miljoonan kuution kokoinen 
lämmön kausivarasto on maan 
alle sijoittuva varasto, jonka ka-
pasiteetti vastaa keskikokoisen 
suomalaiskaupungin vuosittais-
ta lämmöntarvetta. Kausiva-
rasto on merkittävässä roolissa, 
kun fossiilisista polttoaineista 
luovutaan energiantuotannos-
sa Vantaan alueella jo vuoteen 
2026 mennessä. Lisäksi se tukee 
osaltaan Vantaan tavoitetta olla 
hiilineutraali vuoteen 2030 men-
nessä.

Vantaan Energia, YIT ja AFRY 

suunnittelevat maailman suurimman 

lämmön kausivaraston rakentamista 

Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämmön 

kausivarastoon varastoidaan jopa 

150-asteiseen veteen uusiutuvaa ener-

giaa, jota saadaan muun muassa aurin-

ko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. 

Miljoonan kuutiometrin kokoinen 

lämmön kausivarasto louhitaan syväl-

le maanpinnan alle: säiliöt sijoittuvat 

noin 60 metriä kalliokaton alle. 

Lämmön kausivarasto mahdol-

listaa energian varastoimisen silloin, 

kun sitä on runsaasti tarjolla lämmi-

tyskauden ulkopuolella ja hyödyn-

tämisen vastaavasti talven kylminä 

ajanjaksoina. Sinne varastoitu energia 

korvaa maakaasun käyttöä talvikau-

della ja vähentää lämmöntuotannon 

hiilidioksidipäästöjä 65 000 tonnilla 

vuodessa. Lämmön kausivarastolla 

on merkittävä rooli luovuttaessa fos-

siilisten polttoaineiden käytöstä ener-

giantuotannossa Vantaan alueella jo 

vuoteen 2026 mennessä ja Vantaan 

tavoitteessa olla hiilineutraali vuoteen 

2030 mennessä.

- Lämmön kausivarasto -hanke on 

aivan ainutlaatuinen. Ensimmäistä 

kertaa maailmassa tehdään tällainen 

lämpövarasto louhimalla se maan alle: 

käytettävä louhintatekniikka itsessään 

ei ole uutta, mutta se, että sitä käyte-

tään lämmön varastoimisen mahdol-

listamiseen, on jotakin sellaista, jota ei 
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olla aikaisemmin tehty, toteaa Vantaan 

Energian Kaupunkienergia-liiketoi-

minnan johtaja Kalle Patomeri.
- YIT:llä Suomen suurimpana kal-

liorakentajana on luontainen rooli 

olla kehittämässä maailman suurinta 

maanalaista lämpövarastoa vihreälle 

energialle, kestävän kehityksen nimis-

sä. Uskomme projektin käynnistävän 

kokonaan uuden energiatuotteen 

Skandinavian markkinoille. Kallio-

rakentamisen näkökulmasta pohjois-

mainen kallioperä tarjoaa erinomaiset 

olosuhteet vastaaville lämpövarastoil-

le, sanoo yksikönjohtaja Visa Mylly-
mäki YIT:ltä. 

- Kalliosäiliöihin varastoitu 150-as-

teinen vesi nostaa merkittävästi kal-

lion jännitystilaa ja heikentää kiven 

lujuutta. Tämä vaatii kalliotilojen 

ja lujitusrakenteiden innovatiivisen 

suunnittelun ja mitoituksen. AFRYn 

asiantuntijoiden suorittamat lämpö- 

ja kalliomekaaniset simuloinnit ovat 

tässä keskeisessä roolissa, ja niillä var-

mistetaan, että tilat ovat turvalliset 

eikä niistä aiheudu häiriötä lähialueen 

asukkaille ja toiminnoille, sanoo kal-

liotiloista ja tunneleista vastaava toi-

mialuejohtaja Harri Kuula AFRYltä.

Lämmön kausivarasto edistää EU:n 

useita ilmasto- ja energiatavoitteita: 

resurssitehokkuuden kasvattamista 

hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiu-

tuvien energiamuotojen osuuden kas-

vattamista ja eri energiajärjestelmien 

integraatiota.

Hankkeen takana vahva allianssi 
Lämmön kausivarasto suunnitellaan 

ja rakennetaan allianssimallilla. Alli-

anssimalli tarkoittaa Vantaan Energia 

Oy:n, YIT:n ja AFRY Finland Oy:n 

muodostamaa ryhmittymää, jossa yri-

tykset yhdessä vastaavat hankesuunni-

telman kehittämisestä ja myöhemmin 

lämmön kausivaraston rakentamisesta, 

jos rakennuspäätös saadaan. Allians-

simallissa YIT vastaa rakentamises-

ta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan 

Energia on hankkeen tilaaja. Kaikki 

työskentelevät yhdessä yli organisaa-

tiorajojen.

- Allianssimalli mahdollistaa tämän 

ainutlaatuisen hankkeen. Allianssi-

mallin ansiosta meillä on käytössäm-

me paras mahdollinen asiantuntemus 

ja ammattitaito monialaisesti läpi 

hankkeen kaikkien vaiheiden, kuvai-

lee Vantaan Energian Kalle Patomeri 

allianssityötä. 

Lämmön kausivarasto -hankkeen 

kehitysvaihe alkoi kesällä 2021. Jos 

päätös rakentamisesta tehdään, ra-

kennusvaiheen on suunniteltu alkavan 

syksyllä 2022. Tavoite valmistumisesta 

on vuoden 2026 aikana.

- YIT:llä ja AFRYllä on vahva 

osaaminen alliansseista. Saamme val-

jastaa sen nyt tämän hienon, ilmasto-

tavoitteita tukevan hankkeen hyväksi 

Vantaan Energialle. Suunnittelemme 

kehitysvaiheessa yhdessä parhaan ta-

van toteuttaa tilaajan tavoitteet täyt-

tävä lämmön kausivarasto alueen ym-

päristö ja asukkaat huomioiden, sanoo 

projektipäällikkö Markku Okkonen 

YIT:ltä. 

Parhaillaan, lokakuussa 2021, 

hankkeesta on käynnissä ympäristö-

vaikutusten arviointi (YVA). Samalla 

kaavoitus etenee. Allianssiosapuolet 

jatkavat hankkeen esivalmistelua. 
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ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

VALITSE TOP HAMMER XL 
INNOVATIIVINEN PORAUSTEKNOLOGIA

Tarjonnassamme on uusi innovaatio avokaivosten ja louhosten maanpäälliseen 
poraukseen. Top Hammer XL -teknologia lisää porauksen tuottavuutta, 
polttoainetaloudellisuutta sekä kustannustehokkuutta ja mahdollistaa suuren 
reikäkoon eli halkaisijaltaan 140–178 mm räjäytysreikien päältäiskevän porauksen.
 
Uutuusteknologian Pantera™ DP1600i -porauslaite, RD1840C-porakone ja
LT90-porakalusto on optimoitu toimimaan saumattomasti yhdessä erinomaisten
poraustulosten saavuttamiseksi. Valitse Top Hammer XL tuottavampaan,
tehokkaampaan ja vastuullisempaan kaivostoimintaan.
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PANOSTAJAPÄIVÄT

10.-11.2.2022
KILJAVA, NURMIJÄRVI

Torstaina pidetään edistyneen louhinnan 
koulutuspäivä ja perjantaina on ohjelmassa 
Panostajien kertauskurssi. Vain yhden päivän 
osallistuminen on myös mahdollinen. 

HUOM! Early Bird -hinta on voimassa, kun 
ilmoittaudut vuoden loppuun mennessä.
 
Kurssia johtaa:

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
��������	��
��	�
���

Jouko Salonen, YP / RTV, DI
Louhintatekninen asiantuntija
Koulutuspäällikkö
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Marko Voutilainen
Kymen Kalliotyö Oy

Irti-, railo- ja  
  aukiporaus

Irti-, railo- ja aukiporaus ovat kaik-

ki nimityksiä samalle menetelmälle, 

jossa poraamalla irroitetaan louhittava 

kallion osa. Rakennusten pohjan te-

ossa on yhä useammin otettava huo-

mioon louhinnan aiheuttama tärinä 

ja työmaata ympäröivät rakennukset. 

Irtiporauksella voidaan minimoida 

louhintaräjäytyksissä syntyvien täri-

nöiden välittyminen lähistön raken-

nuksiin ja niissä oleviin herkkiin lait-

teisiin. Herkkiä ja tärinästä helposti 

vaurioituvia laitteita ovat mm. tieto-

koneet, elektroniset mittauslaitteet, 

röntgenlaitteet ja käynnissä olevat 

voimalaitoksen turbiinit.

Menetelmän etuna on myös, että 

jäljelle jäävä kallion osa on ehjä lou-

hinnan jälkeen eikä kallionlujitusta 

juurikaan tarvita.

Irtiporausmenetelmä kehitettiin ai-

koinaan tarvekivilouhimoilla korvaa-

maan aiemmin käytössä ollut poltto-

leikkausmenetelmä. Suuret lämpötilat 

aiheuttivat kallion jännitystilaan muu-

toksia, jotka aiheuttivat rakoja. Tämän 

johdosta pilattiin isojakin alueita käyt-

tökelpoista kiveä. Irtiporauksella väl-

tettiin nämä haittapuolet.

Irtiporaus aloitetaan ns. pilotti-

reikien poraamisella. Tämä on tär-

kein työvaihe, joka vaikuttaa tulevan 

railon laatuun. Pilottireikien on oltava 

ehdottoman suoria ja reikävälin on 

oltava täsmälleen oikea käytettävissä 

olevalle avarruskalustolle. Yleisem-

min käytetyt reikäkoot ovat 89 mm 

ja 102 mm riippuen käytettävästä 

avarrusohjurista. Yleisesti reikäväli 

on 60-80 mm.

Pilottireikien poraamisen jälkeen 

porataan pilottireikien väliset kan-

nakset auki irtiporaukseen erityisesti 

suunnitellulla avarrusohjurilla.

Yleensä irtiporauksen syvyydet ovat 

4-8 metriä, mutta hyvissä olosuhteissa 

irtiporauksen syvyys voi olla jopa 10-

15 metriä. 

Irtiporaus teho on pitkälti riippu-

vainen kallion laadusta sekä railon sy-

vyydestä. Aiemmin louhittuun kallion 

pintaan on haasteellista porata railoa, 

mikäli pinta on irtonainen. Ratkaisu 

tähän on railolinjalle valettava beto-

nipalkki eli ns. louhintapalkki, jonka 

läpi irtiporaus suoritetaan.

Työteho on normaali olosuhteissa 

10-20 m² / päivä.

Irtiporausta suoritetaan poravau-

nuilla joita käytetään myös normaa-

lissa pengerlouhinnassa. esim. Sandik 

DC 700. 

Irtiporauksella kulmatkin onnistuu.

Louhintapalkin läpi porattu railo.

Pilarin aloitus.

Pilottireikien porausta.

Valmis pilari, ammattiporarin 
taidonnäyte.
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The Smart City Company

Haluamme olla 
kalliorakenteiden 
suunnittelun 
vastuullisin kumppani.

SITOWISE.COM

-irtiporaukset
-metriporaukset
-timanttivaijerisahaukset
-hydraulikiilaukset

www.kymenkalliotyo.fi
info@kymenkalliotyo.fi

p. 0400 746 843
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” Palvelumme tehtaissa vähentävät ilmaston 

kuormitusta ja säästävät luonnon 

neitseellisiä materiaaleja.

Tapojärvi on tehnyt 25 vuotta työtä,  

jota nykyisin kutsutaan kiertotaloudeksi.  

Tänä päivänä Tapojärvi on globaali 

teollisen kiertotalouden edelläkävijä.

”

” Kaivospalvelumme toteutetaan vastuullisuus  

ja turvallisuus edellä. Teemme jatkuvaa  

kehitystyötä ja tutkimusta kestävämmän  

huomisen puolesta.

Tarjoamme pysyvän työpaikan 
ja mielenkiintoisia työtehtäviä 
vetovoimaisella alalla, jossa on 
mahdollisuuksia myös kansainvälisiin 
tehtäviin.
Meille on tärkeää, että löydämme oikean 
ihmisen oikeaan työhön. 

Tiimeissä on vielä tilaa,  
tule mukaan!

Teemme työtä,  

jolla on merkitystä

����������	
����������������������������������



Nimimerkki "Kivistää"
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Louhintaurakoitsijan näkemys 

viranomaistoiminnasta 
räjäytystöissä

Oli meneillään niin sanottu 
”valvontaviikko”, josta poliisi 
informoikin etukäteen omilla 
somekanavillaan. Tiedossa siis 
oli tehostetua valvontaa kohdis-
tuen louhintatöihin ja räjähtei-
den kuljetuksiin. Tämä on eh-
dottomasti hieno asia, valvontaa 
tarvitaan että alan toimijoiden 
käytännöt, ns. pelisäännöt, py-
syvät turvallisina ja vahinkoja ei 
tapahdu.

Olin syömässä lounasta noin vartin 

ajomatkan päässä työmaasta, joka oli 

seuraavien tapahtumien näytöspaikka. 

Pitkäaikainen ja kokenut panostajam-

me soitti minulle, että nyt täytyy tulla 

työmaalle kiireesti, että olisin paikalla 

seuraavan räjäytyksen aikana.

Kertomansa mukaan kaksi autoa 

oli tullut työmaan reunalle, josta oli 

noussut useita poliisiviranomaisia. He 

olivat tulleet tarkistamaan työntekijöi-

den pätevyyskirjat, työmaan turvalli-

suusdokumentit ja räjähdekuljetuksen 

rahtikirjan. 

Viranomaiset olivat todenneet, että 

kaikki on kunnossa ja lähtiessä kom-

mentoivat että olkaahan tarkkana että 

Räjäytystyönjohtaja on työmaalla aina 

räjäytettäessä. Nimittäin Avi kiertää 

valvomassa juuri sitä asiaa. Vielä olivat 

lisänneet, että tällä työmaalla on asiat 

kunnossa, eikä Avin tarvitse tällä työ-

maalla poiketa.

Poikkesin työmaalle lounaan jäl-

keen ja suoritimme kentän räjäy-

tyksen. Olin sen jälkeen jo lähdössä 

työmaalta toiselle louhintakohteelle, 

mikä oli myös valvonnassani, kun 

piilossa ollut tunnukseton poliisiauto 

karautti autoni eteen sulkien tien.

Autosta nousi poliisiasuinen hen-

kilö ja käveli luokseni. Kaivoin Rtv-

lupakirjani taskusta ja ojensin sitä 

hänelle. Vastaukseksi sain torjuvan 

kädenliikkeen ja kommentin: ”Ei se 

minua kiinnosta, pysyt nyt täällä koska 

Avi halua tulla puhuttamaan sinua.”

Sitten auto siirtyi ja pysäköi lähei-

selle kukkulalle. Aikaa kului ja kun 

mitään ei tapahtunut, lähetin panos-

tajan ruokatunnilleen. Jatkoin odot-

tamista, ja kun vieläkään ei mitään 

tapahtunut, siirryin autolla työmaan 

toiselle puolelle, josta peruutin por-

tista sisään. 

Tarkoituksenani oli ottaa räjähde-

kärry auton vetokoukkuun ja valmis-

tella lähtöäni kun alkoi jo olla työ-

päivän loppu lähellä. Tepo-ryhmän 

auto olikin jo lähtenyt liikkeelle ja 

ajoi portin eteen poikittain, varmis-

taakseen etten vain karkaa. Autosta 

tuli nyt ulos kaksi henkilöä ja minulle 

toistettiin sama viesti: Pysy täällä, Avi 

haluan jututtaa sinua.

Odottelu jatkui, kunnes noin nel-

jän tunnin odottelun jälkeen paikalle 

ajoi pari siviiliautoa. Toisesta autosta 

nousi poliisiasuinen henkilö ja toises-

ta autosta tullut esittäytyi Avin tar-

kastajaksi. Nyt kaikki henkilöt, myös 

Tepo-ryhmän poliisit ryhmittyivät 

räjähdekärryn ympärille ja käytimme 

sitä pöytänä. Avin tarkastaja ilmoitti 

pitävänsä nyt työsuojelutarkastuksen 

ja että paikalla olevat poliisit avustavat 

siinä.

Tarkastuksessa käytiin läpi lähes 

kaikkea louhintaan liittyvää sekä tä-

män työmaan käsillä olevia asioita. 

Hyvin vahvasti tuli esille ettei tällä 

tarkastajalla ei ollut juurikaan koke-

musta tai tietoa louhintatyön käytän-

nön suorittamisesta.

Lopulta keskityimme käymään läpi 

lähinnä asetusta ja vertailemaan käsi-

tyksiämme asetuksen sanamuodoista.

Valvovan viranomaisen ja ns. ras-

kaan vastuun alaisen urakoinnin 
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suorittajan käsitykset asetuksen tul-

kinnoista eivät oikeastaan voi enää 

kauemmaksi toisistaan päästä…

Tulkintojen ongelmallisuuden 

kulminaatiopiste syntyi kun Avin 

tarkastaja sanoi: Minä luen asetuksen 

644/2011 pykälää 8 kirjaimellisesti; 

”Räjäytystyötä johtaa ja valvoo työ-

paikalla räjäytystyön johtaja”.

Tästähän on käräjäoikeuden päätös 

vuodelta 2017, jossa todetaan pykälän 

6 mukaisesti ettei jatkuva ja kokoai-

kainen läsnäolo ole vaatimus, kun tur-

vallisuussuunnittelussa on huomioitu 

vastuut ja velvollisuudet räjäytystyön 

johtajan valvonnasta.

Rakennuslaista löytyy vastaava py-

kälä Vastaavan työnjohtajan velvolli-

suuksista, jonka mukaan hän johtaa ja 

valvoo työtä rakennustyömaalla. Lou-

hintaa ja räjäytystöitä varten tehdys-

sä lainsäädännössä on vielä erikseen 

mainittu, että Räjäytystyönjohtajan 

on käytävä työkohteessa kerran työ-

vuorossa, koska räjäytystyön katsotaan 

olevan vaarallisempaa ja vastuunalai-

sempaa. Yksittäisen virkamiehen tul-

kinta läsnäolovelvollisuudesta, vastoin 

asetusta ja oikeuskäytäntöä, on tässä 

tapauksessa väärä ja AVI:n tulisi pa-

rantaa työntekijöidensä ohjeistusta.

Olen ammattipätevyyteni ylläpidon 

vuoksi joutunut perehtymään lainsää-

däntöön ja joudun ammattini vuoksi 

luomaan ja ylläpitämään yrityksessäni 

turvallisuuskulttuuria korkealla tasol-

la. Minulla ei ole varaa virheisiin, va-

hinkoihin tai työtapaturmiin.

Toisaalta minulla ei myöskään oli-

si varaa tuhlata työpäivää odottamalla 

paikalle työsuojeluviranomaista, joka 

paikalle saapuessaan paljastuu virka-

mieheksi, joka ei tiedä, ymmärrä tai 

tiedosta alan lainsäädäntöä ja sen pe-

rusteita.

Työsuojelutarkastuksen saa tulla 

työmaalleni pitämään milloin tahansa, 

mutta tässä tapauksessa viranomais-

toiminta oli luokatonta odotuttami-

sesta alkaen.

Kollegojen kanssa keskusteltaessa 

on noussut myös esiin tapaus, jossa 

viranomaisen toiminta on mielestäni 

kyseenalaista.

Tapauksessa Räjäytystyön johtajal-

ta vietiin oikeus harjoittaa ammatti-

aan kolmeksi kuukaudeksi ilman, että 

osoitettiin yhtään lainrikkomusta. 

Räjäytystyömaan kaikki dokumen-

tit olivat kunnossa, yhtään kiveä ei rä-

jäytyksissä lentänyt vaarallisen alueen 

ulkopuolelle, louheen lastauksessa 

noudatettiin varovaisuutta.

Louheen joukosta löydetyistä rä-

jähdysaineista, jotka olivat vuosia 

aiemmin suoritetuista louhinnoista 

peräisin, tehtiin tutkinta ja riskinarvi-

ointi heti kun ne havaittiin ja kun täl-

lainen räjähtämättä jäänyt panos kai-

kista varotoimenpiteistä huolimatta 

räjähti,  henkilövahingoilta vältyttiin, 

kiitos pidettyjen turvaetäisyyksien ja 

kaivinkoneen kuljettajan ohjeenmu-

kaisen toiminnan.

Tahallisuutta tai tuottamukselli-

suutta ei pystytty osoittamaan miltään 

osin.

Oliko median paine liikaa viran-

omaiselle?

Kun rangaistaan, tulisi mielestäni 

viranomaisen osoittaa tehty rikkomus, 

tämän kai luulisi olevan oikeusvaltion 

yksi tärkeitä periaatteita?

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellises-

ti nimimerkillä. Aluehallintovirastolle 

annettin mahdollisuus vastineeseen, sitä 

ei saatu.



Yhtiö valmistaa muun muassa kiintoporat, kartiokalustot, nastaterät, 
jatkotangot, kallioporakankit, ja paljon muuta kallion porauksen ja kaiver-
ruksen liittyviä kalustoja. Yhtiö tarjoaa porausratkaisuja kaivos-, louhinta- 
ja rakennusaloilla maailmanlaajuisesti ja ylläpitää laajaa vakiotuotteiden 
varastoa.

Monarkin Historia lyhyesti:
Yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 

1945, jolloin Ruotsin Ockelboon 

perustettiin pieni tehdas. Vuotta 

myöhemmin yhtiö aloitti kiinto-

porien tuotannon, joka on edelleen 

yksi suurivolyymituotteistamme. 

Nykyään Monark toimii perhey-

rityksenä, jolla on tuotantoa sekä 

Ruotsissa että Norjassa. 

Palvelemme maailmanlaajuisia 

markkinoita korkealaatuisilla 

skandinaavisilla kallioporakalus-

toilla. Vuonna 1948 aloitettiin 

kiventyöstötyökalujen (REBIT) 

tuotanto samassa tehtaassa. Mo-

narkin kiintoporatehdas perustet-

tiin Osloon vuonna 1956 ja muutti 

nykyiselle paikalleen vuonna 1958. 

Molemmilla toimipaikoilla on tehty 

merkittäviä investointeja ja muutok-

sia vuosien varrella. Vuonna 1971 

norjalainen tehdas liitettiin Boart 

Longyeariin vuoteen 2005, jolloin 

tehdas myytiin nykyisille omista-

jille.

Tehtaamme ovat kulkeneet eri 

polkuja vuosien varrella. Ruotsin 

toimipisteestä tuli osa SECO-

ROC-organisaatiota, Atlas Copcoa, 

sitten Epirocia. Monark tuli vuonna 

2019 ja osti tehtaan Epirocilta.

Rune Hellinsgrud (Monark CEO): 
Monark on osoittanut vuosien ajan, 

että se on yksi markkinoiden par-

haista porakalustojen valinnoista.

Monark Maailmassa ja Suomessa:
Monark on Norjalainen globaali 

yritys joka on erikoistunut po-

rakalustojen valmistukseen Norjas-

sa ja Ruotsissa, ja joka tunnetaan 

luotettavista tuotteistaan.

Laadukkaat tuotteemme valmis-

tetaan erittäin seostetulla skandi-

naavisella ympäristö ystävällisellä 

teräksellä ja kompakti homogeeni-

nen volframikarbidi täysin auto-

matisoidussa tehtaassa.

Nykyään Monark toimittaa kaivok-

sia ja urakoitsijoita yli 65 maassa 

ja yhtiö kasvaa nopeasti avaamalla 

uusia markkinoita.

Taha Laissaoui (Liiketoiminn-
an Kehityspäällikkö): Monark 

on onnistunut maailmanlaajuisten 

yhteistyökumppaneidensa kanssa 

astumaan uusille markkinoille ja 

tarjoamaan parhaan valikoiman ja 

ratkaisun porauksen ammattilaisille.

Laadun parantamiseksi kuunte-

lemme asiakkaitamme, suoriteta-

an testejä yhdessä vaikeimmissa 

olosuhteissa.

Taistelemme joka päivä ollaksemme 

vahvin, tehokkain ja eniten lähellä 

asiakkaitamme. 

Monark on hankkinut vuosien 

aikana laajan tietämyksen ja koke-

muksen ja kehittänyt tekniikoita ja 

malleja tullakseen yhdeksi maail-

man johtavista kallionporauskalus-

tojen valmistajista, jotka tarjoavat 

porausratkaisuja kaivos-, louhinta- 

ja maarakennusteollisuudelle.

Suomessa olemme onnistuneet tuke-

maan yhteistyökumppaneitamme ja 

luomaan erinomaisen luottamussuh-

den asiakkaitamme kanssa.

Ruotsissa ja Norjassa valmistettu 

tuotteemme ovat laadukkaita ja 

nopeita toimittamaan.

Haluaisimme olla vielä lähellä 

asiakaitamme Suomessa, laajentaa 

meidän varastonvalikoimamme ja 

auttaa heidät saavuttamaan parhaita 

tuloksia turvalla ja kustannustehok-

kaalla tavalla.

Taha Laissaoui: Myynti ja Markki-

nointi vastaava Suomessa

taha.laissaoui@monark-no.com

Tel: +358 40 905 1221

MONARK AS on yksi maailman johtavista  
porakalustojen valmistajista kallion louhintaan.

Yhtiö valmistaa muun muassa kiintoporat, kartiokalustot, nastaterät, jat-
kotangot, kallioporakanget, ja paljon muuta kallion poraukseen ja työs-
töön liittyviä kalustoja. Yhtiö tarjoaa porausratkaisuja kaivos-, louhinta-  
ja rakennusaloilla maailmanlaajuisesti ja ylläpitää laajaa vakiotuotteiden 
varastoa.

Monarkin Historia lyhyesti:
Yrityksen juuret ulottuvat vuo-
teen 1945, jolloin Ruotsin Ockel-
boon perustettiin pieni tehdas. 
Vuotta myöhemmin yhtiö aloitti 
kiintoporien tuotannon, joka on 
edelleen yksi suurivolyymituot-
teistamme. Nykyään Monark 
toimii perheyrityksenä, jolla on 
tuotantoa sekä Ruotsissa että 
Norjassa. 
Palvelemme maailmanlaajuisia 
markkinoita korkealaatuisilla 
skandinaavisilla kallioporakalus-
toilla. Vuonna 1948 aloitettiin 
kiventyöstötyökalujen (REBIT) 
tuotanto samassa tehtaassa. 
Monarkin kiintoporatehdas pe-
rustettiin Osloon vuonna 1956 
ja muutti nykyiselle paikalleen 
vuonna 1958. Molemmilla toimi-
paikoilla on tehty merkittäviä in-
vestointeja ja muutoksia vuosien 
varrella. Vuonna 1971 norjalainen 
tehdas liitettiin Boart Longyea-
riin vuoteen 2005, jolloin tehdas 
myytiin nykyisille omistajille.
Tehtaamme ovat kulkeneet eri 
polkuja vuosien varrella. Ruot-
sin toimipisteestä tuli osa SE-
COROC-organisaatiota, Atlas 
Copcoa, sitten Epirocia.
Monark tuli vuonna 2019 ja osti 
tehtaan Epirocilta.

Rune Hellinsgrud (Monark CEO): 
Monark on osoittanut vuosien 
ajan, että se on yksi markkinoiden 
parhaista porakalustojen valmis-
tajista.

Monark Maailmassa ja Suomes-
sa: Monark on Norjalainen glo-
baali yritys joka on erikoistunut 
porakalustojen valmistukseen Nor-
jassa ja Ruotsissa, ja joka tunnetaan 
luotettavista tuotteistaan.
Laadukkaat tuotteemme valmis-
tetaan erittäin seostetulla skandi-
naavisella ympäristöystävällisellä 
teräksellä ja kompakti homogee-
ninen volframikarbidi täysin auto-
matisoidussa tehtaassa.
Nykyään Monark palvelee kaivok-
sia ja urakoitsijoita yli 65 maassa 
ja yhtiö kasvaa nopeasti avaamalla 
uusia markkinoita.

Taha Laissaoui (Liiketoiminnan 
Kehityspäällikkö): Monark on 
onnistunut maailmanlaajuisten 
yhteistyökumppaneidensa kanssa 
astumaan uusille markkinoille ja 
tarjoamaan parhaan valikoiman 
ja ratkaisut porauksen ammatti-
laisille.

Laadun parantamiseksi kuunte-
lemme asiakkaitamme, suorite-

taan testejä yhdessä vaikeimmissa 
olosuhteissa.
Taistelemme joka päivä ollaksem-
me vahvin, tehokkain ja eniten lä-
hellä asiakkaitamme. 
Monark on hankkinut vuosien ai-
kana laajan tietämyksen ja koke-
muksen ja kehittänyt tekniikoita ja 
malleja tullakseen yhdeksi maail-
man johtavista kallionporauskalus-
tojen valmistajista, jotka tarjoavat 
porausratkaisuja kaivos-, louhinta- 
ja maarakennusteollisuudelle.

Suomessa olemme onnistuneet 
tukemaan yhteistyökumppanei-
tamme ja luomaan erinomaisen 
luottamussuhteen asiakkaitamme 
kanssa.
Ruotsissa ja Norjassa valmistetut 
tuotteemme ovat laadukkaita ja 
toimitetaan nopeasti.
Haluaisimme olla vielä lähellä 
asiakkaitamme Suomessa, laajen-
taa varastovalikoimamme ja auttaa 
heitä saavuttamaan parhaita tulok-
sia turvallisella ja kustannustehok-
kaalla tavalla.

Taha Laissaoui: Myynti ja Markki-
nointivastaava Suomessa
taha.laissaoui@monark-no.com
Tel: +358 40 905 1221
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Rakentamassa parempaa 
yhteiskuntaa

skanska.fi
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Tommi Lonardi
AFRY Finland

Panostusvalintojen vaikutus 

kalliotärinään
Artikkeli pohjautuu keväällä 
2021 valmistuneeseen Aalto -yli-
opistolle tehtyyn diplomityöhön. 
Työn tarkoituksena oli tutkia eri 
panostusparametrien vaikutusta 
kalliotärinän laatuun. Työhön 
liittyvät kokeet suoritettiin tal-
ven 2020-2021 aikana Jokisivun 
kultakaivoksessa.

Kaupunkien maanalaista infraa ke-

hitetään jatkuvasti ja se vaatii Suo-

men maaperäoloissa usein kallion 

louhintaa räjäyttämällä. Räjäytyksen 

aiheuttamat tärinät kulkeutuvat maa-

perää pitkin lähistön rakennuksiin ja 

muihin rakenteisiin aiheuttaen riskin 

tärinävaurioista. Tämä johtaa usein 

erilaisiin toimenpiteisiin vaurioiden 

välttämiseksi. Näitä toimenpiteitä 

ovat mm. suurimman sallitun kerralla 

räjähtävän räjähdysaineen määrä (ns. 

momentaaninen räjähdysainemäärä), 

tärinän mittaaminen kriittisimmissä 

rakenteissa sekä rakenteiden tarkastus 

ennen ja jälkeen projektin louhinta-

töiden. Tavoitteena ensin mainitulla 

toimenpiteellä on pitää tärinän hei-

lahdusnopeus kyseessä olevalle ra-

kenteelle määritellyn maksimiarvon 

alapuolella. Heilahdusnopeus kertoo 

mitattavan kohteen liikenopeuden 

mittaushetkellä, ja kyseisellä arvolla 

on todettu olevan vahva korrelaatio 

rakenteissa havaittaviin tärinävauri-

oihin. Mittaamisella puolestaan seu-

rataan, että tärinät pysyvät maksimiar-

von alapuolella, jotta tarvittaessa työn 

toteutukseen voidaan tarpeen vaati-

essa tehdä muutoksia. Maksimiarvon 

voi määritellä esim. hyödyntämällä 

Suomen Rakennusinsinöörien Lii-

ton RIL ry:n julkaisua ”RIL 253-2010 

Rakentamisen aiheuttamat tärinät”. 

Tässä ohjeessa heilahdusnopeuden 

maksimiarvoon vaikuttavat raken-

nuksen etäisyys räjäytyksestä, raken-

nuksen perustamis- ja rakennustapa 

sekä arvot määrittävän suunnittelijan 

pätevyys.

RIL:n ohjeessa mielenkiintoista on 

tämän artikkelin kannalta heilahdus-

nopeuden maksimiarvon yhteys rä-

jähdyksen etäisyyteen rakennuksesta. 

Mitä lähempänä räjähdys tapahtuu, 

sen korkeampi heilahdusnopeuden 

arvo sallitaan. Tämä johtuu jo hyvin 

perusteellisesti tutkittuun ja havait-

tuun tietoon siitä, että tärinän taajuus 

maaperässä on huomattavasti korke-

ampi lähellä kuin kaukana räjähdys-

pisteestä. Tärinän taajuus on erittäin 

oleellinen ominaisuus arvioitaessa sen 

aiheuttamaa tärinävaurion riskiä. Mitä 

kauempana tärinän taajuus on raken-

teen ominaistaajuudesta, niin sen 

vähemmän se voimistaa rakenteiden 

muodonmuutoksia (jotka puolestaan 

aiheuttavat vaurioita). Rakennusten 

tyypillinen ominaistaajuus on ver-

rattain matala (noin 5-30 Hz), joten 

hyvin korkean taajuuden omaava täri-

Kuva 1 Heilahdusnopeuden maksimiperusarvot eri perustamistavoille RIL 253-2010 
ohjeen mukaan.
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nä aiheuttaa pienemmän riskin mah-

dollisille vaurioille. Taajuuden vaiku-

tus on sen verran tärkeä ominaisuus, 

että se huomioidaan suoraan monissa 

muissa kansallisissa tärinäohjeissa, ku-

ten esimerkiksi Saksassa, Ranskassa 

ja Intiassa.

Panostusvalintojen vaikutus 
heilahdusnopeuteen
Räjäytyslouhintojen aiheuttamaa tä-

rinää on tutkittu paljon ja yleisesti on 

konsensus siitä, että eniten tärinän 

heilahdusnopeuteen vaikuttava pa-

nostusparametri on momentaanisen 

räjähdysaineen massa. Tämän lisäksi 

avolouhoksissa voi tapauksen mukaan 

pienentää tärinän heilahdusnopeutta 

ns. kentän kääntämisellä. Tämäkin on 

yleisesti tunnettu keino, joka perus-

tuu kokemukseen ja tutkittuun tietoon 

tärinän etenemisestä kalliossa. Tässä 

keinossa penkereen räjäytyssuuntaa (ja 

tarvittaessa sytytysjärjestystä) muu-

tetaan siten, että vaurioriskissä oleva 

rakennus ei sijaitse räjäytyssuuntaan 

nähden vastakkaisessa suunnassa, jol-

loin siihen usein kulkeutuu pienempi 

osuus tärinän energiasta.

Edellä esitetyt kaksi keinoa ovat 

käytännössä ainoat tehokkaat ja 

yleisesti käytössä olevat panostus-

tekniset keinot, joilla kalliotärinän 

riskejä voidaan hallita. Momentaa-

nisen räjähdysainemäärän pienentä-

miseen on toki useita tapoja nallityy-

pin valinnasta pengerkorkeuden tai 

tunnelikatkon pienentämiseen sekä 

reikäpanoksen jakamiseen.  Muita 

louhintateknisiä keinojakin löytyy, 

kuten irtiporaus ja vaijerisahaus sekä 

herkkien laitteiden tärinävaimennus. 

Kun otetaan huomioon, että räjäy-

tyssuunnan muuttaminen on yleensä 

mahdollista vain avolouhoksissa, niin 

esim. kaupungin alla suoritettavissa 

louhinnoissa panostustekniset keinot 

tärinän hallintaan rajoittuvat nykyisin 

lähinnä momentaanisen räjähdysaine-

määrän säätämiseen. Mikäli louhin-

taräjäytyksen muidenkin parametrien 

vaikutus tärinän laatuun tunnettaisiin 

nykyistä paremmin, niin silloin tehok-

kaita keinoja saattaisi olla enemmän. 

Tällöin vaurioiden ennaltaehkäisyn 

varmuus kasvaisi ja louhintatyöt voi-

taisiin mahdollisesti saada suoritettua 

turvallisemmin ja taloudellisemmin. 

Ja juuri tämän takia asiaa päätettiin 

tutkia diplomityön muodossa, jotta 

aihealueeseen saadaan lisää tietoa tu-

kemaan tulevaisuuden tutkimusta.

Tutkimuksen sisältö
Tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin 

kahden eri räjähdysparametrin vai-

kutusta sen aiheuttaman kalliotäri-

nän ominaisuuksiin. Tarkoituksena 

oli selvittää, että vaikuttavatko tietyt 

tutkimukseen valitut panostuksen 

parametrit tärinän taajuuteen. Mi-

käli räjähdyksen aiheuttaman tärinän 

taajuutta voitaisiin säätää rakenteiden 

kannalta turvallisemmille korkeille 

taajuuksille panostusvalinnoilla, niin 

silloin sitä voitaisiin mahdollises-

ti käyttää yhtenä tärinävaurioriskin 

hallinnan keinona.

Tutkitut parametrit olivat räjähdys-

nopeus ja sytytyspisteen sijainti rä-

jähteessä. Molempiin voidaan katsoa 

voivan vaikuttaa panostusvalinnoilla. 

Räjähdysnopeus kertoo räjähdyksen 

etenemisnopeuden panoksessa ja sen 

arvo riippuu käytetystä räjähdysai-

neesta sekä panoksen halkaisijasta. 

Halkaisijan kasvaessa myös räjäh-

dysnopeus usein kasvaa tiettyyn ra-

japisteeseen asti. Sytytyksen sijainti 

puolestaan tarkoittaa käytännössä 

nallin sijoituskohtaa panoksessa. Pe-

rinteisesti nalli asennetaan panokseen 

niin, että nalli on reiän pohjalla. Nallin 

voi kuitenkin vaihtoehtoisesti asentaa 

myös panoksen toiseen päähän, jolloin 

se tulee reiän yläosaan (alkupäähän). 

Tätä tapaa ei kuitenkaan suosita mm. 

sen mahdollisesti aiheuttaman kuol-

leeksipuristumisilmiön takia.

Kuolleeksipuristumisilmiötä on 

havaittu liian lähelle toisiaan sijoi-

tetuissa reikäpanoksissa, jolloin en-

simmäisenä räjähtänyt reikäpanos 

on estänyt viereisen reikäpanoksen 

detonaation. Mutta on epävarmaa, 

että voiko sama ilmiö tapahtua myös 

yhden reikäpanoksen alueella päältä 

sytyttäessä. Nallin sijoittaminen reiän 

alkupäähän voisi tuoda joustavuutta ja 

turvallisuutta panostustöiden suorit-

tamiseen, kun nallien asennuksen ei 

tarvitsisi aina tapahtua ennen panok-

sen asennusta. Sen lisäksi nallien ja 

kytkentöjen vaurioitumisriski alenisi 

ja kytkentöjen tarkastaminen ennen 

räjäytystä olisi helpompaa. Tämän 

takia tässä tutkimuksessa tehtiin pää-

tutkimuksen ohessa sivuselvitys, jossa 

Kuva 2 Koeräjäytysten järjestelyjä koepaikalla. Kuvassa näkyvät koeräjäytyksille poratut 
porareiät.
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mitattiin päältä- ja alta sytytettyjen 

räjähdysten todelliset räjähdysnope-

udet. Tarkoituksen tällä oli selvittää, 

että vaikuttaako nallin sijainti räjäh-

dyksen etenemiseen panoksessa ja jos 

vaikuttaa, niin voisiko vaikutukset 

johtaa kuolleeksipuristumisilmiöön.

Pinnalta sytyttämiseen liittyy kuol-

leeksipuristumisriskin lisäksi toki 

muitakin epävarmuustekijöitä, kuten 

mahdollisesti erilainen kallion rikkou-

tumis- ja siirtymistapahtuma. Näiden 

epävarmuuksien takia asian lisätutki-

mus olisi paikallaan.

Räjähdysnopeuden ja sytytyksen 

sijainnin vaikutusta räjäytystärinään 

tutkittiin suorittamalla koeräjäy-

tyssarjoja, joissa käytettiin eri rä-

jähdysnopeuden omaavia räjähteitä 

sekä vaihdeltiin sytytyksen sijaintia. 

Koeräjäytykset suoritettiin Jokisivun 

maanalaisessa kultakaivoksessa käyt-

täen käytännöllisistä syistä huomat-

tavasti normaalia louhintaräjäytystä 

pienempiä räjähdysainemääriä (n. 100 

– 200 g / panos). Panokset räjäytettiin 

yksittäin ja jokaisen räjäytyksen aihe-

uttama tärinä mitattiin. Saatuja tu-

loksia verrattiin mahdollisten erojen 

havaitsemiseksi.

Räjähdysnopeuden ja sytytyksen 
sijainnin vaikutukset räjäytyksen 
aiheuttamaan tärinään
Kokeista saatujen tulosten analyysissä 

havaittiin muutamia mielenkiintoisia 

seikkoja, jotka osin vahvistavat aiem-

paa tietoa aiheesta ja osin voivat an-

taa viitoitusta mahdolliselle tulevalle 

aihepiirin tutkimukselle.

Tutkimuksen tuloksilla ei pystytty 

antamaan tulosdatan vähyyden takia 

yksiselitteistä vastausta sen pääky-

symykselle, eli tutkittujen asioiden 

vaikutusta kalliotärinän taajuuteen. 

Tulokset antavat viitteitä siitä, että 

korkeampi räjähdysnopeus vaikuttai-

si aiheuttavan korkeamman taajuuden 

omaavaa tärinää, mutta asian vahvista-

minen vaatisi lisätutkimuksia.

Tuloksista on havaittavissa, että 

räjähdysaineen räjähdysnopeus kor-

reloi jossain määrin suoraan sen aihe-

Kuva 3 Koeräjäytyssarjan suunnitelma, jossa näkyy porareikien (punaiset 
pallot) ja tärinämittareiden sijoittelu (harmaat neliöt) tunnelin seinässä. 
Tällä sarjalla selvitettiin räjähdysaineen räjähdysnopeuden vaikutusta 
kalliotärinän taajuuteen suorittamalla räjäytyksiä eri räjähdysaineilla ja 
vertaamalla niiden aiheuttamien kalliotärinöiden taajuuksia.

Kuva 4 Otos koeräjäytyssarjan 3D-mallista. Tällä sarjalla selvitettiin räjäh-
dysaineen räjähdysnopeuden vaikutusta kalliotärinän taajuuteen suoritta-
malla räjäytyksiä eri räjähdysaineilla ja vertaamalla niiden aiheuttamien 
kalliotärinöiden taajuuksia.

Kuva 5 Porareiän leikkauspiirustus, jossa näkyy myös reiän panostus. Tämän 
tyypin reikiä ja panostuksia tehtiin koesarjassa, jossa selvitettiin räjähdysno-
peuden vaikutusta kalliotärinän taajuuteen.

uttaman tärinän heilahdusnopeuden 

kanssa. Eli käyttämällä alhaisemman 

räjähdysnopeuden omaavia räjähteitä, 

voitaisiin tärinän heilahdusnopeutta 

mahdollisesti alentaa. Bulkkiräjäh-

teisiin tätä voi soveltaa pienentämällä 

porareiän kokoa. Mutta ainakin tois-

taiseksi em. valintoihin vaikuttavat 

huomattavasti enemmän muut seikat, 

kuten kallion laatu ja toivottu lohka-

rekoko yms.

Räjähdysnopeuden mittaustu-

loksista selvisi, että nallin sijainnilla 

ei ollut vaikutusta räjähdyksen ete-

nemiseen. Tosin, mittauksia varten 

räjähdykset jouduttiin suorittamaan 

läpirei’istä, jotka tukittiin epoksihart-

sipatruunoilla mittalaitteiden asen-
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Kuva 6 Koeräjäytyssarjan suunnitelma, jossa näkyy porareikien 
(punaiset pallot) ja tärinämittareiden sijoittelu (harmaat neliöt) 
tunnelin seinässä. Tällä sarjalla selvitettiin sytytyksen sijainnin 
vaikutusta kalliotärinän taajuuteen suorittamalla räjäytyksiä 
vaihtaen nallin sijoitusta panoksessa (päällä tai alla) ja vertaa-
malla niiden aiheuttamien kalliotärinöiden taajuuksia.

Kuva 7 Otos koeräjäytyssarjan 3D-mallista. Tällä sarjalla selvi-
tettiin sytytyksen sijainnin vaikutusta kalliotärinän taajuuteen 
suorittamalla räjäytyksiä eri nallin sijoitteluilla ja vertaamalla 
niiden aiheuttamien kalliotärinöiden taajuuksia.

tamisen jälkeen. Epoksihartsitukot 

eivät kestäneet räjähdyksen painetta 

irroten kaikissa räjähdyksissä. Tämän 

takia kokeen vertailukelpoisuus to-

delliseen normaaliin porareikään on 

kyseenalaistettavissa. Nallin sijainnin 

vaikutus räjähdyksen etenemiseen jäi 

avoimeksi kysymykseksi ja asia vaatisi 

lisätutkimusta parannetuilla koejärjes-

telyillä.

Edellisten lisäksi tuloksista oli ha-

vaittavissa, että mittauspisteen sijainti 

suhteessa räjähdyksen etenemissuun-

Kuva 8 Porareiän leikkauspiirustus, jossa näkyy myös reiän 
panostus. Tämän tyypin reikiä käytettiin koesarjassa, jossa selvi-
tettiin sytytyksen sijainnin vaikutusta kalliotärinän taajuuteen. 
Koesarjassa tarvittiin läpireikiä, koska jokaisen räjäytyksen 
osalta mitattiin myös räjähdysnopeus VOD-mittareilla, jotta 
saataisiin selville myös nallin sijainnin mahdollinen vaikutus 
räjähdyksen etenemiseen. Kuva 9 Koonti tärinämittaustuloksista koesarjasta, jossa sel-

vitettiin räjähdysnopeuden vaikutusta kalliotärinään. Pisteet 
esittävätt yksittäisten räjähdysten tuloksia (punaiset Kemix-put-
kipanoksilla räjäytetyt ja siniset K-putkipanoksella räjäytetyt). 
Kuvaajan vaaka-akseli on heilahdusnopeus ja pystyakseli taajuus. 
Katkoviivat ovat keskiarvot käytetyille kahdelle räjähdysaineelle. 
Kuvaajasta huomaa, että Kemix-putkipanos aiheutti keskiarvoi-
sesti korkeamman heilahdusnopeuden sekä taajuuden. On tosin 
myös huomattava, että tuloksissa on selvästi hajontaa ja asian 
vahvistaminen vaatisi lisää kokeita laajempaa otantaa varten.

taan näytti myös vaikuttavan heilah-

dusnopeuden suuruuteen. Räjäytykset 

aiheuttivat keskimäärin korkeamman 

heilahdusnopeuden silloin, kun räjäh-

dys eteni panoksessa kohti mittauspis-

tettä. Tämä tukee aiempien aiheesta 

tehtyjen tutkimusten tuloksia. Sen 

käytännön soveltaminen tärinän pie-

nentämiseen on hyvin haastavaa, sillä 

niin monet seikat rajaavat porareikien 

suuntausta.

Kaiken kaikkiaan tuloksista oli sel-

keästi havaittavissa, että monet erilli-

set tekijät vaikuttavat kallion tärinään 

ja sen etenemiseen.  Tärinän heilah-

dusnopeutta ja taajuutta on tämän 

takia äärimmäisen vaikeaa ennustaa 

tarkasti. Mitä tarkempia ennusteita 

pystyttäisiin tekemään, niin sen vä-

hemmän tarvittaisiin varomarginaa-

leja. Ennusteiden ja mallinnusten ke-

hittäminen tutkimuksen kautta onkin 

siten erittäin suotavaa, jotta louhinta-

töitä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä 

entistä turvallisemmin ja kustannus-

tehokkaammin.
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Ruiskubetonointi
Ruiskubetonointi on yksi vaati-
vimmista tehtävistä maan alla. 
Työn laatu riippuu voimakkaas-
ti henkilöstön ammattitaidosta, 
ja kokeneita tekijöitä on vaikea 
löytää. 

Ruiskubetoniteollisuutta on 
perinteisesti pidetty suhteellisen 
matalan teknologian alana digi-
talisaation ja modernin teknolo-
gian kannalta. Betoni, lisäaineet 
ja laitteet ovat toki kehittyneet 
valtavasti varsinaisesta käsin 
ruiskuttamisen ajoista, mutta itse 
työ nähdään kuitenkin edelleen 
usein käsityönä ja käsityötaitona, 
jonka vain harvat oppivat hallit-
semaan vuosien harjoittelun jäl-
keen.

Uusilla teknologioilla, kuten 
tietokoneavusteisella puomin 
ohjauksella, skannaustekniikalla 
ja VR-simulaattoreilla, voidaan 
parantaa ruiskutusprosessin laa-
tua.

AUTOMATISOITU PUOMIN 
OHJAUS JA KAUKO-
OHJATTU AJO

Automaattisten betoniruiskutus-
robottien historia lyhyesti
Ensimmäiset automatisoidut ruis-

kubetonilaitteet kehitettiin 90-luvun 

puolivälissä. Tutkimus- ja kehitystyötä 

tekivät pääasiassa Sveitsin liittovalti-

on teknillinen korkeakoulu Zürichis-

sä, Sveitsissä, ja Ruhrin yliopiston 

Bochumin rakennustekniikan insti-

tuutissa Aachenissa, Saksassa.

Esimerkiksi MEYCO Equipment 

kehitti yhteistyössä Sveitsin liittoval-

tion teknillisen korkeakoulun kanssa 

automatisoidun ruiskupuomin MEY-

CO Logican, joka tuotiin markkinoil-

le vuonna 2001.

Vuosituhannen alusta lähtien saata-

villa ollutta automaattista ruiskutusta 

on käytetty onnistuneesti projekteissa, 

mutta se on edelleen odottanut läpi-

murtoa. Tämä on johtunut esimer-

kiksi saatavilla olleen anturi- ja sen-

soriteknologian puutteellisuudesta ja 

korkeasta hinnasta, sekä ruiskubeto-

niprosessin luonteesta. Etenkin kovan 

kiven louhinnassa syntyvän epätasai-

sen kalliopinnan ruiskutuksen täysi 

automatisointi vaatii järjestelmältä 

paljon muutakin kuin lineaariliikkei-

den hallintaa. 

Normet Oy esitteli vuonna 2017 

SmartSpray-järjestelmän, joka tarjoaa 

tietokoneavustusta ruiskupuomin käy-

tössä puomin koordinoidun ohjauksen 

ja eri tasoisten ohjaustilojen avulla. 

Hiljattain kerrottiin myös, että kii-

nalaiset ja norjalaiset betoniruiskutus-

laitteiden valmistajat työskentelevät 

betoniruiskutusjärjestelmiensä auto-

matisoinnin parissa.

Syitä ruiskutusprosessin 
automatisointiin
Laadukkaan ruiskubetonoinnin pe-

rusvaatimusten, kuten pinnan val-

mistelun, tasaisen betonin virtauksen, 

kiihdyttimen tarkan annostelun ja 

oikean paineilmamäärän, lisäksi seu-

raavilla avaintekijöillä on olennainen 

merkitys:

1. Hukkaroiskeen vähentämiseksi 

suuttimen on osoitettava kohtisuo-

raan pintaan nähden

2. Suuttimen ja ruiskutetavan pinnan 

välisen etäisyyden on oltava 1–2 

metriä.

3. Ruiskutuksen tulisi aina tapahtua 

alhaalta ylöspäin, jolloin erityisesti 

paksuja kerroksia  ruiskutetta-

essa edellinen ruiskutettu betoni voi 

tukea seuraavaa varvia, ja jotta este-

tään  hukkaroiskeen päätyminen 

ruiskuttamattomalle pinnalle.

 

Näistä tekijöistä huolehtiminen vaa-

tii operaattorilta korkean ammatti-

taidon lisäksi runsaasti keskittymistä 

ja motivaatiota, pitkäkestoisessakin 

työssä.

Normet SmartSpray
Normetin SmartSpray -järjestelmä 

tarjoaa tietokoneavusteista apua ruis-

kupuomin hallintaan kolmessa eri 

automaatiotasossa.

Etenkin aloittelevien rappareiden 

on haastavaa hallita ruiskupuomin yk-

sittäisiä liikkeitä samanaikaisesti, jot-

ta suutin pysyisi oikealla etäisyydellä 

ja oikeassa kulmassa ruiskutettavaan 

Ruiskusuuttimen suuntaus ja liike ruisku-
tettavaa pintaa kohden 

Panu Oikkonen, Tunnelilaitteiden tuotelinjajohtaja
Normet Oy
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pintaan nähden. SmartSpray Lite 

-ohjausjärjestelmä hallitsee ruisku-

puomin liikkeitä suutinta lukuun otta-

matta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän 

tarvitsee vain ohjata ruiskutussuutin 

pinnan yli optimaalisessa kulmassa ja 

etäisyydellä, joka helpottaa puomin 

hallintaa merkittävästi mutta säilyttää 

kontrollin ruiskutustyöstä operaatto-

rilla.

Seuraavassa automaatioasteessa 

SmartSpray Pro -järjestelmä ohjaa 

suutinta virtuaalista linjaa pitkin, joka 

on ennalta määritelty kahden pisteen 

välille ruiskutettavalla pinnalla. Tämä 

helpottaa operaattorin työtä entises-

tään ja on erityisen hyödyllinen, jos 

ruiskutettava profiili on melko sään-

nöllinen ja pinta suhteellisen tasainen. 

Suutin liikkuu automaattisesti edes-

takaisin suoraa linjaa pitkin kahden 

määritellyn pisteen välillä. Operaattori 

ohjaa virtuaalista linjaa tai segmenttiä 

vain yhdellä joystickillä siirtääkseen 

sen seuraavaan kohtaan pitäen samal-

la etäisyyden ruiskutettavaan pintaan 

oikeana.

SamrtSpray ProPlus on automaa-

tioasteista korkein. Jos tunnelin pro-

fiili ja ruiskutettava alue ovat tiedossa, 

järjestelmällä voidaan automaattisesti 

ruiskuttaa ennalta määritettyä tunne-

liprofiilia ”kynnestä kynteen” säilyttä-

en jatkuvasti suuttimen optimaalinen 

etäisyys, kulma ja nopeus ruiskutetta-

vaan pintaan nähden. Koska betoni-

pumpun nopeus synkronoidaan suut-

timen nopeuden kanssa, saavutetaan 

tasainen ja tarkka kerrospaksuus.

 

Ruiskusuuttimen liike virtuaalista linjaa pitkin. Normet SmartSpray -ruiskupuomi

 

Tulevaisuuden kehitys  
ja suuntaukset
Tulevaisuudessa ruiskutusprosessin 

automatisoinnin lisääntyessä ja kehit-

tyessä myös suuremman mittakaavan 

vaikutukset tulevat näkyvämmiksi. 

Operaattori saadaan kauemmas vaa-

rallisesta työympäristöstä ja työn ra-

sittavuuden ja altistavuuden aiheut-

tamat työperäiset terveysvaikutukset 

pienenevät. Automaattisesti toimivan 

ruiskupuomin väsymättömän opti-

maalisen työskentelyn kautta ruis-

kubetonoinnin ympäristövaikutukset 

pienenevät hukkaroiskeen ja betonin 

kulutuksen vähentyessä. 

Etenkin tunnelihankkeissa lopul-
lisia ruiskubetonirakenteita toteutet-
taessa ruiskubetonilaitetta joudutaan 
siirtämään lyhyitä matkoja jopa useita 
kymmeniä kertoja työvuoron aikana. 
Koneen siirto aiheuttaa keskeytyksen 
työhön ja altistaa operaattorin erilaisille 
työturvallisuusriskeille. 

Kauko-ohjattu ajo
Nykyaikaiset ruiskubetonilaitteet on 

varustettu radiokauko-ohjaimilla, jot-

ka antavat operaattorille suuren liik-

kumisvapauden. Laitteet ovat CAN-

väyläohjattuja ja eri järjestelmiä, kuten 

voimayksikköä ja voimansiirtoa ohja-

taan ohjausjärjestelmän avulla. Myös 

radiokauko-ohjaimella toteutettava 

ruiskutusprosessin hallinta kommu-

nikoi CAN-väylän kautta ohjausjär-

jestelmän kanssa.

Integroimalla myös laitteen ajon oh-

jaus CAN-väylän kautta radiokauko-

ohjaimeen, voidaan kauko-ohjattu ajo 

toteuttaa suhteellisen pienellä vaivalla. 

Mahdollisuudella siirtää laitetta 

kauko-ohjauksella on monia etuja:

– Vähentää työturvallisuusriskejä ja 

koneen vaurioitumisriskiä parem-

man näkyvyyden ansiosta. 

– Vähentää kuljettajan fyysistä rasi-

tusta ohjaamoon ja sieltä alas kii-

peämisen jäädessä pois

– Mahdollistaa laitteen siirtämisen 

ilman avustajaa esimerkiksi häntä-

kaapelin ja tukijalkojen vahtimisen 

helpottuessa 

– Nopeuttaa koneen siirtoa ja ase-

mointia, parantaen tuottavuutta

DIGITAALINEN 
RUISKUBETONIN 
PAKSUUSMITTAUS
Viime vuosina myös maan alla on otet-
tu käyttöön useita integroituja tiedon-
keruujärjestelmiä, jotka tallentavat 
tietoa eri louhintaprosesseista ja työn 
tuloksesta. Myös ruiskubetonointi on 
liittynyt tähän joukkoon, ja laitteisiin 
on asennettu skannaus- ja kerrospak-
suuden seurantajärjestelmiä. Nämä 
järjestelmät eivät ainoastaan näytä 
rapattuja kerrospaksuuksia, vaan ne 
myös parantavat merkittävästi proses-
sin tehokkuutta, turvallisuutta, ope-
raattorien koulutusta, dokumentointia, 
raportointia ja hankkeen sidosryhmien 
välistä viestintää.

Kerrospaksuuden valvonta
Perinteisesti kerrospaksuutta on val-

vottu joko paikallisesti asentamalla 
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mittalankoja tai -nastoja sinne tänne 

ruiskutettavaan pintaan tai jälkikäteen 

poraamalla paksuuksia. Molempien 

menetelmien ongelmana on, että ne 

ovat erittäin työläitä ja hitaita, niissä 

voi tapahtua inhimillisiä virheitä, ne 

antavat tietoa kerroksen paksuudesta 

vain hyvin paikallisesti yksittäisistä 

pisteistä, tulosten kirjaaminen voi-

daan tehdä vain manuaalisesti, ja nii-

den paikkatieto ei ole tarkka. Lisäksi 

jälkikäteen suoritettava paksuuksien 

poraaminen tarkoittaa, että jos ker-

rospaksuuden alituksia havaitaan, 

on alueen ruiskuttaminen uudelleen 

järjestettävä erikseen. Tämä on te-

hotonta, kallista ja lisää ruiskutusten 

kokonaisaikataulua. 

Nykyaikainen mittaustekniikka tuo 

uusia mahdollisuuksia kerrospaksuu-

den seurantaan ja valvontaan. Laser-

keilaus on maanalaisissa olosuhteis-

sa hyväksi havaittu tekniikka, ja sitä 

hyödynnetään jo laajalti dokumen-

tointitietojen tuottamiseen monilla 

teollisuuden ja rakentamisen aloilla, 

myös tarkemittauksissa maan alla. 

Kun laserkeilaustekniikka yhdiste-

tään kerrospaksuuden analyysijärjes-

telmään ja pätevään käyttöliittymään 

ruiskubetonilaitteessa, sen suomat 

mahdollisuudet voidaan hyödyntää 

kerrospaksuuden lähes reaaliaikai-

sessa ja korkealle automatisoidussa 

valvonnassa ja dokumentoinnissa. 

Yksinkertaisimmillaan laserkeilai-

meen perustuva kerrospaksuuden 

valvontajärjestelmä mittaa ruiskutet-

tavan pinnan juuri ennen ja jälkeen 

ruiskutuksen, laskee rapatun kerrok-

sen paksuuden kohtisuoraan pintaan 

nähden ja luo raportin ruiskutetusta 

alueesta käyttäjän tekemien esiasetus-

ten mukaisesti.

Sen sijaan, että kerrospaksuutta 

koskevat tiedot annettaisiin muu-

tamasta yksittäisestä pisteestä, jotka 

on mitattava ja kartoitettava manu-

aalisesti ruiskubetonin sitouduttua, 

digitaalinen kartoitus tuottaa koko 

ruiskutetun alueen kattavan kerros-

paksuusanalyysin, jota voidaan tar-

kastella ja hyödyntää jo ruiskutuspro-

sessin aikana (kuva 7). Mahdollinen 

aliruiskutus huomataan heti ja kor-

jaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa 

viipymättä, ennen robotin siirtämistä 

pois työkohteelta. Myös ”varmuuden 

vuoksi” tehtävä ylipaksujen kerrosten 

rappaus vähenee operaattorin voides-

sa valvoa kerrospaksuuden riittävää 

toteutumista jo ruiskutuksen aikana. 

Kerrospaksuuden mittaustarkkuu-

den ja peittävyyden vertaansa vailla 

oleva parantuminen tuo mukanaan 

kuitenkin myös lisää vastuuta. Vaikka 

halutut ruiskubetonirakenteen pak-

suudet voidaan saavuttaa helpommin 

ja tarkemmin, on otettava huomioon, 

että laserkeilauksen teoreettinen tark-

kuus ylittää ruiskubetonin levitystark-

kuuden. Laserkeilauksella päästään 

normaaleissa maanalaisissa olosuh-

teissa muutaman millimetrin mittaus-

tarkkuuteen, mutta ruiskubetonoinnin 

luonteesta johtuen kerrospaksuuden 

toteutuminen aivan tällä tarkkuu-

della ei välttämättä ole realistista. Jo 

tyypillisen ruiskubetoniseoksen suu-

rin raekoko on usein 8 mm… Tämä 

tarkoittaa sitä, että ruiskubetoniker-

roksen paksuudelle sallitun toleranssin 

on perustuttava työmenetelmän omi-

naisuuksiin, ei mittausmenetelmän 

ominaisuuksiin.

Ruiskubetonikerroksen paksuuden 
todentamista koskevat standardit
Ruiskubetonikerroksen paksuuden 

seurantaa ja osoittamista säännellään 

eri tavoin eri puolilla maailmaa, mutta 

laserkeilausta ei vielä tunnusteta laa-

jasti standarditasolla kerrospaksuuden 

todentamismenetelmäksi. Suomessa 

noudatetaan eurooppalaista standar-

dia (EN 14488, 2005), ja ruiskubeto-

nia koskevissa kansallisissa ohjeissa 

(BY63 Ruiskubetoniohjeet, 2015) 

kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten 

laserkeilausta voidaan käyttää ruisku-

betonikerroksen paksuuden todenta-

miseen.

– 80 %:lla ruiskutetusta pinta-alasta 

kerrospaksuuden on täytettävä tai 

ylitettävä vaadittu kerrospaksuus. 

– 20 %:lla ruiskutetusta pinta-alasta 

kerrospaksuus saa olla enintään 25 

% vaadittua paksuutta pienempi.

– Tavoitepaksuuden alittavat yksittäi-

set alueet eivät saa olla yli 20 m2:n 

kokoisia. 

Kerrospaksuuden mittausjärjestel-
mä operaattorien koulutuksessa
Rapparin työkokemuksella, ammatti-

taidolla ja motivaatiolla tuottaa hyviä 

tuloksia tehokkaasti on merkittävä 

vaikutus ruiskubetonoinnin laatuun ja 

kokonaiskustannuksiin. Myös vaihtelu 

eri operaattorien ja erityyppisten ruis-

kubetonointitehtävien välillä voi olla 

varsin suurta. Tätä ongelmaa ei ratkais-

ta rekrytoimalla vain kokeneita ja mo-

tivoituneita ammattilaisia – heidän tu-

lee ensin kehittyä sellaisiksi. Taidot ja 

ymmärrys kasvavat sekä kokemuksen 

että koulutuksen kautta, kuten kaikilla 

erittäin teknisillä ja monimutkaisilla 

osaamisaloilla. Jos kokemusta hanki-

taan pelkästään ruiskubetonilaitteella 

työskentelemällä, se karttuu varmasti 

vähitellen, mutta se tapahtuu hitaas-

ti, sisältää työturvallisuusriskejä ja on 

kallista johtuen hitaammasta työtah-

dista, materiaalihukasta ja virheiden 

korjaamisesta matkan varrella. Lisäksi 

pelkän ruiskutustyön kautta hankitus-

ta kokemuksesta puuttuu usein kor-

vaamaton teoreettinen ja taloudellinen 

tietämys. Tämä ei välttämättä hidasta 

varsinaisen ruiskutustyön tahtia, mut-

ta se voi rajoittaa operaattorin ymmär-

rystä siitä, miten hänen toimintansa ja 

valintansa vaikuttavat ruiskubetonoin-

nin lopputulokseen ja kustannuksiin. 

Tällä ymmärryksellä on merkittävä 

vaikutus operaattorin motivaatioon 

tuottaa korkealaatuisia ruiskubetoni-

rakenteita tehokkaasti. 

Ruiskutuslaitteistoon integroitu 

kerrospaksuuden mittausjärjestel-

mä työskentelee operaattorin kanssa 

ja antaa hänelle välitöntä palautet-

ta työn onnistumisesta, mikä auttaa 

saavuttamaan oikean kerrospaksuu-

den huomattavasti nopeammin kuin 

perinteisillä menetelmillä. Kerros-

paksuudet voidaan nopeasti tarkastaa 

ruiskutuksen aikana niin usein kuin 
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on tarpeen, kunnes operaattori alkaa 

päästä jyvälle siitä millä työtavoilla ja 

laitteen parametreilla oikea paksuus 

saavutetaan. Tässä vaiheessa skan-

naustiheys voidaan laskea tasolle, jos-

sa skannataan vain ennen ja jälkeen 

ruiskutuksen oikean kerrospaksuuden 

todentamiseksi.

Tarkemittaus tunnelihankkeissa
Tarkemittaustietoa voidaan hyödyn-

tää nykyaikaisissa tunnelihankkeissa 

monin tavoin. Perinteisesti jonkin-

laista dokumentointia on käytetty 

sen varmistamiseen, että louhitut ja 

lujitetut pinnat ovat siellä missä nii-

den tulee olla, ja ettei niissä ole jat-

korakentamista tai käyttöä haittaavia 

kovia. Mittaustekniikan kehittyessä 

tarkemittaustietoa eli as-built-tietoa 

käytetään yhä useammin myös lou-

hintaa seuraavan rakentamisvaiheen 

suunnittelun pohjatietona ja jopa 

laskutusperusteena louhintaurakois-

sa. Nämä käyttötarkoitukset lisäävät 

mittaustiedon vaatimuksia kattavuu-

den, tarkkuuden ja toimitusnopeuden 

osalta. Monissa sovelluksissa tarketie-

tojen olisi oltava käytettävissä mah-

dollisimman pian sen jälkeen, kun 

mitattava rakenne on valmistunut, ja 

usein jo välivaiheiden mittaustiedosta 

on hyötyä työn seurannassa ja jatko-

suunnittelussa.

Tarkemittausmenetelmien kehitys 

on seurannut maanmittauslaitteiden 

ja -ratkaisujen kehitystä. Digitaalinen 

dokumentointi on ollut mahdollista 

jo pitkään takymetrilla, mutta yhden 

pisteen tallentaminen kerrallaan on 

hidasta, joten vain yksittäisten poikki-

leikkausten tuottaminen oli järkevää. 

3D-laserskannaustekniikan kehitty-

misen myötä maanalainen as-built-

dokumentointi on ottanut valtavan 

harppauksen eteenpäin, sillä tiheiden 

pistepilvien tuottaminen epätasaisis-

takin pinnoista on nykyään minuut-

tien kysymys. Pistepilviaineistot ovat 

yhteensopivia tietomallien, kuten 3D- 

tai BIM-mallien, kanssa.

3D-mallinnusta on käytetty jo 

jonkin aikaa rakennushankkeissa eri 

Laserkeilatusta 
pistepilvestä 
tuotettu poikki-
leikkaus.

tarkoituksiin. Maanalainen rakenta-

minen on jäänyt kehityksessä jälkeen, 

mutta viime aikoina tunnelihankkeis-

sa on alettu käyttää 3D-mallinnusta 

yhä enemmän. Suunnittelutyön lisäksi 

3D-mallit ovat kätevä ja toimiva tapa 

kommunikoida hankkeen sidosryhmi-

en välillä. Mitä ajantasaisempia mallit 

ovat, sitä enemmän hyötyä niistä on 

kaikille sidosryhmille hankkeen ai-

kana. 

Nykyaikaisissa maanalaisissa ra-

kennushankkeissa sidosryhmät usein 

edellyttävät, että tarketietoa toimite-

taan jo louhintaurakan aikana, jotta 

tiedot ovat käytettävissä seuraavan 

vaiheen suunnitteluun ajoissa.

Perinteisesti tämä tarkoittaa sitä, 

että urakoitsijan on suunniteltava ja 

toteutettava tarkemittaustyö huolel-

lisesti siten, että se toisaalta haittaa 

varsinaista urakkasuoritusta mahdol-

lisimman vähän, mutta mahdollistaa 

tarketietojen toimittamisen sovituissa 

puitteissa.

Kehittämällä tarkemittausta aino-

astaan valmiin pinnan mittauksesta 

siihen, että uutta tietoa – keskeneräis-

täkin - lisätään jatkuvasti työn edetes-

sä, päästään tilanteeseen, jossa hank-

keen 3D-malli on jatkuvasti lähes ajan 

tasalla ja kaikkien osapuolten hyödyn-

nettävissä. Tämä kuitenkin edellyttää 

varsinaiselta tarkemittaustyöltä suurta 

tehokkuutta, jotta sitä voidaan suorit-

taa työn etenemisen lomassa hidasta-

matta sitä. Ruiskubetonoinnin tapa-

uksessa tämä saavutetaan lisäämällä 

paikkatieto paksuusmittausjärjestel-

män tuottamaan pistepilviaineistoon. 

Menetelmät paikkatiedon lisäämi-
seen paksuusmittausjärjestelmässä 
Käytettäessä paksuusmittausjärjestel-

män tuottamaa aineistoa tarkemitta-

uksessa, tulee paikkatiedon lisäyksen 

tapahtua mahdollisimman nopeasti ja 

automatisoidusti, jotta työsuoritus ei 

hidastu. 

Ensimmäisessä menetelmässä 

paikannetaan kaksi betoniruiskuun 

asennettua prismaa takymetrilla ja 

käytetään niitä yhdessä kallistusmitta-

reiden kanssa ruiskubetonilaitteeseen 

asennetun paksuusmittausjärjestel-

män tuottaman pistepilviaineiston 

siirtämiseksi hankkeessa käytettävään 

koordinaatistoon.

Takymetrimit-
taukseen perustu-
va paikannusjär-
jestelmä.
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Toisessa menetelmässä käytetään 

betoniruiskuun asennettua pientä ja 

nopeaa laserkeilainta, joka on suun-

nattu taaksepäin ja joka paikallistaa 

tunnelin seiniin asennetut etukäteen 

kartoitetut tähykset. Järjestelmä pys-

tyy paikantamaan itsensä skannauksen 

käynnistyessä automaattisesti aina kun 

näkyvissä on neljä tunnettua tähystä.

  

Normet SmartScan
Normetin SmartScan-järjestelmä on 

kehitetty ankariin maanalaisiin ym-

päristöihin mittaamaan ja todenta-

maan ruiskubetonin kerrospaksuus. 

Järjestelmä perustuu ennen ja jälkeen 

ruiskubetonoinnin laserkeilattujen 

pistepilvien väliltä tapahtuvaan ker-

rospaksuuden laskentaan. 

Ainutlaatuinen rekisteröintialgo-

ritmi käyttää cloud-to-cloud -mene-

telmää hyödyntäen teräväpiirteisessä 

ympäristössä esiintyviä muuttumatto-

mia alueita pistepilvien vertaamiseen. 

Tällä eliminoidaan mahdollisista ruis-

kubetonilaitteen liikkeistä aiheutuvat 

virheet kerrospaksuuden laskennassa. 

Vertaamalla yksittäisten pisteiden 

sijaan tarkkaan määritettyjä alueita 

pistepilvissä, saadaan määritettyä ruis-

kubetonin paksuus tarkoituksenmu-

kaisesti kohtisuoraan pintaan nähden 

epätasaisillakin kalliopinnoilla.

SmartScan Align -paikannusjärjes-

telmällä lisätään pistepilviaineistoon 

paikkatieto, jolloin järjestelmä tuottaa 

valmiiksi hankkeen koordinaatistossa 

olevaa tarketietoa sekä ruiskubetonin 

paksuustietoa.  

Operaattorin käyttöliittymä toimii 

varsin yksinkertaisella ”yhden napin” 

periaatteella, ja järjestelmän käyttämi-

nen vie ruiskubetonointia aloitettaessa 

ja lopetettaessa aikaa noin kahdesta 

kolmeen minuuttia. 

 

VR-SIMULAATTORIT JA 
DIGITAALISET KAKSOSET
Virtuaalitodellisuusteknologian (VR) 
nopea kehitys on monille tuttua erilais-
ten viihdesovellusten kautta. Yhdistet-
tynä kehittyneisiin ohjelmistoihin ja 
laskentatehoon se toimii vertaansa 

Normet SmartScan Align – laserkeilaukseen perustuva paikannus-
järjestelmä

Normet 
SmartScan

vailla olevana monitoimityökaluna 
koko ruiskubetoniprosessin elinkaaren 
ajan laitteiden ja sovellusten kehittä-
misen alkuvaiheista operaattoreiden 
koulutukseen ja koko betonin ruisku-
tusprosessin optimointiin.

VR-koulutussimulaattorit
Kuten jo mainittiin, kokeneita ruisku-

betonioperaattoreita ei kasva puissa, 

ja operaattoreiden taitojen todenta-

minen skaalautuvien toimenpiteiden 

avulla on haastavaa. Rappari on usein 

merkittävin yksittäinen muuttuja op-

timoidussa ruiskubetoniprosessissa. 

Toisin sanoen; kokenut, osaava, moti-

voitunut, ja työnsä merkityksen hyvin 

ymmärtävä rappari ei ole ainoastaan 

painonsa arvoinen kullassa, vaan pi-

kemminkin ruiskuttamansa betoni-

määrän arvoinen.

EFNARC on työskennellyt vuosia 

ruiskubetonin laadun nostamiseksi ja 

ylläpitämiseksi maailmanlaajuisesti 

korkealla tasolla, ja lanseerannut suu-

tinmiesten sertifiointijärjestelmänsä 

vuonna 2009. Ehdottoman turval-

lisuuden, tasaisen korkean laadun ja 

tehokkaan toiminnan vaatimusten 

jatkuva kehitys on johtanut ruis-

kubetonilaitteiden ja -materiaalien 

nopeaan kehitykseen. Tämä asettaa 

vaatimuksia työkaluille, joilla käyt-

täjiä koulutetaan ja sertifioidaan. 
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EFNARC C2 -suutinmieskoulutus- 

ja pätevöintijärjestelmä on perustettu 

vastaamaan näihin tarpeisiin, ja VR-

ympäristössä tapahtuva koulutus on 

järjestelmässä avainasemassa.

Useimmat kokeneet rapparit ker-

tovat, että sellaiseksi tullakseen on 

ratkaisevan tärkeää pystyä näkemään 

ja hahmottamaan tarkasti liikkeet ja 

pinnat kolmessa ulottuvuudessa. Tä-

hän viitataan usein sanonnalla ”olla sil-

mää” ruiskutusta varten. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän on 

hallittava ja navigoitava ruiskutus-

puomia nopeasti ja johdonmukaisesti 

kolmiulotteisesti tuottaakseen tasaisen 

betonivirran ja pitääkseen suuttimen 

kulman ja etäisyyden ruiskutettavaan 

pintaan nähden koko ajan optimaali-

sena. Samanaikaisesti operaattorin on 

seurattava laitteen käyttöparametreja, 

betonikerroksen muodostumista pin-

nalle sekä liikkumistaan turvallisuu-

den ja näkyvyyden varmistamiseksi. Ei 

ihme, että betonin ruiskutusta pide-

tään usein haastavimpana tehtävänä 

maan alla.

Kaikki tämä tarkoittaa, että aloitte-

levien käyttäjien koulutusympäristön 

on oltava mahdollisimman lähellä 

todellisia tunneliolosuhteita ja työs-

kentelyä oikean betoniruiskun kanssa, 

jotta monimutkaisia tehtäviä voidaan 

harjoitella ja saada todellinen tuntu-

ma laitteen käyttöön. Muuten uusi 

käyttäjä joutuu tarttumaan varsinai-

sen ruiskun kaukosäätimeen täysin 

valmistautumattomana.

Sen lisäksi, että ruiskubetonilai-

te ja ympäristö simuloidaan tarkasti, 

asianmukainen VR-simulaatio sisältää 

myös koko ruiskutusprosessin kaikki-

ne muuttujineen. Kaikki ruiskutetun 

betonirakenteen laatuun vaikuttavat 

tekijät, kuten betonin kertyminen pin-

taan, kiihdyttimen annostus, betoni-

massan ominaisuudet sekä paineilman 

ja betonipumpun säädöt, simuloidaan 

tarkasti. Kokelas oppii ruiskutuspuo-

min liikkeet ja niiden vaikutukset. 

Väärä ruiskutuskulma johtaa huo-

noon laatuun, ja liian pitkä ruiskutus 

samaan kohtaan aiheuttaa ruiskutetun 

betonin putoamisen maahan. Siirty-

minen parempaan paikkaan betoni-

ruiskun ympärillä parantaa käyttäjän 

näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Helposti saavutettavissa oleva kou-

lutus- ja arviointiympäristö antaa myös 

urakoitsijoille ja kouluttaville tahoille 

paremmat mahdollisuudet arvioida 

operaattoreita ja asettaa pätevyysvaa-

timuksia. Operaattorin pätevyyden 

tarve on tunnustettu jo vuosia, mutta 

vaatimusten asettamiseen liittyy vastuu 

tarjota työkaluja niiden täyttämiseksi. 

Pätevyysjärjestelmän ei pitäisi kostautua 

urakoitsijoille siten, että heidän pitäisi 

ryhtyä liiallisiin toimenpiteisiin vaati-

musten täyttämiseksi, vaan sen pitäisi 

hyödyttää kaikkia siten, että kyky tuottaa 

korkealaatuisia ruiskubetonirakenteita 

tehokkaammin, alemmin kustannuksin, 

pienemmin ympäristövaikutuksin ja en-

nen kaikkea turvallisemmin lisääntyy.

Digitaaliset kaksoset  
T&K-toiminnassa
Virtuaalitodellisuussimulaattoreita tai 

digitaalisia kaksosia ei käytetä ainoas-

taan operaattorien koulutuksessa vaan 

myös laajasti tutkimus- ja kehityspro-

sessissa. Käytännössä digitaalisia kak-

sosia voidaan käyttää koko tuotteen 

elinkaaren aikana - konseptisuun-

nitteluvaiheesta tuotekehitykseen, 

valmistuksen ohjaukseen, valmistajan 

sisäiseen koulutukseen, käyttäjäkou-

lutukseen ja markkinointiin.

Parhaimmillaan digitaalinen kak-

sonen mahdollistaa tuotekehitys-

vaiheessa lukuisten konseptien ja 

vaihtoehtojen testaamisen todellisilla 

laiteparametreilla nopeasti ja tehok-

kaasti, ilman tarvetta rakentaa var-

sinaisia laitteita pelkkiä testejä var-

ten. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta 

tuottaa parempia laitteita ja ratkaisuja 

alamme tarpeisiin.  

 Teksti on osittain käännetty seu-

raavasta artikkelista:

New technologies in concrete 

spraying for tunnel construction (C. 

Ziegler, P. Oikkonen)

10.5.2021 Australasian Tunnelling 

Conference 2020+1

Alkuperäinen englanninkielinen 

artikkeli saatavissa julkaisijalta (panu.

oikkonen@normet.com). 

Käyttäjän VR-
näkymä Norme-
tin koulutussimu-
laattorisssa

Normetin VR-
koulutussimu-
laattori käytössä
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Kalliolujituksen suunnittelusykli 
– lähestymistapa turvallisuuden ja tehokkuuden lisäämiseen

Dirk Venter, Epiroc Sweden AB
Heikki Räsänen, Epiroc Finland Oy Ab

1. Johdanto
Kalliolujitus ja –tuenta on maanalai-

sen kaivostuotannon ja kalliorakenta-

misen välttämätön osa, jolla turvataan 

henkilöstö, laitteistot ja toiminnot 

sekä louhittujen tilojen suunniteltu 

käyttö. Louhintamäärän ja –syvyyden 

kasvaessa avoimia tiloja ympäröivän 

kalliomassan käyttäytyminen muut-

tuu. Tästä johtuen täytyy kulloinkin 

käytössä olevia lujitus- ja tuentame-

netelmiä sekä –tekniikoita mukauttaa 

ja suunnitella muuttuneita olosuhteita 

vastaaviksi.

Seuraavassa esitellään laite- ja 

tavarantoimittajan lähestymista-

pa kalliolujituksen suunnitteluun ja 

työnkiertoon. Kyseessä on jatkuva toi-

mintosykli, jonka tavoitteena on suun-

nitella, toteuttaa ja valvoa lujituksen 

sekä tuennan toimivuuttaa ja täten pa-

rantaa turvallisuutta sekä tehokkuutta 

vallitsevissa kallio-olosuhteissa.

2. Kallion käyttäytyminen
Louhintamäärän ja –syvyyden kas-

vaessa avoimia tiloja ympäröivän 

kalliomassan jännitystila muuttuu. 

Valtaosin paikalliset jännitykset kas-

vavat. Tämä aiheuttaa uusia haasteita 

suunnittelulle, koska maanalaisten 

tilojen, tunneleiden ja louhosten vä-

littömässä läheisyydessä oleva kallio 

voi muuttua epävakaaksi vaarantaen 

työntekijöiden, laitteiden ja toimin-

tojen turvallisuuden. Kalliomassan 

käyttäytyminen määräytyy pääasiassa 

kalliossa vallitsevan jännitystilan sekä 

kivilajien in situ-lujuuden välisen suh-

teen mukaan. 

Kuva 1. Kalliolujituksen suunnittelun kierto eli sykli (Epiroc).

Jännitystilan vaihtelut ovat suu-

rimmat avoimen vapaan kalliotilan 

rajapinnassa ja normalisoituvat kau-

empana koskemattomassa kalliossa. 

Syvissä kaivoksissa suuri jännitys-

tilan ja lujuuden välinen suhdeluku 

voi johtaa murtumavyöhykkeeseen 

avoimen tilan kalliopinnassa. Siksi on 

välttämätöntä ymmärtää kalliomassan 

odotettua käyttäytymistä erilaisissa 

kuormitusolosuhteissa. Kalliomassa 

voi koostua useammasta kivilajista. 

Jotkut kovat kivilajit, kuten graniitti, 

ovat erittäin kovia hajoten nopeasti 

ja hauraasti murtuen, joka voi johtaa 

kalliopurskeisiin tai -räiskeeseen. Peh-

meämmillä, heikommilla kivilajeilla, 

kuten liuskeilla, syntyvä murtumavyö-

hyke voi ulottua syvemmälle kallioon 

ja synnyttää  puristuksesta aiheutuvia 

muodonmuutoksia. Erityyppisten ki-

vilajien eroavuudet käyttäytymisessä 

vaativat tarkastelua ja toimenpiteitä 

kalliolujituksen suunnittelussa.

3. Kalliolujituksen vaatimukset
Lujituksen ensisijainen tavoite on säi-

lyttää kalliomassan luontainen lujuus 

ja sijoittaa tai siirtää luontaista tukivai-

kutusta siten, että kalliosta tulee itse-
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kantava. Useita lujituksen elementtejä 

voidaan käyttää luomaan tukirakenne, 

mukaan lukien kalliopultitus ja kallio-

pinnan tuenta. Pultituksella tarkoite-

taan kallio- ja vaijeripulttien asen-

tamista, eli kallion ’raudoittamista’. 

Kalliopinnan tuenta viittaa tekniikoi-

hin kuten esimerkiksi hitsattuteräs-

lankaverkotus ja teräsverkkokaistaleet 

ts. kalliopannat sekä ruiskubetonointi. 

Viime vuosien merkittävää kehitystä 

edustavat ns. myötäävien pulttien ke-

hitys, suunnittelu ja toteutus. Nämä 

pultit on suunniteltu hallitsemaan 

kalliomassan liikettä dynaamisten ja 

pitempiaikaisten siirtymätapahtumi-

en aikana, koska niiden aiheuttamaa 

energiaa ja voimia ei voida täysin estää.

Cain ja Kaiserin (2018) esitys 

kuvaa kahta erilaista kalliomassan 

käyttäytymistä. Kuvassa 2 oikealla 

oleva kallioseinä on kokenut mer-

kittävän muodonmuutoksen, mutta 

kalliomassa on pysynyt ylhäällä oi-

kein toimivan lujituksen ansiosta. 

Kalliopultit rajoittavat kalliomassan 

liikettä myötäämällä ja lujittaen sär-

kynyttä kalliomassaa. Lujituksen toi-

mivuuden kannalta kriittistä on vuo-

rovaikutus betonin, hitsatun verkon 

ja myötäävien kalliopulttien välillä, 

jotka yhdessä muodostavat toimivan, 

myötäävän tukirakenteen. Vasemmalla 

oleva kallioseinämä on kokenut vain 

vähäistä muodonmuutosta tai liikun-

toa. Kalliopultit, jotka on ankkuroi-

tu kiinteään kallioon jonkin matkan 

päässä kallioseinämästä, vahvistavat 

murtumavyöhykettä holvaamalla ja 

pitävät kalliomassan paikallaan. Pin-

tatuki, verkotus ja ruiskubetoni, toi-

mii yhteisvaikutuksessa kalliopulttien 

kanssa.

Kalliomassan oletetun käyttäyty-

misen ymmärtäminen mahdollistaa 

kalliolujituksen suorituskyvyn mää-

rittämisen kolmen pääparametrin 

mukaan; kantavuus/kantokyky, siir-

tymäkapasiteetti sekä energian sito-

mis-/absorptiokyky. Muita soveliaan 

lujitusmenetelmän valinnassa huo-

mioitavia tekijöitä ovat: kalliotilojen 

Kuva 2. Kalliomassan käyttäytyminen kahdessa kuormitstilanteessa. 
Cai, M., & Kaiser, K. (2018). Rockburst Support – Volume 1. Rockburst Phenomenon and Support 
Characteristics (Cover page). Sudbury, Ontario, Canada: MIRARCO – Mining Innovation, Laurentian 
University.

odotettu käyttöikä, kalliopulttien omi-

naisuudet ja dimensiot, asennuslait-

teet, asennustekniikat ja -tehokkuus, 

asennuksen laatu ja tasalaatuisuus sekä 

operaattorien osaaminen ja koulutus.

4. Kalliolujituksen asennus-
tekniikat ja -laitteet
Kalliolujituksen suorituskyky riippuu 

asennuksen laadusta. Siksi asentami-

seen käytettävät tekniikat ja laitteet 

vaativat huolellista harkintaa. Nykyai-

kaisilla pulttauslaitteilla voidaan asen-

taa mekanisoidusti erityyppisiä kal-

liopultteja ja lujitustarvikkeita, mikä 

luo mahdollisuuden joustavasti valita 

kulloinkin parhaiten sopiva lujitusme-

netelmä kallioperän vaihdellessa.

Lujituksen asennustehokkuudel-

la on suora vaikutus louhintasyklin 

kiertoaikaan ja tuottavuuteen. Vuonna 

2016 tehdyn tutkimuksen (S. Haugen) 

mukaan kalliolujitus voi viedä jopa 

57 % peränajon louhintasyklin ajas-

ta. Syklin täysimääräinen optimointi 

edellyttää kokonaisvaltaista lähesty-

mistapaa, jossa otetaan huomioon so-

veltuvat lujitusmenetelmät ja –tarvik-

keet sekä asennuslaitteet ja –tekniikat.

5. Laboratoriotestit
Kun kallion käyttäytyminen muut-

tuu, myös kalliolujitukseen kohdistu-

vat kuormitusolosuhteet muuttuvat. 

Erityyppiset lujitusratkaisut toimivat 

eri tavalla vaihtuvissa kuormitustilan-

teissa. Jotta saataisiin parempi käsitys 

tietynlaisen lujituksen suorituskyvystä, 

tehdään laboratoriotestejä käyttämällä 

erikoistuneita testilaitteita ja -järjes-

telyjä. Laboratorio laitteineen tarjoaa 

alustan toistuvasti ja suhteellisen hel-

Kuva 3. Nykyaikainen akkutoiminen kalliopulttien asennuslaite (Epiroc).
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posti tehtäville testeille vakioiduissa 

olosuhteissa. Testauksen toistettavuus 

sekä käytettävissä olevan instrumen-

toinnin laatu ja tarkkuus tekevät labo-

ratoriotestauksesta korvaamattoman 

osan lujituksen suunnitteluprosessia. 

Testauksella voidaan myötävaikuttaa 

laadunvarmistukseen ja -valvontaan, 

vertailevien testien läpiviemiseen, 

lujituksen suorituskykyparametrien 

määrittämiseen sekä tutkimukseen 

ja tuotekehitykseen. On tärkeää pitää 

mielessä, että laboratoriokokeet eivät 

täysin pysty simuloimaan maanalaisia   

kuormitusolosuhteita ja muita asen-

netun lujituksen käyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Tämä ei olekaan 

laboratoriotutkimusten perimmäinen 

tarkoitus. Korkealuokkaiset tutkimus-

tilat ja –laitteistot mahdollistavat kal-

liopulttien käyttäytymisen syvällisen 

tutkimisen erilaisissa kuormitusolo-

suhteissa;  dynaamisessa kuormi-

tuksessa, vedossa, leikkauksessa sekä 

yhdistetyssä vedossa ja leikkauksessa.

6. Kenttäkokeet ja toteutus
Kenttäkokeet ovat korvaamaton as-

kel minkä tahansa uuden lujitusme-

netelmän käyttöönotossa. Kokeiden 

tavoitteena on varmistaa menetelmän 

suorituskyky ja mitoituksen riittävyys 

odotettavissa olevassa kalliomassassa 

ja kuormitusolosuhteissa. Kokeisiin 

voi sisältyä muun muassa yksittäis-

ten kalliopulttien ulosvetotestausta ja 

lujituksen vasteen seurantaa ajan ku-

luessa. Kenttäkokeet tarjoavat myös 

mahdollisuuden optimoida pulttien 

asennuksen laatua ja tehokkuutta 

pulttauslaitteen käyttäjän kokemuk-

sen ja palautteen perusteella. Minkä 

tahansa uuden lujitusmenetelmän 

käyttöönottoon voi liittyä haasteita tai 

riskejä, ja siksi käyttöönotto on hallit-

tava hyvin. Koulutus on välttämätöntä, 

jotta varmistetaan, että kaikki mene-

telmän toimivuuteen ja asennukseen 

liittyvät näkökohdat ymmärretään 

riittävän hyvin.

7. Laadunvalvonta
Laadunvarmistus- ja laadunvalvonta-

 

Kuva 4. Korkealuokkainen kalliopulttien testauslaboratorio (Epiroc).

prosessien merkitystä ei voi liioitella. 

Laadunvarmistus alkaa tehtaalta. Raa-

ka-aine vastaanotetaan ja testataan 

spesifikaatioiden mukaisesti ennen 

käyttöönottoa. Valmistusprosessin ai-

kana suoraan tuotantolinjalta otetuille 

näytteille suoritetaan rutiininomai-

sesti sekä ainetta rikkomattomat että 

rikkovat koestukset. Laadunvalvonta-

dokumentit laaditaan ja tallennetaan 

kirjanpitoa sekä tilastollisia analyyseja 

varten. Jokaisella valmistetulla kallio-

pultilla tulee olla täydellinen jäljitet-

tävyys siihen raaka-aine-erään, josta 

se on valmistettu. Auditoinnit suori-

tetaan kansainvälisten valmistus- ja 

johtamisstandardien noudattamisen 

varmistamiseksi. Laadunvalvonta 

ei rajoitu vain tuotantolaitokseen. 

Säännölliset laaduntarkastukset kal-

liopulttien asennuksen aikana ja sen 

jälkeen ovat välttämättömiä. Saatavilla 

on kalliopulttityyppejä sisäänrakenne-

tuilla ilmaisimilla, jotka visuaalisesti 

varmentavat oikean asennuksen.

8. Seuranta
Seuranta on olennainen osa kalliolu-

jituksen ja –tuennan suunnittelusyk-

liä. Uuden menetelmän onnistuneen 

käyttöönoton jälkeen tämä vaihe saat-

taa jäädä vähälle huomiolle. Kuiten-

kin, seuranta tarjoaa mahdollisuuden 

tunnistaa mahdolliset muutokset kal-

liomassan käyttäytymisessä ja kallio-

tuennan synnyttämässä tukivasteessa. 

Digitaalisten ratkaisujen ja viestintä-

teknologian kehitys kaivosalan sovel-

luksiin avaa kiinnostavia mahdolli-

suuksia laajamittaisen, reaaliaikaisen 

seurannan toteuttamiseen. Kalliopult-

tien digitaalisten valvontajärjestelmi-

en tarkoituksena on antaa parempi 

käsitys pulttien muodonmuutoksista 

ja kalliolujituksen toimivuudesta sekä 

mahdollistaa varhainen puuttuminen, 

jos kallio-olosuhteet ja kuormitustilat 

muuttuvat. Valvontatietojen analy-

soinnista saadut opit tarjoavat arvo-

kasta tietoa kalliomassan käyttäytymi-

seen perustuvien tuentamenetelmien 

optimointia ja jatkosuunnittelua var-

ten.

9. Yhteenveto
Kalliolujituksella ja -tuennalla varmis-

tetaan turvalliset olosuhteet maan-

alaista työskentelyä varten. Onnistunut 

tuenta mahdollistaa louhinnan toteu-

tumisen suunnitelman mukaisesti ja 

turvaa asetettujen taloudellisten ta-

voitteiden saavuttamista. Lujituksella 

ja tuennalla on aivan oleellinen osuus 

toiminnan kannattavuuden kannalta. 

On kysymys kokonaisuudesta, joka 

täytyy ottaa huomioon suunnittelun 

sekä toiminnan jokaisessa vaiheessa 

käsittäen kaivoksen tai maanalaisen 

tilan koko toiminta-ajan. 
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Porauksen ja panostuksen kehitys
osana Kuusilammen avolouhoksen seinämäturvallisuutta

Aki Ullgren 
Terrafame

�

Kuusilammen avolouhoksen taival 
alkoi osana Talvivaaraa vuonna 2008. 
Terrafame aloitti tuotannon uudes-
taan vuonna 2015 ja tänä vuonna 
louhintatavoite on 18 Mt malmia ja 
24,5 Mt sivukiveä. Avolouhos syve-
nee ja on laajentumassa kohti koil-
lista/pohjoista. Louhoksen pysyviä 
seiniä alkaa tulemaan entistä enem-
män uusille, seinämästabiliteetiltaan 
heikommille alueille. Tämä tarkoit-
taa kalliomekaaniset ominaisuudet 
huomioon ottavaa pysyvän seinämän 
suunnittelua louhoksen eri alueilla 
(kuva 1 & taulukko 1.). Esimerkiksi 
louhoksen länsiseinän alueella olevat 
ruhjevyöhykkeet kaatuvat noin 60–70 
° kulmalla kohti louhosta, joten isojen 
sortumien välttämiseksi pysyvä seinä 
pyritään toteuttamaan 70° kulmaan 
(kuva 2.). 

Laadukkaan porauksen 
edellytykset
Kuusilammen avolouhoksen vesipitoi-
set ruhjevyöhykkeet ovat haasteellisia 
porata, mutta porauksen on selviy-
dyttävä haasteellisista olosuhteista 
aina. Jos suunniteltua rakolinjareikää 
ei synny, näemme sen kohonneena 
seinämäsortumariskinä, kohonneina 
louhintakustannuksina, sekä joissain 
tapauksissa malmitappiona, jos epä-
onnistuneen seinämän alapuolista lou-
hintaa joudutaan muuttamaan.

Voimme vaikuttaa porauksen on-
nistumiseen myös suunnitelmallisen 
lastauksen kautta. Ennen kevättä 
2021 lastaustasot eivät olleet oikeas-
sa korossa, joten rakolinjaporauksen 
aloituksessa saattoi olla pahimmil-
laan kaksi metriä irtokerrosta (kuva 
3). Reiän porauksen aloitus on han-
kalaa irtokerroksen läpi, huuhteluteho 
häviää paksuun irtokerrokseen ja voi 

Kuva 1. Kuusilammen avolouhos on jaettu kalliomekaanisilta ominaisuuksiltaan seitse-
mään eri vyöhykkeeseen. Jokaisella vyöhykkeellä on omat pysyvän seinämän parametrit 
seinämäkaltevuudelle, seinämäkorkeudelle, turvahyllyn leveydelle jne.

aiheuttaa kaluston kiinnijäämiseen 
porareikään. Lastauskorko vaikutti 
myös apulinjan suunnitelmalliseen 
poraukseen, sillä apulinjareiän aloi-
tuspaikkaa ei saatu riittävän lähelle 
rakolinjaa. Tästä aiheutui heikompi 
ominaispanostus rakolinjan ja apu-
linjan väliin ja edelleen laaja-alaisia 
seinäkynsiä.

Lastauksen haasteet on saatu nyt 
selätettyä ja tasot ovat oikeassa koros-
saan ja irtokerrosongelma on poistu-
nut. Porattavassa kalliossa on kuiten-
kin ruhjeita ja vettä johtavia rakenteita 
edelleen, joten porauksessa riittää 
haasteita. Rakolinjaporaus suoritetaan 
pääsääntöisesti DTH-laitteella, jotta 
suunnitellut 30 m rakolinjareiät saa-
daan toteutettua varmemmin. Poraus 
on suoritettu pääsääntöisesti 165 mm 
reikäkoolla, jolloin jäykempi 117 mm 
putkikalusto edesauttaa suoremman 
reiän toteutumista. DTH:n huuhtelu-
teho on etu rikkonaisuusvyöhykkeissä, 

jolloin porasoija saadaan varmemmin 
huuhdeltua pois reiästä. 

Rakolinjaporaukseen  
liittyvä testaus
Kevään 2021 aikana aloitimme po-
raustestit myös pienemmällä kalus-
tolla.  Pienempi kalusto tarkoittaa 
pienempää reikähalkaisijaa, pienem-
pää iskuvasaraa sekä maltillisempaa 
huuhtelua ja iskuenergiaa. Heikko-
usvyöhykkeissä poraus pienemmällä 
kalustolla voi teoriassa edesauttaa laa-
dukkaamman reiän toteutumista, sillä 
pienempi iskuenergia ei riko heikkoa 
ruhjetta porauksen aikana tarpeetto-
masti, sekä maltillisempi huuhteluteho 
ei avaa kallion ruhjetta ja luo avonaista 
tilaa porareikien välille. Pienempi ka-
lusto on tosin herkempi reikätaipu-
malle, mutta testeissä esim. 115 mm 
reikäkoolla, missä käytössä on ollut 4 
” iskuvasara ja 89 mm putkikalusto, 
taipuma ei ole ollut ongelmana. Suu-
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Kuva 2. Louhoksen 
länsiseinää, missä pysyvä 
seinämä pyritään toteut-
tamaan 70° kulmaan. 
Usein lähes samalla 
kulmalla olevat ruhjepin-
nat leikkaavat rakolinjan 
pois, mutta ruhjepinnan 
putsautuessa siitä voi tulla 
hyvin stabiili. Seinämän 
sortumia ko. alueella ei 
voida täysin estää, mutta 
seinämäkaltevuutta muut-
tamalla voimme vaikuttaa 
sortuvan kiven määrään 
(ja kivet jäävät todennä-
köisimmin turvahyllylle).

Kuva 3. Urakoitsijan lou-
hintatyönjohtaja Lappa-
laisen ryhti lysähti viime 
maaliskuussa, kun hän 
näki tilaajan tarjoaman 
rakolinjaporauspaikan 
ensimmäisen kerran. 
Hymy on herkemmässä 
ja olkapäät taaempana 
nykyään.

rin haaste on liittynyt huuhtelutehoon 
paksussa irtokerroksessa.

Porauksen haasteet ovat siis kul-
minoituneet huuhteluun tavalla tai 
toisella. Huuhtelua tai huuhteluolo-
suhdetta oli siis parannettava. Yhtenä 
toimenpiteenä ohiporauksen määrää 
pudotettiin 1,5 m – 0,5 m turvahyl-
lyjen alueella (kuva 4) syksyllä 2021. 
Tarkoituksena oli helpottaa porausta 
sekä saada turvahyllyn reunan kivi sta-
biilimmaksi.

Aloitimme poraustestit myös Ma-
tex Hole Control Fluid-polymeerilla. 
Seos on käytännössä polyakryyliami-
din ja kasviöljyn seosta, mikä pum-
pataan huuhteluilman mukana po-
rareikään. Seos stabiloituu porareiän 
seinissä oleviin rakoihin sekä tukkii 
irtokerroksessa olevan vapaan tilan 
(kuva 4.) Porarin kommentti on aina 
kuuntelemisen arvoinen, ja hänen 
mielestään fluidi toimii erittäin hyvin 
ja nopeuttaa porausta ruhjealueilla. 
Vesipitoisissa ruhjeissa fluidi ei kui-
tenkaan pysy kallion raoissa, vaan vesi-
paine työntää sen takaisin porareikään 
ja edelleen pois reiästä. Matex Hole 
Control Fluid tehostaa siis porausta 
(huuhtelua) alueilla, missä ei ole suur-
ta vesiongelmaa.

Laadukkaan panostuksen 
edellytykset
Onnistuneen panostuksen edellytys 
on laadukas, suunnitelman mukaan 
tehty porareikä. Kuusilammen avo-

Taulukko 1. Seitsemän eri design-sektorin seinämäparametrit, minkä mukaan rakolinjaporaus ja turvahyllyn paikka suunnitellaan. 

louhoksessa panostuksen kannalta 
haasteellisimmat alueet ovat olleet 
runsaasti vettä sisältävät ruhjevyöhyk-
keet louhoksen länsireunalla, paikoin 
myös louhoksen keski- ja itäosissa 
(kuva 5). 

Avonaisten rakojen ongelmaa pa-
nostuksessa lisää siis porauksen aikana 
tapahtunut rakojen aukeaminen (kuva 
6). Emulsio karkaa hyvin herkästi ra-
koon, toisaalta raosta suotautuva vesi 

huuhtelee emulsiota pois reiästä. Ra-
kolinjan panostuksessa huuhtoutu-
misongelmaa ei synny, sillä rakolinjo-
ja ei panosteta emulsiolla. Apulinjan 
panostuksessa haasteeksi on muodos-
tunut rakolinjassa käytetty voimakas 
ominaispanostus 1,04 kg/m2. Etenkin 
ruhjevyöhykkeissä rakolinjan ampu-
paineet avaavat apulinjan puolella 
olevia kallion rakoja, mihin emulsio 
ja ampupaineet edelleen karkaavat. 
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Tästä aiheutuu massiivisia seinäkynsiä 
apulinjan puolelle (kuva 7).

Testaus eri panostusasteilla
Rakolinjan panostukseen on aikai-
semmin valikoitunut 45 mm rako-
linjapanos 165 mm reikäkoon vuoksi. 
Reikäväli on ollut 1,8 m, millä saavu-
tetaan 1,04 kg/m2 ominaispanostus. 
Panostusaste on melko raju, etenkin 
hauraassa kiilleliuskeessa. Riskiksi 
nähtiin rakolinjan epäonnistuminen 
louhoksen laajennusalueilla, missä 
pysyviä seiniä tehdään kiilleliuske-
sivukiveen. Ominaispanostuksen 
pudottaminen tarkoitti kahta vaih-
toehtoa. 45 mm rakolinjapanosta on 
käytettävä 165 mm reikähalkaisijalla, 
joten ko. panoksella on kasvatettava 
reikäväliä. Toinen vaihtoehto oli pie-
nentää reikäkokoa, jolloin pystyimme 
hyödyntämään pienempää 32 mm ra-
kolinjapanosta ja pienempää ominais-
panostusta (taulukko 2).

Ominaispanostuksen pienentämi-
nen oli tärkeintä kiilleliuskealueella 
louhoksen pohjoisosassa. Kiillelius-
keen puristusmurtolujuus on ~150 
MPa, ja kivi on koostumukseltaan 
haurasta. Kiilleliuske on hyvin voi-
makkaasti rakoillutta, joten pysyvän 
seinämän tuottaminen on haasteellis-
ta. Kesällä 2021 testasimme rakolinjaa 
115 mm ja 165 mm reikähalkaisijalla, 
reikävälinä 1,4 m. Käytimme molem-

Kuva 4. Ohiporaus on pudotettu puoleen metriin turvahyllyjen 
alueella syksyn 2021 aikana. Irtokerros kuvassa näkyvällä alueella 
on ollut max. 80 cm. Vähemmän irtokerrosta, vähemmän huuh-
telutehon karkaamista irtokerrokseen, joten poraus on helpottunut 
parantuneen huuhtelutehon myötä. Huuhtelutehon lisäämiseksi 
ruhjevyöhykkeillä olemme alkaneet testaamaan myös vaahtopoly-
meeria osana tuotanto- ja rakolinjaporausta. Kameraa lähimpänä 
olevassa reiässä on käytetty Matex Hole Control Fluid-polymeeria 
huuhteluilman mukana stabiloimaan irtokerros ja porareiän 
lävistämät avonaiset kallion raot. Huom. polymeerin vaikutus 
porasoijan koostumukseen.

Kuva 5. Kuusilammen avolouhoksen itäseinä. Onnistunutta ra-
kolinjaa löytyy paljon, mutta poimuttuneet ruhjevyöhykkeet ovat 
paikoitellen aiheuttaneet seinäkynsiä. Ne aiheuttavat korkeita rus-
nauskustannuksia, sekä seinään jäädessään muodostavat paikal-
lisen sortumariskin (etenkin jos seinäkynsi on apulinjan puolella 
ammutun rakolinjan edessä).

missa reikäkoissa 32 mm rakolinjapa-
nosta, jolloin ominaispanostus oli 0,6 
kg/m2. 165 mm reikähalkaisijalla pai-
nevaikutus on tosin pienempi, sillä pa-
noksen koon ja reikähalkaisijan suhde 
on suurempi. Testiseinä oli onnistunut 
(Kuva 8). Seinässä ei havaittu merkit-
tävää yli- tai alilouhintaa, seinän ylä-
osan irtokerrosta lukuun ottamatta. 

Länsiseinän mustaliuskeessa ko-
keilimme myös 0,6 kg/m2 ominais-
panostusta, mutta merkittävää eroa 
ei huomattu aikaisempaan 1,04 kg/
m2 ominaispanostukseen. Suurissa 
ruhjeissa tapahtui edelleen seinän 
sortumista, mutta pysyvä ja siisti sei-
nä saatiin kuitenkin tuotettua. Mie-
timme vielä, pudotammeko ominais-
panostusta (=kasvatamme reikäväliä) 
entisestään.

Pysyviä seiniä lävistävien suurten 
ruhjevyöhykkeiden alueella panos-
tukseen tulee käyttää erityistä huomi-
ota. Ampupaineiden kulkeutuminen 
ruhjeeseen voi katkaista palon ja/tai 
aiheuttaa rakolinjan epäonnistumisen 
ruhjeen kohdalta. Panostustiimille on 
siis tuotava mahdollisimman tarkkaa 
tietoa kiven heikkousvyöhykkeistä 
etukäteen. Kaivossuunnittelu tuot-
taa ajantasaista tietoa panostettavan 
alueen ruhjeista, mitä tarkennetaan 
porauksesta saatavalla datalla reaaliai-
kaisesti. Kaikkien poralaitevalmistajien 
poravaunuilta voidaan tuottaa MWD-

tietoa (Measure While Drilling), mistä 
jalostetaan tieto porareiässä olevasta ir-
tokerroksesta ja heikkousvyöhykkeistä 
(kuva 10.) Panostustiimi hyödyntää 
tietoa nallituksen, kannen, mahdollis-
ten välitäkkäysten yms. toteutuksessa 
niin tuotanto- kuin rakolinjarei’illä.

Kehitystoimet tulevaisuudessa
Kuusilammen avolouhoksen laajennus 
etenee huimaa vauhtia ja muutaman 
vuoden päässä siintää myös Kolmi-
sopen avolouhoksen käynnistäminen. 
Molemmissa louhoksissa voimme 
tuottaa hyviä louhintasuunnitelmia, 
mutta ne on pystyttävä myös toteut-
tamaan. Seinämäturvallisuus on yksi 
louhoksen kulmakivistä joka vaikuttaa 
henkilöstön työturvallisuuteen, mutta 
myös tuotantovarmuuteen koko toi-
mipaikalla vastuullisesti tuotettuihin 
akkukemikaaleihin asti. Vuoden 2021 
aikana suoritetut kehitystoimenpiteet 
porauksessa ja panostuksessa on otet-
tu nyt käytäntöön osana päivittäistä 
tuotantoa, mutta kehitys ja testaus 
jatkuu edelleen. Testaamme edelleen 
eri reikäkokoja, uutta porausteknolo-
giaa, muutamme ominaispanostus-
ta jne., jotta pysyvät seinät saadaan 
mahdollisimman turvallisiksi. Tuo-
tannon on suunniteltu jatkuvan jopa 
2080-luvulle asti, mihin on vielä hyvin 
pitkä aika. Pidetään itsemme ja seinät 
koossa siihen asti. Jos aiheeseen haluaa 
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Kuva 6. Porareiän valokuvausaineistosta havaittu avonainen 
ruhje noin 9 m syvyydellä. Kyseiset avonaiset ruhjeet aiheutta-
vat haasteita poraukselle, esim. huuhteluteho karkaa ruhjeeseen 
ja viereiseen porareikään. Poralaitteen voimakkaan iskuvasaran 
teho sekä korkea huuhtelupaine voivat avata ruhjetta entisestään. 
Tästä aiheutuu ongelmia panostukselle, koska emulsio sekä räjäy-
tyspaine karkaavat avonaiseen rakoon ja voivat aiheuttaa palon 
katkeamisen. 

Kuva 7. Epäonnistunut apulinja rakolinjan edessä. Poratta-
valla alueella kulkee poimuttunut ruhjevyöhyke, minkä alueella 
ampupaineet ovat kulkeutuneet ruhjeen rakoihin ja heikentäneet 
räjäytystehoa. Ruhjevyöhykkeen raot ovat mahdollisesti auenneet 
jo rakolinjan ampumisen aikana, erityisesti kovan ominaispa-
nostuksen (1,04 kg/m2) rakolinjoissa. Seinän rusnaukseen kuluu 
paljon aikaa ja resursseja.

paneutua tarkemmin, niin suosittelen tutustumaan Matti 
Islanderin juuri valmistuneeseen Aalto yliopistolle tuot-
tamaan lopputyöhön ” The effect of geometrical presplit 
blast parameters on presplit quality at Kuusilampi open pit 
mine”. Hyvin painavaa luettavaa, löytyy hyvin varustellusta 
Otaniemen kirjastosta. 

Kuva 9. Testirakolinjaa 120-tasolla länsiseinän mustaliuskeessa. 
Suurta eroa ei löydetty pienemmän ja suuremman ominaispa-
nostuksen välillä. Huom. seinää leikkaava ruhjevyöhyke, jonka 
kohdalta seinä on sortunut pienemmästä ominaispanostuksesta 
huolimatta.

Kuva 8. Hauraaseen kiilleliuske sivukiveen tehty testirakolinja 
+195-tasolle louhoksen pohjoispäässä. Reikäväli 1,4 m, ominais-
panostus 0,6 kg/m2. Seinän laadun perusteella ominaispanostusta 
voisi jopa pudottaa entisestään. Seinän juuressa on kynttä, mikä 
johtuu apulinjan etäisyydestä rakolinjaan.

�

Kuva 10. Rakolinjapanostuksen tueksi tuotettua poradataa 
ruhjevyöhykkeistä. Punaisella värillä erottuvat rakolinjan lävis-
tävät ruhjevyöhykkeet, ja tietoa hyödynnetään esim. hidasteiden 
käytössä. Rakolinjareikien ampujärjestys olisi optimaalista tehdä 
vasemmalta oikealla ko. tapauksessa, jolloin ampupaineet kohdis-
tuvat mahdollisimman kohtisuoraan ruhjepintaan (ja ampupai-
neet avaavat rakoa mahdollisimman vähän).

reikäkoko mm 115 115 115 127 140 165 mm

reikäväli, m 0.85 1 1.2 1.4 1.5 1.8 m

Riosplit mm 32 32 32 32 32 45 mm

kg/m 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 1.87 kg/m

kg/m2 1.05 0.89 0.74 0.64 0.59 1.04 kg/m2

Taulukko 2. Rakolinjapanostustestien eri vaihtoehdot ominaispa-
nostuksen säätöön. 
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Erikoisosaamistamme ovat erilaisten vaativien kalliotilojen louhinta ja 
lujitustyöt. Myös kuilujen louhinta, kalliotilojen saneeraus, rakennuskai-
vannot ja kalliotilojen sisustustyöt kuuluvat palveluihimme. 

Käytämme kalliorakennuksessa reaaliaikaista tuotannonohjausjärjestel-
mää. Käytössämme on laaja valikoima kallion poraus-, panostus-, 
lujitus- ja tiivistyskalustoa. Alan johtavana yrityksenä kehitämme jatku-
vasti uusia toteutus- ja toimintamalleja asiakkaan tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteistoiminnalliset urakkamuodot.  

VANTAAN ENERGIAN LÄMMÖN KAUSIVARASTO, SOCKENPLANIN JA HÖGDALENIN METRON 
AJOTUNNELIT SEKÄ E2 JÄTEVESITUNNELIT TUKHOLMASSA, BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUH-
DISTAMO, BOREALIS NAFTASÄILIÖ JA USEAMPI POSIVAN LOUHINTAURAKKA.

Tarjoamme kalliorakennus-
palveluita ja ratkaisuja asiakkaan 
tarpeisiin räätälöitynä aina 
ideoinnista ja suunnittelusta 
valmiiseen lopputuotteeseen. 

OTA YHTEYTTÄ:  

Visa Myllymäki
yksikönjohtaja
visa.myllymaki@yit.fi 
0400 356 593 

yit.fi
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Maanalaista louhintaa
ammattitaidolla! 

www.sk-kaivin.fi

tunnelit
louhokset

lastaukset
kuljetukset

nousut
tukemiset

Enhancing  
low-carbon mobility  
with responsible  
battery chemicals

»

www.terrafame.com
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Hituran kaivoksen      

sulkemisprojekti
Tässä artikkelissa on pyritty kuvaa-
maan yleispiirteittäin Hituran nikkeli-
kaivoksen sulkemisprojektia. Sulkemi-
nen saatiin päätökseen syksyllä 2021 
ja alue on nyt jälkiseurantavaiheessa. 

Kaivoksia on lopetettu ja suljettu 
aiemminkin, mutta Hituran kaivoksen 
sulkeminen tarjoaa mielenkiintoisen 
ja tuoreen esimerkin. Vuosina 2016–
2021 suljettu kaivosalue on ensimmäi-
nen viranomaisen toimesta toteutettu 
sulkemisprojekti. Lisäksi sulkeminen 
on tehty suhteellisen tuoreen ympä-
ristöluvan mukaisesti. Monet kaivos-
alueet on suljettu ”kulloinkin voimassa 
olevien” – ja nykyisin ehkä vanhentu-
neiden säädösten ja lupaehtojen mu-
kaisesti. Tärkeänä erona on kuitenkin 
nykyisin huomattavasti tiukentuneet 
vaatimukset mm. peittorakenteille ja 
purkuvesien laadulle.

Yleistä 
Hituran nikkelikaivos aloitti toimin-
tansa Nivalassa Outokumpu Oy:n 
perustamana vuonna 1970. Kaivos 
sijoittuu keskelle Töllinperän kylää, 
jossa lähimmät naapurit ovat vain 
muutamien satojen metrien päässä. 
Hituran tuotanto oli keskeytetty-
nä useita kertoja historian aikana 
ja se myytiin vuonna 2007 Toron-
ton pörssiin listatulle Belvedere 
Resources:ille. Louhintamäärä oli 
viimeisinä vuosina noin 500–600 000 
tn vuodessa. Tuotanto käynnistyi jäl-
leen 2010 mutta pysäytettiin alhaisen 
nikkelinhinnan vuoksi kesällä 2013. 
Tämän jälkeen kaivosta pidettiin yl-
läpitotilassa vielä vuoden 2015 lop-
puun saakka, jolloin Belvedere Fin-
land Oy ajautui konkurssiin. Tällöin 
tuli ajankohtaiseksi myös kaivannais-

jätealueiden lopullinen sulkeminen. 
Koska toiminnanharjoittaja oli kon-
kurssissa, Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
teki päätöksen kaivannaisjätealueiden 
sulkemisesta. 

Alkuperäisen sulkemissuunnitel-
man sekä siihen sulkemisprojektin 
aikana tehdyt muutokset ja tarkenta-
vat suunnitelmat on laatinut Ramboll 
Finland Oy. Varsinaiset sulkemistyöt 
ovat toteuttaneet Fortum Waste Solu-
tions ja Skarta Finland Oy. Työmaan 
paikallisvalvojana on toiminut projek-
tin II-vaiheessa Welado Oy, ja Tilaaja-
na Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Tilaajan konsultteina ovat toimineet 
Feasib Consulting ja Teollisuustaito 
Oy. Sulkemisen aikaisesta velvoite-
tarkkailusta ovat vastanneet Eurofins, 
Ramboll Finland ja Feasib Analytics. 

Avolouhos

Markus Latvala
Feasib Consulting
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Lisäksi projektiin on osallistunut lu-
kuisa joukko aliurakoitsijoita ja kon-
sultteja.

Hituran kaivannaisjätealueet
Suljettavia kaivannaisjätealueita oli-
vat rikastushiekka-alue (100 ha), 
serpentiniitti-sivukivialue (12 ha) 
ja kiillegneissi-sivukivialue (28 ha). 
Yleisperiaatteena on ollut kaivan-
naisjätealueiden peittäminen peitto-
rakenteilla ja vesien jaottelu puhtaisiin 
ja käsiteltäviin, sekä vain puhtaiden 
vesien purkaminen ulos alueelta. 

 Jokainen kaivosalue on omanlai-
sensa kokonaisuus. Hituran rikastus-
hiekka-alueeseen sisältyy tärkeänä yk-
sityiskohtana noin 4 ha laajuinen alue, 
jonne läjitettiin vuosina 1992–1996 
450 000 tonnia Kokkolan koboltti-
kemikaalitehtaalta tuotua jarosiitti-
jätettä. Tällä alueella todettiin pian 
läjityksen jälkeen ympäristöriski, joka 
aiheutui suotoveden kulkeutumisesta 
läjitysalueen alla kulkevaan harju-
muodostelmaan ja sen kautta alueen 
ulkopuolelle. Pohjarakenteita alueelle 
ei vallinneen käytännön mukaisesti 
tehty 1970 luvulla. Vanhojen karttojen 
ja perimätiedon perusteella rikastus-
hiekka-alueen kohdalla on sijainnut 
aiemmin mm. soranottomonttuja, 
joita on edelleen nähtävissä alueen 
lähiympäristössä. Hituran merkittä-
vin ympäristöriski ei siis varsinaisesti 
johdu kaivannaisjätteistä, vaan on mo-
nen – jälkeenpäin arvioiden - huonon 
päätöksen ja muualta tuodun ongel-
majätteen muodostama yhteisvaiku-
tus. Ympäristöriski saatiin hallintaan 
-90 luvun lopussa, kun patorakenteita 
tiivistettiin harjun kohdalta ja padon 
ulkopuolelle tehtiin suojapumppaus-
kaivoja, jotka estivät kontaminaation 
leviämisen laajemmalle ympäristöön. 
Tuotannon toimiessa suojapumppaus-
vesi ohjattiin suotovesiojaa pitkin kä-
sittelyyn rikastamolle. 

Alkuperäisen sulkemissuunnitel-
man mukaan suojapumpattu vesi olisi 
kaivostoiminnan loppuessa johdettu 
bioreaktorikäsittelyyn avolouhokseen. 
Tarkentavan sulkemissuunnittelun 
aikana tästä kuitenkin luovuttiin ja 

Kuva 1: Alueen kuvaus (Ramboll Finland, 2017)

päätettiin rakentaa rikastamoalueelle 
uusi vedenkäsittelyjärjestelmä. Lisäksi 
jarosiittivedelle rakennettiin erillinen 
siirtoputki. 

Vakuudet ja kustannukset
Sulkemistyöt on toteutettu vuosina 
2016–2021 perustuen kaivosyhtiölle 
myönnettyjen ympäristölupien mää-
räyksiin. Joiltain osin (esim. jarosiitti-
alueen peitto) on myös käytetty pak-
sumpia tai muuten ominaisuuksiltaan 
parempia materiaaleja tai menetelmiä, 
kuin mitä ympäristöluvassa on edelly-
tetty.  Kaivoksen sulkemisesta vastasi 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
vesistöyksikkö. Vuoden 2021 syksyyn 
mennessä sulkemistöiden kustannus 

on ollut noin 18,5 miljoonaa euroa. 
Kustannukset on pääosin katettu 

Hallituksen lisätalousarvioissa Ym-
päristöministeriölle myönnetyillä 
varoilla, jonka lisäksi on käytetty kai-
vosyhtiön asettama ympäristövakuus. 
Kaivosyhtiön asettama ympäristöluvan 
mukainen ympäristövakuus oli 2 M€. 
Konkurssihetkellä Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston käsittelyssä oli 
ympäristöluvan päivitys, jonka myötä 
myös vakuussummaa olisi nostettu. 
Uutta vakuutta ei kuitenkaan ehdit-
ty määrätä ennen yhtiön ajautumista 
konkurssiin. Myös uuden kaivoslain 
(621/2011 §40) mukainen, kaivos-
turvallisuutta koskeva vakuus (100 000 
€) oli määrätty, mutta sitä ei ehditty 
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asettamaan ennen yhtiön konkurssia. 
Koska kaivosviranomaisella ei ollut va-
rattuna budjettia tai rahoitusmoment-
tia tämän kaltaisiin tilanteisiin, myös 
nämä kustannukset katettiin Pohjois-
Pohjanmaan ELY:lle myönnetyllä 
Ympäristöministeriön rahoituksella.

Sulkemisen vaiheet
Sulkemisen ensimmäisen vaiheen 
urakan toteutti Fortum Waste So-
lutions Oy vuosina 2017–2019, ja 
siihen kuului jarosiittialueen suoto-
veden putkilinja, vedenkäsittelylaitos, 
jarosiittialueen peittorakenne, rikas-
tushiekka-alue 2:n peittorakenne ja 
siihen liittyviä vedenohjausjärjeste-
lyjä sekä osa ”vanhan rikastushiek-
ka-altaan” peittorakenteesta. Uusi 
vedenkäsittelyjärjestelmä otettiin 
käyttöön kesällä 2019. Toisessa vai-
heessa 2019–2021 Skarta Finland Oy 
(ent. Suomen Maastorakentajat Oy), 
toteutti rikastushiekka-alue 1:n sekä 
sivukivialueiden peittorakenteet, sel-
keytysvesialtaan- ja palautusvesialtaan 
tyhjennyksen, niiden peittorakenteet, 
sekä loput vesienohjausjärjestelyistä. 
Sulkemisurakka otettiin vastaan syys-
kuussa 2021.

Vaikka II -vaiheen urakka saatiin 
päätökseen hieman etuajassa, mo-
lemmissa työvaiheissa töitä viiväs-
tyttivät etenkin alueelle varastoitu 
suuri vesimäärä, jatkuvassa käytössä 

Suodatinkankaan asennusta selkeytysaltaalle. Palautusvesialtaan vesienohjailujen rakennusta.

RH1 peittorakenne valmis. Sivukivialueet.

oleva vanha vesienkäsittelyjärjestel-
mä sekä sääolosuhteet ja suunnitte-
lumuutokset. Laajan kaivosalueen ja 
kaivannaisjätealueiden sulkeminen 
on monimutkainen prosessi. Toimi-
joita ja urakoitsijoita on paljon, ja 
pienikin muutos aikataulussa, suun-
nitelmissa tai toteutuksessa vaikuttaa 
tyypillisesti useisiin muihinkin osa-
alueisiin joko toiminnallisesti tai 
aikataulullisesti. Sulkemisvaiheessa 
on myös tyypillistä käyttää esim. ve-
sienhallinnassa väliaikaisia ratkaisuja, 
joiden kustannus on usein korkeampi 
kuin sulkemisen jälkeisessä seuran-
tavaiheessa. Tämän vuoksi myös vii-
västymisistä aiheutuu kustannusten 
nousua.

Merkittävin yksittäinen töiden vii-
västystä aiheuttava tekijä oli alueelle 
varastoituneiden vesien suuri määrä, 
jonka vuoksi kaikkia alueita ei päästy 
sulkemaan suunnitellussa aikataulus-
sa. Lisäksi alueet olivat huomattavan 
kosteita varsinaisen vedenpoiston 
jälkeenkin. Tämä aiheutti sekä viiväs-
tyksiä työn toteutukselle, että lisätöitä 
mm. kosteiden alueiden tukiverkotus-
ten vuoksi.

Vesienkäsittely on toiminut alueella 
koko sulkemisprojektin ajan. Alueella 
toimi kaivostoiminnan aikana rikasta-
mon toimintaan liitetty vedenkäsitte-
lyjärjestelmä, jota sulkemisen aikana 
modifioitiin useita kertoja vastaamaan 

vesienhallinnan muutoksia, kunnes 
uusi vesienkäsittelyjärjestelmä saatiin 
toimintaan. Vanha järjestelmä perustui 
lipeäsaostukseen, alueen vesikiertoon 
sekä suureen laskeutumistilavuuteen. 
Uusi järjestelmä taas perustuu kalk-
kisaostukseen ja geotuubisuodatuk-
seen. Puhdistustuloksiltaan uusi laitos 
on huomattavasti tehokkaampi kuin 
vanha käsittelymenetelmä. Vedenkä-
sittelystä syntyvä sakka kuljetetaan 
Kuopion Sorsasalon teollisuusjäte-
keskukseen loppusijoitukseen.

Sulkemistöiden jälkeinen tilanne
Suunnittelun perusajatuksena on ollut, 
että rakennetut peittorakenteet estävät 
vedenpääsyn kaivannaisjätealueiden 
sisälle. Tästä aiheutuu suotovesien 
vähentymisen lisäksi myös etenkin 
keväisin suuri puhtaiden sulamisve-
sien määrä, joka on johdettava rikas-
tushiekka-alueelta pois varsin lyhyessä 
ajassa. Kevätajan vesienhallinta ja sen 
muutokset sulkemisprojektin aikana 
ovat vaatineet erityistä panostusta, ja 
seurantaa tulee jatkaa myös sulkemi-
sen jälkeen.

Rikastushiekka-alueen peittora-
kenteen päältä puhtaat pintavedet 
johdetaan avolouhokseen, jonka pin-
ta nousee noin 1 cm päivässä. Nykyi-
sellä täyttymisnopeudella vedenpinta 
on samalla tasolla viereisen Kalajoen 
kanssa kesällä 2028. Avolouhoksen 
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vedenpinta on ylittänyt kallionpinnan, 
ja vesi täyttää nyt myös jokilaakson 
paksuja maakerroksia. Avolouhok-
sen veden laatu on pysynyt samalla 
tasolla kuin toiminnan aikana, jolloin 
kaivoksesta pumpattu kuivanapitovesi 
ohjattiin Kalajokeen. 

Sulkemisen jälkeen kuluu joitakin 
vuosia, ennen kuin maanrakennustöis-
sä avatut kohteet kasvittuvat uudelleen 
ja eri vesijakeet saavuttavat ns. stabiilin 
normaalitilanteen. Tämän vuoksi vesi-
en laadun jatkuva seuranta on tärkeää, 
samoin kuin reagoiminen mahdolli-
siin muutoksiin vesien laadussa. Kai-
vosalueen sisällä on edelleen tekeillä 
PIMA-tutkimuksia, joilla selvitetään 
toiminnan aiheuttamia vaikutuksia 
maaperään sekä mahdollisia kunnos-
tustarpeita. Päättyneiden sulkemis-
töiden jälkeen alueella jatkuvat esim. 
vesien laadun seuranta, vesien jakami-
nen epäpuhtauksien perusteella eri ja-
keisiin, sekä vedenkäsittelytoiminnot. 

Kuormitus ympäristöön
Pääasiallinen vesien johtamisreitti 
kaivosalueelta on ns. Eristysoja, joka 
laskee Kalajokeen. Ympäristöluvan 
määräysten mukaisesti eristysojaan 
johdettava nikkelikuormitus saa olla 
enintään 200 kg vuodessa, ja nikkeli-
pitoisuus 0,5 mg/ltr.  Kuvassa (x) on 
esitetty Hituran kaivoksen historian 
aikana eristysojaa pitkin Kalajokeen 
johdettu nikkelikuormitus. 1970 ja 
1980-luvulla kuormitus on ollut varsin 
korkea, mutta tasaantunut 1990-lu-
vulla. Vuosien 1991, 1994, 1999 sekä 
2002–2005 osalta kuormitustietoja ei 
ole saatavilla.

Vuosikuormitusraja on ylittynyt 
sulkemistöiden aikana vuonna 2020, 
johtuen mm. alueelle varastoituneiden 
vesien purkamisesta, suuresta sulamis-
vesien määrästä sekä avoinna olevista 
työmaista, ja esim. ojien ruoppauksis-
ta. Kuluvan vuoden aikana työmaat on 
saatu valmiiksi, vesienhallintaa on uu-
distettu ja nikkelin vuosikuormituksen 
ennakoidaan alittavan 200 kg. Vuoden 
2021 osalta kuvassa on esitetty syys-
kuun loppuun mennessä syntynyt 
kuormitus. 

Eristysojaan johdettavan kuormi-
tuksen lisäksi sivukivialueilta syntyy 
suotovesiä, jotka ohjataan avolouhok-
seen. Avolouhos täyttyy vedellä, jonka 
nousunopeus on nykyisin noin 1 cm 
päivässä. Tällä nopeudella avolouhos 
”täyttyy”, eli saavuttaa viereisen Ka-
lajoen pinnan arviolta vuonna 2028. 
Mahdollinen ylivuoto ohjattaneen 
tällöin selkeytysaltaiden ja Kalajoen 
tulvasuojelupumppaamoiden kautta 
jokeen, mikäli sen laatu on riittävä. 
Alueen vesienhallinta- ja tarkkailu-
suunnitelmaa on päivitetty jatkuvasti 
töiden edetessä, mutta lopullinen – 
sulkemisen jälkeinen suunnitelma on 
toistaiseksi vielä työn alla. Tässä tar-
kastellaan mm. avolouhoksen käyttöä 
vedenpuhdistuksessa.

Velvoitetarkkailun perusteella Hi-
turan kaivosalueen vaikutukset Kala-
joen vedenlaatuun ovat olleet erittäin 
vähäisiä sekä viimeisten vuosien kai-
vostoiminnan, että sulkemisprojektin 
aikana. Sulkemisprojektilla ja uudella 
vedenkäsittely-järjestelmän avulla on 
kuitenkin onnistuttu ehkäisemään 
merkittävien päästöjen syntyminen 
myös jatkossa. 

Alueiden käyttö  
sulkemisen jälkeen
Koko sulkemisprojektin ajan on py-
ritty myös löytämään alueelle uusia 
käyttötapoja. Alueella sijaitseviin ra-
kennuksiin on jo sijoittunut uusia yri-
tyksiä (Feasib Analytics, Fortum Waste 
Solutions, Maanrakennus Kaarlela Oy 
ja Natural Indigo Finland). Rikastamo-
rakennuksen osalta laitteiden ja niiden 

tukirakenteiden purku on edelleen 
käynnissä, ja rakennuksen jatkokäyt-
tötapa on toistaiseksi auki. Maa-alueita 
on otettu takaisin maa- ja metsätalous-
käyttöön, ja kaivoksen lähialueella ja 
osittain vanhalla kaivosalueellakin lai-
duntaa jo lihakarjaa. Alueelle on myös 
maanrakennustöiden yhteydessä syn-
tynyt useita uusia kosteikkotyyppisiä 
alueita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 
pienriistan metsästykseen. Alueelle on 
lisäksi ideoitu mm. motocross -rataa ja 
aurinkovoimapuistoa. Rikastushiekka-
alueen 100 ha laajuinen tasainen alue 
mahdollistaisi teholtaan noin 40 MW 
aurinkopuiston, joka olisi kooltaan 
Suomen suurin. 

Kirjoittaja on toiminut Hituran kai-
voksen ympäristöpäällikkönä vuosina 
2011–2015 sekä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen konsulttina sulkemis-
projektin aikana 2016–2021. Artikkeli 
perustuu KAIVASU-hankkeelle laa-
dittavaan raporttiin, joka julkaistaan 
arviolta vuoden 2022 alussa. Rapor-
tissa käsitellään tarkemmin mm. to-
teutettuja sulkemisrakenteita, ympä-
ristöriskejä, kuormitusta sekä alueen 
jatkokäyttömahdollisuuksia. 

Hituran kaivoksen nikkelikuormitus Kalajokeen 1970–2021

Lisätietoja hankkeesta:
Johanna Laukkanen, Projekti-
päällikkö
KAIVASU, Kaivoksen sulkeminen 
– Vaikutuksen ja uudet mahdolli-
suudet -hanke
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti 
Instituutti
+358 40 0919 331
johanna.laukkanen@oulu.fi
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Poraus- ja räjäytysseurantasovelluksen 
käytettävyys louhinnan optimoinnissa

Juha Kreivi, Senior Specialist
Orica

Louhinta-ala kehittyy vuosi vuodelta 

viisaammaksi ja vaativammaksi myös 

digitaalisovellusten osalta. Tänä päivä-

nä voimassa on vaatimus säilyttää jo-

kaisesta räjäytyksestä dokumentaatio 

kymmenen vuoden ajan, minkä vuoksi 

jokaisen räjäytystyönjohtajankin on 

rakennettava oma arkistointitapansa. 

Oli sitten kyseessä fyysinen arkistointi 

mappeineen tai jokin pilviarkisto, jo-

hon räjäytystyönjohtajat voivat skan-

nata ja säilyttää suunnitelmat ja to-

teutumatiedot.

Tällä hetkellä markkinoilla on tar-

jolla useita eri pilviarkisto-ratkaisuja 

aina perusmalleista kehittyneimpiin 

ohjelmistoihin, joilla voi myös raken-

taa omalle työkohteelle kehittyneen 

optimointityökalun. 

Yksi näistä pisimmälle kehittyneis-

tä arkistointi -ja optimointityökaluista 

on Orican kehittämä BlastIQ™ Cont-

rol, joka on otettu käyttöön myös Yara 

Siilinjärven kaivoksella alkuvuodesta 

2021. Tällä hetkellä kaivos edelleen 

kerää kokemuksia tästä järjestelmäs-

tä pidemmältä ajanjaksolta, samalla 

aiihen tehdään heidän haluamiaan 

päivityksiä. 

Visio louhinnan digitalisaatiosta
Oricalla on hyvin selkeä näkemys po-

raus -ja räjäytysseurannan tulevaisuu-

desta. (kuva 1)

Lisää tietoa halutaan ja tarvitaan 

louhoksien kenttien suunnitteluun ja 

sen vuoksi on tarkkaan tiedettävä mitä 

on aikaisemmin tehty ja mikä on vai-

kuttanut ratkaisevasti lopputulokseen. 

Onko poraus onnistunut kuten on 

suunniteltu? Onko reikään panostettu 

Kuva 1: Orican Digitaalinen visio.

suunniteltu määrä ja onko etutäytteen 

pituus pysynyt toleranssissa? Mikä on 

ollut ero suunnitelman ja toteutuksen 

välillä niin ominaispanostuksissa kuin 

ominaisporauksissakin? 

Tämän ajatuksen taustalla on visio 

digitalisaation avusta räjäytyksissä si-

ten, että loppujen lopuksi tiedetään 

kiven laadun muutokset louhoksen 

eri osissa. Haasteet poraus- ja räjäy-

tystyön eri vaiheissa saadaan tietoon 

aikaisessa vaiheessa ja kaikki tieto 

pystytään hyödyntämään seuraavissa 

räjäytyksissä helposti ja nopeasti siten, 

että myöhemmin saadaan louhoksen 

jokaisen räjäytyksen lopputulos vas-

taamaan haluttua riippumatta siitä 

onko kyseessä erilainen kalliorakenne 

tai malmio. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että insinöörit suunnittelevat räjäy-

tykset SHOTPLUS™-ohjelmalla, 

jossa voidaan hyödyntää kehittyneitä 

panostussääntöjä kohdistuen MWD 

(Measure While Drilling) -dataan, 

joka tuotetaan suoraan porilta oh-

jelmaan. Näin myös kalliorakenteen 

muutokset saadaan suunnittelijoiden 

tietoon heti. Tätä hyödyntäen suunnit-

telijoilla on mahdollisuus muuttaa pa-

nostussääntöjä siten, että esimerkiksi 

savilusta kallion sisällä jätetään panos-

tamatta välitäkkäyksen avulla ja näin 

parannetaan räjäytyksen lopputulosta. 

SHOTPLUS™:n sisään rakennet-

tu ‘Fragmentation Prediction Tool’ 

-työkalu auttaa arvioimaan tulevaa 

raekokojakaumaa, riippuen kallion 

ominaisuuksista, käytettävistä rä-

jähteistä ja porauksen toteutumasta. 

Tämä työkalu voidaan optimoida ja 

kalibroida tarkaksi käyttämällä Ori-

can FRAGTRACK™ -järjestelmää, 

joka automaattisesti ja jatkuvatoi-

misesti 2D/3D-kameroiden avulla 

analysoi lastausrintauksen raekoon 
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pitkälle kehitetyn algoritmin kautta. 

Näin saadaan myös raekokojakauman 

ennustettavuus paremmaksi. 

Panostussuunnitelmat tuote-

taan SHOTPLUS™:sta suoraan 

BlastIQ™:n ja sieltä ne ovat kentällä 

näkyvissä panostusryhmien käytössä 

olevalla tabletilla. Näin varmistetaan 

se, että suunnitelman ja toteutuksen 

ero on mahdollisimman pieni. Pa-

nostusryhmät myös raportoivat toi-

mintansa ja poikkeamatiedot suoraan 

BlastIQ™ -mobilen kautta, jolloin 

kaikki tiedot ovat näkyvissä reaali-

aikaisesti myös suunnittelijoiden ja 

louhoksen johtajien työpöydällä web-

portaalin kautta. Kaikki päivitykset 

jotka tehdään kentällä näkyvät suo-

raan kaikille, jolloin kentän porauksen 

ja panostuksen edistyminen on nähtä-

vissä web-portaalin kautta reaaliaikai-

sesti. Kaikki nämä tiedot on tallennet-

tu pilveen ja näin helposti saatavilla, 

jolloin louhoksen kustannustehokas 

toiminta ja räjäytysten optimointi on 

helpompaa.  

Tämä kaikki voi kuulostaa hyvinkin 

utopistiselta ajatukselta, mutta se ei ole 

enää pelkkä visio, vaan juuri tätä päi-

vää. Raekokokamerat ovat olleet Bo-

lidenin Kevitsan kaivoksella käytössä 

jo vuodesta 2016 ja BlastIQ™ Control 

YARA Siilinjärven kaivoksella alku-

vuodesta 2021. Vaikka maailmalla kai-

vosten ja louhosten digitalisaatio on 

meitä edellä, on Suomessakin alettu 

jo valmistautumaan tämän teknolo-

gian käyttöönottoon isommassakin 

mittakaavassa. Vaikka tällä hetkellä 

teknologiaa käytetäänkin enemmän 

isoissa avolouhoksissa, ei mikään ole 

esteenä niiden käyttämiselle myös ki-

viaineslouhimoiden tuotannon opti-

moinnissa ja kustannustehokkuuden 

ohjureina. 

BlastIQ™ Control
Orica on ollut 140 vuotta kehittämäs-

sä ja innovoimassa räjäytys- ja louhin-

tatekniikkaan erilaisia ratkaisuja ja 

kohdistanut vuositasolla kehitystyö-

hön kymmeniä miljoonia dollareita. 

Tämän kaiken aikaansaannoksena 

ja asiakkaiden toiveiden perusteella 

kehitettiin uuden sukupolven Blas-

tIQ™. Vanha BlastIQ™, nykyään 

kutsumanimeltään Classic, oli käy-

tössä vuosina 2014 – 2018 ja palveli 

pääsääntöisesti datan pilvipalveluna. 

Siitä kylläkin näki kentällä tapahtuvat 

tiedot, poraus- ja räjäytyskenttien ti-

lanteen, mutta kuitenkin aikaviiveellä, 

koska raportointi suoraan kentältä ei 

onnistunut. Sen isoin etu oli helposti 

saavutettava pilvivarasto-tietokanta, 

joka vastasi sen ajan vaatimuksiin 

riittävän tehokkaasti.

Uusi BlastIQ™ Control, joka on 

uuden sukupolven optimointi ja ra-

portointityökalu, otettiin käyttöön 

vuonna 2018 ja sitä käytetään tällä 

hetkellä maailmanlaajuisesti noin 

sadalla eri kaivoksella ja kiviaineslou-

himolla. Uuden sukupolven synnyn 

myötä BlastIQ™ Control integroi 

aiemmat ohjelmat, jolloin tiedonsiirto 

näiden välillä on mutkatonta. Kuva 2 

osoittaa tiedonsiirtoratkaisun näiden 

järjestelmien välillä. Lisäoptiona Blas-

tIQ™ Control:n saa myös tärinätiedot 

suoraan tärinämittareista, raekokoja-

kauman raekokokameroista sekä myös 

räjäytyskentän liikkeen mallinnuksen 

käyttämällä esimerkiksi OrePro3D – 

työkalua.  BlastIQ™ Control on pil-

vialustainen digitaalitietokanta, joka 

on ensisijaisesti suunniteltu jatkuvaan 

tuotannon ja räjäytysten lopputulok-

sen kehittämiseen kokoamalla kaikki 

tarvittavat tiedot useista eri lähteistä, 

kuten porien järjestelmistä, panos-

tusautojen tietokannasta tai kentällä 

olevien panostusryhmien raporteista. 

SHOTPLUS™ poraus – ja 
räjäytyssuunnitteluohjelma
SHOTPLUS™ kehitettiin alunperin 

jo 20 vuotta sitten ja on tänään edel-

läkävijä poraus- ja räjäytyssuunnitte-

luohjelmissa. Sen taustalla työskente-

lee iso kehitysyksikkö, joka päivittää ja 

kehittää ohjelmistoa vastaamaan käyt-

täjien tarpeita. SHOTPLUS™:sta on 

tällä hetkellä käytössä jo kuudes suku-

polvi. Se ei ole pelkästään ohjelma, jol-

la tehdään halutun näköinen poraus-

kaavio kallistuksineen ja suuntineen, 

vaan se on myös paljon muuta. 

Suurin etu sen onkin sen kyvyk-

kyys ottaa vastaan eri tiedostomuoto-

ja muista järjestelmistä sekä käyttää 

ns. ‘loading rules’ työkalua, jolle voi 

asettaa tiettyjä ehtoja panostukselle 

ja poraukselle. 

Esimerkiksi mikäli porareikien pi-

tuudet vaihtelevat aina 5 m:stä 10m:n, 

ei tietenkään samoja panostuspara-

metrejä voi käyttää jokaiseen porarei-

kään. Sen vuoksi ‘loading rules’ -työ-

kalu pystyy optimoimaan panostuksen 

Kuva 2: Tiedonkulku eri järjestelmien välillä
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esimerkiksi siten, että kun reiän pituus 

on alle 5m on etutäytteen pituus 1 m 

ja kun reiän pituus on yli 5 m on etu-

täytteen pituus 2 m. Suunnittelun pys-

tyy automatisoimaan hyvinkin pitkälle 

kun perussäännöt on asetettu. 

Vaikka SHOTPLUS™:ssa on 

kaikki mitä pitääkin olla poraus- ja 

räjäytyssuunnitteluohjelmassa, on sen 

sisälle rakennettu useita eri louhinta-

työtä helpottavia työkaluja:

Environmental Prediction on tä-

rinän ja ilmanpaineiskujen ennuste-

työkalu, joka perustuu aikaisemmin 

mitattuihin tietoihin samalta alueelta 

laskien ennusteen osuvuuden käytet-

tyihin räjähdeainemääriin eri etäi-

syyksillä. Tämä auttaa käyttäjiä arvi-

oimaan heidän suunnitelmiaan ennen 

räjäytystä.  

Advanced Vibration Modelling 

on erittäin edistynyt tärinämallin-

nustyökalu, jota käyttämällä saadaan 

hyvinkin tarkka ennustus tärinöi-

den maksimiarvoihin, joka perustuu 

SHOTPLUS™ssa toteutettuihin 

panostus- ja ajastussuunnitelmiin tä-

rinäherkillä alueilla.   

Fragmentation Modelling on 

raekokojakauman ennustus- ja mal-

linnustyökalu, joka käyttää hyväkseen 

panostussuunnitelmia ja kallion geo-

logiatietoja, jotka voidaan kalibroida 

perustuen todellisiin aikaisempiin 

mittauksiin ja saada näin tarkempi en-

nustettavuus. Käyttäjät voivat verrata 

eri panostussuunnitelmia saadakseen 

optimaalisen raekokojakauman. 

Blast Design Templates mahdol-

listaa eri räjäytys parametrien asetta-

misen yksittäisille louhoksille tai lou-

hoksen osille. Näin voidaan kartoittaa 

eri louhoksen kohdassa käytettävät 

räjäytysparametrit optimaalisen ja yh-

denkaltaisen lopputuloksen saavutta-

miseksi. Tämä varmistaa, että jokainen 

räjäytys on suunniteltu optimaalisesti 

juuri oikealle louhoksen osalle, riip-

pumatta siitä, kuka räjäytyskentän 

on suunnitellut. Ei enää kysymyksiä 

ruutukoosta tai ohiporauksesta, koska 

tätä työkalua käytettäessä suunnitel-

mat ovat yhdenmukaisia. 

Yhteensopivuus eri laitteiden ja 

ohjelmistojen kanssa mahdollistaa, 

että käyttäjä pystyy tuomaan eri tie-

dostoja SHOTPLUS™:n toisista 

suunnittelu- ja mittausohjelmistoista 

sekä käyttämään sitä tietoa poraus– ja 

räjäytyssuunnittelussaan. Näitä tietoja 

voi esimerkiksi olla reikäsuoruusmit-

taukset, seinämä- ja louhosskannauk-

set tai geologiset mallit.

Raportointi on nopeaa ja helppoa 

käyttämällä valmiita tai rakennettuja 

raportointipohjia. Näiden avulla lo-

pullisten poraus- ja panostusraport-

tien tekeminen on yksinkertaista. 

BlastIQ™ Mobile
BlastIQ™ Mobile on tablettipohjai-

nen ohjelmisto, jota käytetään panos-

tuskentällä raportoitaessa toteutuma-

tieto: reikäkohtainen panostus, reiän 

pituus, etutäytteen pituus, muuttujat 

panostusrei’issä (vesi, muta, jää) sekä 

raportoitaessa missä vaiheessa panos-

tusta reikä on. (Kuva 3.) Onko reikään 

asetettu jo aloitepanos tai onko reikä jo 

panostettu tai täkätty? Kaiken tämän 

tiedon voi syöttää suoraan BlastIQ™ 

Mobileen. Monellakaan louhoksel-

la tai kaivoksella ei porareiän suulle 

ole merkattu porareiän ID:tä, joten 

siitä syystä BlastIQ™ Mobilessa on 

mahdollista hyödyntää tarkkaa GPS-

signaalia, joko tabletin sisäänraken-

netun GPS-sirun avulla tai ulkoisen 

GPS-antennin kautta. Sijainti näkyy 

BlastIQ™ Mobilen karttanäkymässä. 

Kuva 3:  BlastIQ™ Mobile reikänäkymä

Tällä tavoin varmistetaan, että oikeat 

tiedot syötetään oikealla porareiälle ja 

vältytään virheiltä. 

BlastIQ™ Insight
Kaiken tiedon kerääjänä ja rapor-

tointityökaluna toimii web-sovellus 

BlastIQ™ Insight. (Kuva 4.) Sen 

avulla eri räjäytysten vertailu keske-

nään ja analysointi on yksinkertaista 

ja helppoa. Hyvät visuaaliset kartat ja 

suunnitelmien vertailu todelliseen on 

nopeaa. Käyttäjät voivat luoda Blas-

tIQ™ Insightin kautta omat KPI- 

arvonsa kaivokselle tai louhokselle, 

joiden avulla tuotannon seuraaminen 

on tehokasta. BlastIQ™ on tarkoitettu 

suunnittelijoilla ja kentän käyttöhen-

kilöstölle, mutta BlastIQ™ Insight 

on enemmänkin louhoksen johdon 

käyttöön suunniteltu web-sovellus, 

josta on helppo nähdä louhoksen ja 

räjäytyskenttien tämänhetkinen ti-

lanne. (Kuva 5.) Sen avulla on myös 

helppo suunnitella seuraavien räjäy-

tyksien ajankohta ja onko tärinäarvot 

sekä ilmanpaine pysyneet rajoissa 

sekä nähdä ovatko räjäytykset onnis-

tuneet suunnitellusti. Reagoiminen 

muuttuviin tilanteisiin käy nopeasti. 

Sovellukseen on helppo päästä käsiksi 

mistä vain, kun on vaan nettiyhteyden 

ulottuvissa. Tabletti tai kännykkä on 

hyvinkin riittävä selaamaan BlastIQ™ 

Insightia mistä vain. Kuvasta 4 näh-

dään BlastIQ™ Insightin luoma ra-

portti porareiän aloituskohdan erosta 

suunniteltuun. 
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Vaihtoehtona automaattisesti 

luoduille raporttipohjille ohjelman 

API-pohjainen tietokanta kykenee 

ottamaan vastaan käyttäjien muissa 

ohjelmissa tuotettua raakadataa ja 

käyttämään sitä osana laajempaa ra-

portointia. Aluepäälliköt, jotka seu-

raavat useita eri työmaita samanai-

kaisesti, pystyvät näin vertaamaan eri 

työmaiden tehokkuuksia keskenään 

ja samalla näkemään kustannuste-

hokkaat tavat toimia tulevaisuudessa 

paremmin. He pystyvät näin Insigh-

tia käyttäen luomaan omat muokatut 

raporttinsa kaikista työmaista ja nä-

kemään operatiivisen tehokkuuden 

asetettuihin KPI-arvoihin heijastaen.

Case Yara Siilinjärven kaivos
Alkuvuodesta 2021 Orica asensi ja 

antoi käyttökoulutuksen BlastIQ™ 

Control-sovelluksesta Yara Siilin-

järven kaivokselle heidän ottaessaan 

tämän työkalun käyttöönsä osaksi 

kaivoksen parempaa räjäytystehok-

kuuden seurattavuutta ja kaivoksen 

kehitystä. Yara Siilinjärvellä on kehi-

tetty räjäytyksiä eri tavoin menneinä 

vuosina, mutta tulosten seurattavuus 

sekä suunnitelmien toteutuksien seu-

ranta ei ole ollut yksinkertaista. Vaikka 

porauskuviota on muutettu, niin ei ole 

ollut varmaa onko poraus onnistunut 

juuri suunnitelman mukaan. Kuinka 

paljon on ollut vajaita reikiä tai onko 

reiät suunnattu oikein? Sama pätee 

panostukseen. Onko etutäyte ollut 

suunnitelman mukainen tai onko 

porareikä panostettu suunnitelman 

mukaan?

Porauksen toteuman seurantaan 

Siilinjärven kaivos on tehnyt omat 

järjestelmänsä langattomaan tiedon-

siirtoon ja raportointiin liittyen.

Tämä kaikki lähtökohtana Yara 

Siilinjärven kaivoksella otettin käyt-

töön BlastIQ™ Control -järjestelmä. 

Se sisälsi SHOTPLUS™, BlastIQ™ 

Mobile (Kuva 6.) ja BlastIQ™ Insight 

käyttöönotot ja koulutukset. Aluksi 

teimme kattavan porareikien luotaus-

kampanjan selvittääksemme porarei-

Kuva 4: Esimerkki BlastIQ Insightin luomasta raportista.

Kuva 5: Näkymä louhoksen räjäytyskentän edistymisestä.

kien todellisen tilanteen verrattuna 

suunnitelmiin. Tätä tarkoitusta varten 

Yara Siilinjärvellä oli käytössä työn-

tekijä, jonka tehtävänä oli mitata ja 

raportoida porareikien pituudet. Yara 

Siilinjärvi hankki tarkoitusta varten 

tabletin, joka sisälsi tarkan GPS-sirun, 

jonka avulla paikantaminen poraken-

tällä oikealle porareiälle oli helppoa. 

(Kuva 7.)

Porareikien lähtö- ja loppupisteen 

koordinaatit saimme raakatiedostona 

suoraan porien tietokannasta. Nämä 

tiedot tuotiin sitten suoraan SHOTP-

LUS™ -ohjelmaan, jossa jo pystyimme 

tekemään havaintoja porauksen onnis-

tumisesta ja raportoimaan muutokset. 

Näin pystyttiin jo osoittamaan kehi-

tyskohteet niin porauksessa kuin myös 

panostuksessakin. SHOTPLUS™ 

-ohjelmaan Siilinjärvellä toleranssiksi 

asetettiin poraukselle ±30 cm ja näin 

saimme luotua helposti luettavan ra-

portin onnistumisesta. Poraustietojen 

mittaamisen ja raportoinnin jälkeen 

keskityimme panostuksen seuran-

taan. Yara Siilinjärven kaivoksella ku-

ten monilla muillakin avolouhoksilla, 

ongelmaksi muodostuu panostuksen 

raportoinnissa panostettujen kilojen 

raportointi porareiälle. Harvoin kai-

Kuva 6: Mittaustietojen raportointi Blas-
tIQ Mobileen
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vosolosuhteissa on porareiälle mer-

kitty sen ID:tä, jotta raportointi olisi 

tarkkaa. Vaikka BlastIQ™ Mobilessa 

onkin sisäinen GPS-siru, ei tablettia 

ole fiksua kantaa panostusauton letkut-

tajan kainalossa. Likaiset, emulsiossa 

olevat hanskat, haittaavat tabletin kä-

sittelyä. Sen vuoksi Yara Siilinjärvellä 

BlastIQ™ Mobile sijoitettiin panos-

tusauton hyttiin, jossa prosessinhoitaja 

kirjasi kilot rei’ille samalla kun seurasi 

panostusprosessia. Letkuttajan pai-

kannus pysyi edelleen haasteellisena, 

koska kilot tuli tietysti kirjata oikeal-

le porareiälle. Letkuttajalle asetettiin 

käteen kiinni hyvin pieni ja kevyt 

GPS-antenni, jonka paikannus välit-

tyi BlastIQ™ Mobileen ja prosessin-

hoitaja kirjasi kilot oikealle porareiäl-

le. Prosessin hoitaja siis näki suoraan 

karttanäkymästä missä letkuttaja sijait-

see kentällä, vaikka hän olisikin ollut 

panostusauton takana. Lisäetuna tuli 

kohonnut turvallisuustaso, koska nyt 

prosessinhoitaja tiesi aina missä koh-

den kenttää letkuttaja on milloinkin.

Kaikki raportointimerkinnät mitä 

teimme kentällä välittyivät reaaliajassa 

suoraan BlastIQ™ Control:n muihin 

järjestelmiin, kuten myös BlastIQ™ 

Insightiin. Näin pystyi kaivoksen johto 

seuraamaan prosessia aina porauksesta 

reikien mittaamiseen ja panostami-

sesta lopullisen kannen mittaamiseen 

ja täkkäämiseen. BlastIQ ™ Insight 

antoi hyvää tietoa koko poraus- ja rä-

jäytysprosessin onnistumisesta. Siellä 

pystyimme myös tekemään räjäytyk-

sen lopullisen raportin sisältäen to-

delliset emulsiokilot, kappaletavarat 

ja todelliset porametrit. Raportista 

myös näkyi kaikki muutokset ja erot 

suunnitelmiin joten se antoi todella 

hyvää tietoa onnistumisesta sekä ke-

hityskohteista. (Kuva 9.)

Järjestelmäkokonaisuuden asennus, 

koulutus ja käyttöönotto sujui erittäin 

luontevasti ilman isompia ongelmia 

Yara Siilinjärven kaivoksella. Oli to-

della hienoa nähdä, kun jo pitkään 

toiminut kaivos luo hyvät edellytyk-

set uuden teknologian käyttöönotolle. 

Maailman tilanne COVID-19 rajoi-

Kuva 7: Blas-
tIQ™ mobilen 

sijainti kentällä.

Kuva 8: 
SHOTPLUS™ 
-raportti pora-
uksen onnistu-

misesta.

Kuva 9: 
BlastIQ Insight 
esimerkkinäky-

mä porauksen 
toteutumasta.

tuksineen ja matkustussääntöineen 

loi tälle projektille haasteita, mutta 

onnistuimme kuitenkin tämän hoita-

maan kunnialla maaliin asti. Maail-

ma muuttuu ja kehittyy ja sen vuoksi 

myös kaivosten teknologiakehityksen 

on seurattava tiiviinä perässä. Rapor-

tointia ja seurantaa vaaditaan entistä 

enemmän ja siihen vaatimukseen on 

vastattava. BlastIQ™ Control antaa 

eri kokoisille louhoksille työkalut 

kustannustehokkaaseen toimintaan 

ja tuotannon seuraamiseen kaukaakin. 

Ympäristön asettamat vaatimukset 

toiminnan jatkamiselle tai aloittami-

selle helpottuvat uuden teknologian 

käyttöönoton myötä, jolloin myös 

viranomaisvaatimukset tulee samalla 

helpommin täytettyä poraus- ja rä-

jäytysraportoinnin osalta. BlastIQ™ 

Control on käytössä jo yli sadassa 

kohteessa ympäri maapallon ja on ran-

tautunut nyt myös Suomeen. Kehitys 

kehittyy, pysy matkassa! 



Maxamilta louhintaräjähteet 
pienestä maakiven 

räjäytyksestä aina suuriin 
kaivos- ja tunnelilouhintoihin!

Juha-Petteri Laakkonen
040 500 2313

jlaakkonen@maxamcorp.com
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IoT – Tietää  
missä mennään jopa maan alla

Turvallisuutta ja toiminnan 
tehostamista
Esineiden internet (Internet of 
Things) tarkoittaa verkkoon kytket-
tyjä esineitä, laitteita ja ajoneuvoja. 
Esineiden internetin ei ajatella ole-
van pelkästään teknologiaa, vaan sen 
avulla etsitään kustannusten karsimis-
ta, toiminnan tehostamista, turvalli-
suuden kasvattamista ja kilpailukyvyn 
parantamista. Logistiikkapuolella IoT 
on jo melko laajasti käytössä ja näkyy 
monilla uusilla tavoilla. Muun muassa 
liikenteen valvonta- ja seurantajärjes-
telmissä, joissa käytetään havainnoin-
ti- ja ohjauslaitteistoja.

IoT-markkinoilla arvioidaan vuo-
teen 2025 mennessä olevan yli 41 
miljardia laitetta. Tämä tekee IoT:stä 
erittäin tärkeän osan yritysten digi-
taalisessa muutosprosessissa. Organi-
saatiot ympäri maailmaa – suuret ja 
pienet – tietävät, ettei niillä ole varaa 
jäädä pois IoT-junasta.

Monissa yrityksissä paikannustie-
toa ja siihen liitettyä muuta tarveda-
taa ei enää pidetä välttämättömänä 
pahana. Itseasiassa se on liiketoimin-
nan kannalta jopa välttämätöntä. Tänä 
päivänä yritykset eri aloilla kilpailevat 
integroidakseen IoT:n toimintaansa, 
siten saadakseen kestävämmän etu-
lyöntiaseman markkinoilla. Tässä ku-
janjuoksussa nopeat syövät hitaat.

”Missä työntekijäni ja kalustoni 
ovat? Missä olosuhteissa työtä teh-
dään?” Tämän kysymyksen kuulemme 
yhä uudelleen ja uudelleen turvalli-
suudesta ja työnohjauksesta vastuussa 
olevilta henkilöitä, joiden työntekijät 
työskentelevät maanalaisissa ja päälli-
sissä rakennuskohteissa. Me tarjoamme 
vastauksen. Meillä on älykkäitä paket-
tiratkaisuja, joilla asia hoituu kustan-

nustehokkaaseen hintaan. Järjestelmä, 
jonka avulla voit seurata, etsiä ja hallita 
kalustoa, varmistaa työmaalla olevien 
henkilöiden sijainnin ja ennen kaikkea, 
lisätä työmaiden turvallisuutta. Ovatpa 
nuo työmaat maan päällä tai sen alla!

Censo vuokraverkkopalvelun 
itselinkittyvä IoT-verkko toimii 
yhtä hyvin maan päällä ja alla
Ensimmäisenä esittelemme Censo 
vuokraverkkopalvelun johon kuulu-
vat plug & play -periaatteella toimiva 
tehokas itselinkittyvä IoT-sisäverkko 
ja sitä hyödyntävä samanniminen 
nettipalvelu. Satojen metrien jänne-
välin omaava IoT-sisäverkko kerää 
ja välittää jopa hankalammallakin 
maanalaisella työmaalla työskentele-
vän henkilöstön, kaluston ja muiden 
siihen liitettyjen valvontakohteiden 
paikka- sekä olosuhdetiedot pilvessä 

olevaan palveluliittymään. Näin saa-
daan jaettua kattava ajantasainen kuva 
louhinta- ja rakennustöiden kulusta, 
projektin etenemästä ja varsinkin te-
kemisen turvallisuudesta. Todellakin! 
Itselinkittyvä  IoT sisäverkko ja sen 
tagit sekä sensorit toimivat yhtä hyvin 
maan päällä ja alla!

Useilla maanalaisilla työmailla ol-
lessani olen huomioinut seuraavan 
turvallisuusongelman – Kuka on men-
nyt alas tunneliin? Montako työteki-
jää meillä on tällä hetkellä maan alla? 
Perinteinen prikkataulu on halvin 
ratkaisu kulunvalvontaan, mutta sillä 
on monia heikkouksia, joista suurin on 
ihmisen taipumus mennä siitä mistä 
aita on matalin.

Työmaan IoT-verkko (mesh) ra-
kennetaan käyttämällä reitittimiä, 
joiden kokoluokka vastaa tulitikku-
laatikkoa. Reitittimiä lisäämällä on 

Käyttäjänäkymä havainnollistaa työntekijöiden sijainnit.
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mahdollisuus laajentaa verkkoalueen 
kattavuutta tarpeen mukaan ja lopulta 
jokaiselle työmaalle on muodostettu 
linkitetty verkko, jolla on saavutettu 
parempi paikannustarkkuus. Reititin 
siirtää (reitittää) sensorin (tagin) pai-
kannustiedot toiselle verkon solmulle. 
Saatua tietoa käytetään viitteenä etäi-
syyden ja sijainnin mittaamiseen tai 
jonkin muun halutun tiedon välittä-
miseen.

Mesh-verkkojen edut
– Voidaan rakentaa ja ottaa käyt-

töön alku- tai kasvuvaiheessa pie-
nemmillä kokonaiskustannuksilla 
ja samalla nopeasti sekä helposti 
rakentaa verkkoa muuttamalla sen 
kokoa

– Verkkojen nopean luomisen lisäksi 
mesh-tekniikka on osoittautunut 
tehokkaaksi tiedonsiirtoratkaisuksi.

– Mesh-verkko on erittäin joustava ja 
itsekorjautuva, kun jokainen solmu 
mesh-verkossa lähettää ja vastaan-
ottaa tietoa.

– Mesh-verkkoa on helppo laajentaa. 
Kantamaa voidaan laajentaa yksin-
kertaisesti yhdistämällä solmut yh-
dyskäytäviin, jolloin viestit kulkevat 
esteettömästi muun verkon läpi. 
Verkko siis kasvaa kanssasi.

– Mesh-verkoilla on myös kyky muo-
dostaa itseään ja optimoida itsensä 
löytääkseen nopeimman reitin vies-
tin välittämiseen.

Kalusto ympäristön ja  
käytön mukaisesti
”Ettehän raahaa tänne niitä Tupper-
ware-purkkeja” oli erään asiakkaan 
kommentti pyyntöön päästä testaa-
maan verkonrakennusta työmaaolo-
suhteissa. Rankka työympäristö vaatii 
IP67-suojattua kalustoa, joka kestää 
ympäristön antamat haasteet. Itse ku-
lunvalvonta sensori (tagi) on noin tu-
litikkulaatikon kokoinen ja painoinen 
(35 g), ja sen valmistajan ilmoittama 
maksimi käyntiaika ilman latausta vä-
hintään kuukausia. Lisäakulla saavu-
tetaan parhaimmillaan jopa 5 vuoden 
käyntiaika. Sensorin taataan toimivan 
30 asteen pakkasessa ja lämpöä se kes-
tää saman, kuin huonosti lämmitetty 
sauna. Sensorin voi henkilökulun val-

vonnassa liittää kypä-
rään, pitää taskussa tai 
laittaa vaikkapa erilli-
sellä pidikkeellä vyölle.

Kulunvalvontanä-
kö kohdan lisäksi käyt-
töjärjestelmä mahdol-
listaa ajankohtaisen 
tiedon tunnelin tai 
tilan lämpötilasta. 
Lisäksi nyt on mah-
dollisuus saada tie-
toa ilmanpaineesta, 
kosteuspitoisuudesta 
ja häkäpitoisuudesta. 
Lähitulevaisuudessa, 
vuoden 2022 alku-
puolella, tagiin voi-
daan tarvittaessa liit-
tää erilaisia antureita muun muassa 
valonmäärän, liikkeen, äänen, virran 
mittaamiseen.

Laitteistosta sovellukseen
Hyvä sovellus visualisoi käyttäjälleen 
yhdellä vilkaisulla tarvittavan tiedon. 
Tämän ohjenuoran turvin on mietitty 
sovelluksen toimivuutta ja ulkoasua. 
Sivustosta näkee listamuodossa välit-
tömästi maanalla työskentelevät hen-
kilöt ja heidän viimeisin sijaintinsa. 
Visuaalisuutta lisää karttaselain, johon 
voidaan liittää esimerkiksi maanalai-
sen tilan rakenne- tai karttapiirros. 
Kartassa näkyy sen hetkinen tilanne 
työntekijöiden osalta paikkatietoi-
neen. Miettikää tätä mahdollisuutta 
yksintyöskentelyn turvallisuuden kas-
vattamiseen.  Maanalaiset ja päälliset 
alueet voidaan nimetä, joten esimer-
kiksi huoltotiloissa tai suojapaikassa 
olevat henkilöt voidaan havainnoida 
välittömästi. Luulisin kriisitilanteessa 
pelastusviranomaisen ja apua tarvitse-
van henkilön olevan oheisesta lisätie-
dosta erittäin kiitollinen. 

Lisäämällä tietoa saadaan 
parempaa päätöksen tekoa
Ohjelmistossa on mahdollisuus myös 
kaluston ja olosuhteiden seurantaan. 
Karttapohjalta ja työpiirroksesta pys-
tytään välittömästi seuraamaan ka-
luston sijainti ja esimerkiksi haluttu 
maanalaisen tilan lämpötila. Muista 
mahdollisuuksista voidaankin sitten 

keskustella nokakkain. Työmaalla 
älykkäitä antureita käyttämällä kalus-
ton valvonnasta tulee paljon helpom-
min hallittava tehtävä, mikä vähentää 
seisokkeja sekä johtaa nopeampaan 
ja parempaan päätöksentekoon. Jär-
jestelmän käyttäminen ei ainoastaan 
lisää tuottavuutta, vaan myös vähentää 
monia rakentamiseen liittyviä riskejä.

Älykkään teknologian markkinoil-
la on monia tuotteita. Vaikka monet 
niistä ovat mahtavia, suurin ongelma 
on usein se, että ne eivät ole helposti 
tavallisen yrityksen saavutettavissa. 
Ketäpä ei kiinnostaisi saada 5G verk-
koa maanalle, jonka avulla voitaisiin 
ratkaista kaikki mahdollinen tarvitta-
va tietoliikenne paikkatietoineen. Jo-
kainen toimii tarpeidensa mukaisesti. 
Data on avain kustannussäästöihin, 
ja integroimalla älykäs teknologia ra-
kentamiseen dataa syntyy nopeammin 
kuin koskaan ennen. Näitä kerättyjä 
tietoja voidaan sitten käyttää moneen 
asiaan, eikä vähiten strategisen pää-
töksenteon parantamiseen. Tiedon 
kerääminen älykkäästä teknologiasta 
voi olla yrityksille ylivoimaista, ellei 
sitä luokitella ja analysoida kunnolla. 
Pelkästä datasta ei ole mitään hyötyä. 
On tärkeää, että yrityksesi tekee yh-
teistyötä kumppanin kanssa, jolla on 
oikeat työkalut hankkeesi läpiviemi-
seen.

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä 
keskustellaksesi lisää kulunvalvonta 
tai teknologiatarpeistasi. 

Rakennnustyöt ja louhinta käynnissä 
samanaikaisesti.
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Palin Granit juhlii 100-vuotisjuhlavuottaan 
- kotimaisella luonnonkivellä positiivinen noste

Palin Granit, suomalaisen graniitin 

tuotannon edelläkävijä, juhlii tänä 

vuonna 100 vuotista matkaansa kivia-

lalla. Juhlavuotta kehystää haastavan 

korona-ajan jälkeen positiivinen vire: 

suomalaisen graniitin kysyntä on niin 

kotimaassa kuin Euroopassakin selke-

ästi kasvanut. 

– Kysynnän kasvua on vauhdittanut 

Suomessa muun muassa kuntien ja 

rakennusteollisuuden antama en-

tistä suurempi painoarvo kestävän 

kehityksen arvoille ja kotimainen 

graniitti on ekologinen ja kestävä 

materiaali. Tällä hetkellä hankin-

noissa suositaan myös erityisesti 

lähellä tuotettuja raaka-aineita, 

sillä niiden käyttö on sekä kus-

tannustehokasta että suositeltavaa 

ympäristöä ajatellen. Pitkät kulje-

tusmatkat tuottavat luonnollisesti 

lyhyitä enemmän haitallisia pääs-

töjä, kertoo Palin Granit Oy:n toi-

mitusjohtaja Heikki Palin.

Suomalaisen graniitin kysynnän 

nousu on ollut Palin Granitille ja koti-

maiselle luonnonkivialalle tervetullut-

ta. Vallitseva maailmantilanne on kui-

tenkin aiheuttanut omia haasteitaan:

– Koronaepidemian vaikutukset nä-

kyvät edelleen erityisesti louhinnan 

kustannustason nousussa. Louhin-

taan tarvittavista perustarvikkeista 

kuten koneiden varaosista tai jopa 

jäähdytysnesteestä on pulaa tai nii-

den hinta on noussut saatavuusvai-

keuksien vuoksi pilviin, kertoo Pa-

lin Granitin tekninen johtaja Pauli 
Salmela. 

Yrityksen työntekijöitä vuonna 1971.

Balmoral Red -louhimo Taivassalossa.

Maria Palin
Palin Granit Oy
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Heikki PalinReino ja Martti Palin Ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät ovat Palin Gra-
nitin menestyksen perusta. Kuvassa vasemmalta työnjohtaja 
Jukka Valsi, Heikki Palin sekä myyntijohtaja Kai Ruokonen

Kysynnän kasvun positiivinen vai-

kutus on kuitenkin selkeästi nähtä-

vissä: 

– Palin Granitille kysynnän nousulla 

on ollut työllistävä vaikutus, sillä se 

on mahdollistanut ns. “nukkuvien 

louhimoiden” avaamisen ja tällä 

hetkellä toiminnassa on suurin osa, 

Salmela iloitsee.

Koronalla vahva vaikutus 
logistiikan kokonaishallintaan 
Koronaepidemian aiheuttama kontti-

pula on vaatinut vientiin perustuvassa 

kaupassa luovuutta.

 

– Voidaan sanoa, että logistiikassa on 

“palattu juurille”. Kivi liikkuu tällä 

hetkellä aina suuremmissa mää-

rin kumipyörillä Baltiaan ja jopa 

Keski-Eurooppaan saakka, kertoo 

Heikki Palin. 

Kiviä kuljetetaan tavalliseen tapaan 

myös meritse, mutta konttilaivojen 

sijaan Ro-Ro-aluksilla. Ominaisuuk-

siensa vuoksi ei tämä kuljetustapa 

sovellu pitkille välimatkoille, mutta 

Eurooppaan kauppa onnistuu tällä 

tavoin hyvin. 

– Kiveä kulkee meiltä tällä hetkellä 

kotimaan ulkopuolelle mm. Turusta 

ja Kotkasta Finnlinesillä ja Mann 

Linesillä. Laivaliikenteessä on kui-

tenkin odotetusti ruuhkaa: kiven 

lisäksi muutkin perinteiset suoma-

laiset vientiraaka-aineet kuten puu 

ja rauta liikkuvat hyvin, hän toteaa.  

Palin Granitille 2021 on 
100-vuotisjuhlavuosi  
Loimaalta pienestä kivityöpajasta 

kansainvälisesti arvostetuksi graniitin 

louhijaksi varttunut Palin Granit täyt-

tää tänä vuonna 100 vuotta. Yritystä 

johtaa kolmannen sukupolven edusta-

ja Heikki Palin. Neljäs sukupolvi, Hei-

kin tyttäret, ovat mukana vastuullisina 

osaomistajina. 

Perheyr ityksen tar ina alkoi 

1900-luvun alkupuolella reissutyö-

läisenä toimivasta kivenhakkaajasta, 

Heikin isoisä Antti Palinista. Antin 

isä Jaakko Palin oli toiminut puusep-

pänä ja suutarina, ja käsin tekemisen 

vimma oli tarttunut myös Anttiin. 

Antin materiaaliksi oli valikoitunut 

luonnonkivi, ja kivimiehen liikkuva 

ammatti vei häntä työmaille ympäri 

Suomea.

Vuonna 1921 Antti asettui per-

heensä kanssa Loimaalle Loimijoen 

rannalle, minne hän perusti Loimaan 

Hautakiviveistämö A. Palinin. Antin 

taitavissa käsissä graniittilohkareet 

muotoutuivat kauniiksi hauta- ja ra-

kennuskiviksi. Työstöön valitut gra-

niitit kuljetettiin Loimaalle rautateitse 

ja ajettiin asemalta työmaalle hevos-

kärryillä. Seuraavien vuosikymmenten 

aikana yritys kasvoi, ja sotien jälkeen 

Antti työllisti jo lähes 30 kivimiestä.

Toinen sukupolvi toi mukanaan 
koneistuksen
Vuonna 1958 oli Antin aika antaa 

tietä seuraavalle sukupolvelle, kun 

kaksi hänen pojistaan   Martti ja Rei-
no ottivat perheyrityksen haltuunsa. 

Veljekset olivat työskennelleet työpa-

jassa isänsä rinnalla jo vuosia ja heillä 

oli vahva tahto kehittää perheyritystä 

alansa parhaaksi. Työnjako oli veljil-

le helppoa - Martti oli sosiaalinen ja 

rento kaveri, myyntimiehenä luon-

nonlahjakkuus. Tarkka ja utelias Reino 

puolestaan   oli erityisen kiinnostunut 

tekniikasta ja koneista ja keskittyi nii-

den kehittämiseen.

60-luku oli kiviteollisuudelle suur-

ten muutosten aikaa - käsityö ei ollut 

enää kannattavaa ja oli tullut aika in-

vestoida koneisiin. Martin ja Reinon 

tarmolla työpajan tuotanto moni-

puolistui muisto- ja rakennuskivistä 

koristekiviin sekä veistoksiin. Aina 

1970-luvulle asti kaikki työpajan ki-

vimateriaalit ostettiin ulkopuolisilta 

raaka-ainetoimittajilta. Samanaikai-

sesti alkoi kuitenkin suomalaisen gra-

niitin maine maailmalla kasvaa, eikä 

tämä jäänyt veljeksiltä huomaamatta: 

he näkivät uuden liiketoimintamah-
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dollisuuden suomalaisen graniitin 

louhinnassa ja viennissä. 

Vuonna 1975 Reino ja Martti teki-

vät historiallisen päätöksen ja ostivat 

ensimmäisen louhimon Taivassalosta. 

Louhimon nykyään jo maailmankuu-

lua punaista graniittia, kansainvälisel-

tä nimeltään Balmoral Rediä, vietiin 

aluksi Ranskaan ja Italiaan. Seuraavan 

vuosikymmenen aikana Palinit inves-

toivat uusiin louhimoihin, mikä lisäsi 

sekä tarjottavien kivilaatujen että ko-

konaisuudessaan louhitun kiven mää-

rää. Martti ja Reino käyttivät paljon 

aikaa tutkiessaan louhintateollisuutta 

ja -tekniikkaa löytääkseen parhaat 

mahdolliset käytännöt. Loimaan Ki-

ven alle perustettiin raakakiven tuo-

tantoon erikoistunut tytäryhtiö, joka 

myöhemmin nousi emoyhtiöksi ja sai 

nimen Palin Granit. 

Kolmas sukupolvi kehittää louhintaa 
ja suomalaisen kiven vientiä 
Heikki Palin, kolmannen sukupolven 

edustaja, nimitettiin toimitusjohtajak-

si vuonna 1989. Edellisten sukupolvi-

en tapaan Heikki oli hankkinut koke-

musta kivialasta isänsä ja setänsä työtä 

seuraamalla monien vuosien ajan. Hän 

oli myös hankkinut arvokasta koke-

musta sekä oppia kansainväliseltä 

kentältä työskennellessään ulkomais-

ten kivialan yritysten palvelukses-

sa. Ulkomailla saatu työkokemus ja 

kasvanut ammattitaito olivat luoneet 

häneen vahvan uskon suomalaisen ki-

ven mahdollisuuksista kansainvälisillä 

markkinoilla.

Heikki oli alusta alkaen erityisen 

kiinnostunut louhintamenetelmistä, 

louhintaan liittyvästä teknologiasta 

ja sen kehittämisestä sekä suomalai-

sen graniitin vientimahdollisuuksista. 

Yrityksen fokus siirtyi pikkuhiljaa ki-

venjalostuksesta louhintaan, mihin pe-

rustuen jalostustoimintaa harjoittava 

Loimaan Kivi myytiin vuonna 2011. 

Tavoitteena oli silloin ja on edelleen 

kehittää Palin Granitista kotimaisen 

graniitin tuotannon ja viennin edel-

läkävijä. 

Menestyksen kulmakiviä 
perheyrittäjyys sekä timanttiset 
työntekijät
Heikki Palin kokee, että ensiluokkai-

sen materiaalin lisäksi tärkeimmät 

100 vuoden merkkipaalun saavutta-

miseen johtaneet tekijät ovat tiivis 

perheyrittäjyys sekä asiantuntevien 

työntekijöiden ammattitaitoisuus ja 

sitoutuminen.

– Meille perheyrittäjyys on tiimityö-

tä, jossa jokaisella perheenjäsenellä 

on oma roolinsa, olipa se sitten ope-

ratiivinen tai taustalla oleva, työtä 

helpottava ja tukeva. Perheemme 

miehillä on ollut uskomattoman 

suuri onni saada vahvoja naisia   rin-

nallamme rakentamaan tätä menes-

tystä kanssamme, Heikki sanoo.

– Olemme onnekkaita, sillä työn-

tekijöidemme omistautuminen ja 

asiantuntijuus ovat aina ollet omaa 

luokkaansa. Palin Granitissa on 

perheyrityksiä perheyrityksen sisäl-

lä: yrityksessämme on työntekijöitä, 

joiden isät tai jopa isoisät ovat olleet 

meillä töissä. 

Näkymiä tulevaisuuteen
Kivialalla on vahva jatkuvuus ja pitkät 

perinteet. Heikki uskoo tämän johtu-

van ensisijaisesti siitä, että suurin osa 

alan yrityksistä on perheyrityksiä. Hän 

näkee alan tulevaisuuden valoisana:

– Koronan aiheuttamat haasteet lii-

ketoimintaan väistyvät jossain vai-

heessa. Samanaikaisesti jatkuvasti 

tärkeämmäksi nouseva matala hii-

lijalanjälki ja vastuullisesti tuotetut 

materiaalit tukevat suomalaisen 

graniitin menestystä niin kotimaas-

sa kuin maailmalla. 

Taivassalon louhimolla kiviblokit viimeistellään kymmenien vuosien ammattitaidolla.
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Nuoria Wuorialan ammattilaisia

Kaivosteollisuudessa ja kallioraken-

nusalalla on pitkään puhuttu osaa-

japulasta. Viime vuosina ongelma 

on kulminoitunut erityisesti kahteen 

tekijään. Ensinnäkin vuodet tuntuvat 

vierivän tasaisen varmasti ja vakiono-

peudella eteenpäin, vaikka Einstein 

muuta väittikin. Ajan kuluessa van-

hat konkarit ovat siirtyneet pikku-

hiljaa eläkkeelle, joskin monen osalta 

ikä on vain numero, ja työt jatkuvat 

eläkkeelläkin vanhemman neuvonan-

tajan roolissa.

Toisen tekijän muodostaa uraput-

ken alkupää, johon on työvoiman tasa-

painon saavuttamiseksi löydettävä uu-

sia tekijöitä sopivan tasaiseen tahtiin. 

Toisin sanoen alamme houkuttavuus 

on isossa roolissa, kun opintosuunnat 

ja oppilaitokset kilpailevat uusista 

opiskelijoista. Perinteisesti alaamme 

on pidetty vanhanaikaisena, ja osin ai-

heesta. Kun opiskelija alanvalintavai-

heessaan pohtii, haluaako hän tulevai-

suudessa tehdä räjäytyssuunnitelmia 

kynällä ja paperilla vai vaihtoehtoisesti 

kehittää robotiikkaa virtuaalitodelli-

suudessa, valinta on monelle helppo 

– suuntaan tai toiseen.

On ollut hienoa huomata, että edel-

lä mainittu pinttynyt kuva alastamme 

alkaa itsessään olla vanhanaikainen. 

Kehitys on viimeisten vuosien aikana 

ollut hurjaa muun muassa kaivosauto-

maation, tietomallinnuksen, suunnit-

telutyökalujen ja monipuolisen analy-

tiikan saralla. Koneautomaatiosta on 

itse asiassa otettu jo pieniä askeleita 

autonomian suuntaan. Samalla teke-

mämme työ tarjoaa osaltaan työkaluja 

ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiveä 

kun on irrotettava niin maanalaisten 

lämpöenergiavarastojen tieltä kuin 

akkutuotannonkin tarpeisiin.

Meillä on siis hyviä perusteluja sil-

le, miksi kaivokset ja kalliorakentami-

nen muodostavat tulevaisuuden alan, 

ja lisäksi sitä kuuluisaa hightekkiä on 

nyt työssä tarjolla. Seuraavaksi tämän 

viestin vieminen onnistuneesti eteen-

päin on avainasemassa, kun luomme 

alastamme yleistä mielikuvaa ja rek-

rytoimme uusia osaajia.

Esitimme kolmelle tuoreelle kai-

vosammattilaiselle neljä kysymystä. 

Seuraavassa Riikan, Maijan ja Arton 

vastaukset.

Riika Ylitalo

Kerro taustastasi
Olen syntynyt porotytöksi Keski-

Lapissa Sodankylän Sattasessa, jossa 

myös nykyisin perheeni kanssa asun. 

Sähkötekniikan DI:ksi valmistuin 

Oulun yliopistosta 2008. Opintojen 

aikana ja valmistumisen jälkeen olen 

työskennellyt 15 vuotta Sodankylän 

tiedekampuksella Tähtelässä; Sodan-

kylän Geofysiikan Observatoriossa 

ja noin 10 vuotta tutkimusinsinöö-

rinä Ilmatieteen laitoksen Arktisessa 

avaruuskeskuksessa. Töiden ohessa 

tein mm. porohommia, suunnittelin 

kotikylääni talkootöillä rakennetun 

valokuituverkon, ja opiskelin kaivos-

tekniikkaa ja mandariinikiinaa. Kai-

vostekniikan DI:ksi valmistuin Oulu 

Mining Schoolista (OMS) keväällä 

2020. Nykyisin toimin Kevitsan kai-

voksella porauksen ja panostuksen 

laatu- ja kehitysinsinöörinä sekä teen 

louhinnan optimointiin liittyvää väi-

töskirjaa.

Miksi halusit lähteä opiskelemaan 
kaivos- ja louhinta-alaa?
Kaivostekniikan opinnot aloitin Ou-

lun yliopistossa 2011. Tuolloin elettiin 

kaivosbuumin aikaa; Keski-Lappiin 

avattiin Suurikuusikon kaivos 2008, 

Kevitsan kaivos 2012 ja malminet-

sintä- ja varausalueet kasvoivat. 2011 

Levin FEM-konferenssissa kuuntelin, 

kuinka Jim Coppard julkisti kotikyläni 

vierestä Viiankiaavan alta löytyneen 

Sakatin malmiesiintymän. Esiintymää 

on väitetty vuosituhannen merkittä-

Riika Ylitalo

Riika Ylitalo, Maija Jokelainen, 
Arto Piispanen ja Tuomo Hänninen
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vimmäksi löydöksi Euroopassa. Ny-

kyisin kaivoshankkeen tehdasalue on 

suunniteltu 2 km päähän kodistani.

Lähellä tapahtui paljon ja samal-

la oma kiinnostus kaivostoimintaa 

kohtaan kasvoi. Ehkä alkuperäinen 

motiivini oli monipuolistaa työmah-

dollisuuksiani kotiseutuni alueella. 

Kaivosopinnot veivät mielenkiin-

toisuuden ja käytännönläheisyyden 

vuoksi kuitenkin täysin mennessään. 

Työn ohessa suoritin kursseja suurella 

intohimolla. 

Mitä on jäänyt erityisesti mieleen 
opiskeluista, entä töistä?
Opinnot suoritin yli 90 % omatoi-

misesti ja etänä. Mieleen on jäänyt 

OMS:n perustaminen 2014, Oulussa 

suoritetut intensiivi- ja kenttäkurssit 

sekä erityisesti kaivostekniikan pro-

fessori Zongxian Zhang, jonka kanssa 

jatkan yhteistyötä edelleen. 

Mihin suuntaan haluaisit alaamme 
tulevaisuudessa kehittää?
Kaivostekniikan tieteellinen tutkimus 

on Suomessa hyvin vähäistä. Räjäy-

tykset pohjautuvat edelleen hyvin pit-

kälti kokemusperäiseen suunnitteluun 

ja vanhoihin nyrkkisääntöihin, joiden 

avulla saadaan riittävä tulos, mutta 

ollaan vielä kaukana optimaalisesta. 

Uskon, että tieteellisellä suunnitte-

lulla on mahdollista parantaa louhin-

nan tulosta merkittävästi. Räjäytysten 

tehostaminen louhintaparametrejä 

optimoimalla, ei ominaispanostusta 

lisäämällä, on suunta, johon haluan 

kaivosteollisuutta kehittää.

Maija Jokelainen

Kerro taustastasi
Olen Jokelaisen Maija, kaivosalan 

generalisti Kokkolasta. Tällä hetkellä 

viimeistelen diplomityötä kaivostek-

niikasta Oulu Mining Schooliin, sekä 

työskentelen kaivosasiantuntijana. 

Valmistuin AMK-insinööriksi 

vuonna 2012, jonka jälkeen ajauduin 

töiden kautta kaivosalalle ja kävin työn 

ohella kaivosmuuntokoulutuksen. 

Olen työskennellyt kaivosalalla tuo-

tanto-, projekti-, toimittaja- ja kon-

sulttipuolella, ja tämä antaa vahvan 

ja laajan kokemuksen sekä osaamisen 

kaivosalalle. Sytyn eniten räjäytysasi-

oista, kalliomekaniikasta, ongelman-

ratkaisusta sekä kehittämisestä.

Miksi halusit lähteä opiskelemaan 
kaivos- ja louhinta-alaa?
Olen löytänyt intohimoni kaivosalalta. 

Halusin saada kaivosinsinöörin päte-

vyyden ja kouluttautua, jotta ymmärrys 

kaivossuunnitteluun syvenee, kielitaito 

kehittyy ja talousymmärrys lisääntyy. 

Jatko-opinnot mahdollistavat laaja-

alaisen pohjan kaivosinsinöörin työ-

tehtäviin. Olin työskennellyt kaivos-

alalla jo pidempään ja haaveillut Oulu 

Mining Schoolin kaivostekniikan 

maisteriopinnoista. Kun tuli sopiva 

tilaisuus aloittaa opinnot, en maltta-

nut olla tarttumatta tilaisuuteen. Alus-

sa jännitin, miten pärjään opinnoissa, 

mutta mielenkiintoiset kaivosteknii-

kan opinnot veivät mukanaan.

Mitä on jäänyt erityisesti mieleen 
opiskeluista, entä töistä?
Maisteriopintojen ensimmäisten on-

nistumisten jälkeen opiskelu alkoi 

sujua. Opinnoista on jäänyt mieleen 

Oulu Mining Schoolin erittäin pätevä 

ja arvostettu professori, jonka kannus-

tava asenne on saanut uskomaan it-

seensä, kehittämään analysointikykyä, 

sekä ongelmaratkaisua ja edistämään 

osaamista. Olen saanut kaivosopin-

noista paljon enemmän irti, mitä 

uskalsin toivoa ja osaamiseni on ke-

hittynyt haluamaani suuntaan. Suurin 

intohimoni löytyi räjäytyspuolelta, jo-

hon olen lisäkouluttautunut yliopiston 

ulkopuolella ja työstän diplomityötä 

aiheesta. Mielenkiintoista on, että 

kaivos on jatkuvasti muuttuva ympä-

ristö, mikä on haastaa suunnittelua. 

Tuotanto tulee toteuttaa turvallisuus 

edellä, mikä lisää työn merkitystä ja 

mielenkiintoa.

Mihin suuntaan haluaisit alaamme 
tulevaisuudessa kehittää?
Tahdon levittää kestävän kaivostoi-

minnan ilosanomaa ja jakaa tietoa 

mineraalien tarpeesta jokapäiväisessä 

elämässä. Mineraaleja tarvitaan kulu-

tushyödykkeissä, sekä teknologiassa. 

Suomi on vastuullinen kaivosmaa. 

Kaivosalan työpaikat ovat monimuo-

toisia ja laajaa osaamiskirjoa tarvitaan, 

minkä vuoksi alalle voi hakeutua mo-

Maija Jokelainen
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nelta osaamisalueelta. Suosittelen 

kaivosalaa henkilöille, jotka ovat 

kiinnostuneita luonnonvarojen hyö-

dyntämisestä, tekniikasta, uudenlaisen 

teknologian kehittämisestä. Kaivos-

alalla pääsee vaikuttamaan kestävään 

kaivostoimintaan ja työskentelemään 

monipuolisesti. Tärkeää itselle on 

tuoda alalla esiin tasa-arvoa, ja nai-

set pärjäävät tekniikan alalla siinä 

missä muutkin. Pienen lapsen äitinä 

haluan näyttää, että on mahdollista 

yhdistää perhe, ura ja opinnot. Suo-

sittelen kaikille alalla työskenteleville 

myös liittymistä vuorialan järjestöi-

hin mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa. Yhdistykset jakavat kaivosalan 

tietoa, järjestävät alan seminaareja ja 

verkostoitumistapahtumia, ja tarjoavat 

erilaisia työmahdollisuuksia tulevai-

suudessa.

Arto Piispanen

Kerro taustastasi
Olen Arto Piispanen, Helsingissä asu-

va ja juuriltaan turkulainen louhinta- 

ja kaivosalan asiantuntija. Koulutuk-

seltani olen sekä rakennustekniikan 

insinööri (Turun AMK, 2016), että 

georakentamisen diplomi-insinööri 

(Aalto-yliopisto, 2020). Työskentelen 

kolmatta vuotta Bergwerk Oy:ssä, ja 

tällä hetkellä suurin osa työpanokses-

tani suuntautuu kaivossuunnittelun ja 

-valvonnan, sekä kehittämisen työteh-

täviin. 

Miksi halusit lähteä opiskelemaan 
kaivos- ja louhinta-alaa?
AMK:ssa yhtenä mielenkiintoisim-

mista infratekniikan suuntautumis-

vaihtoehdon kursseista mieleen jäi 

juuri kalliorakentamisen kurssi. Har-

millisesti kyseisestä erikoisalasta tuo 

yksittäinen kurssi jäi opintotarjonnan 

ainoaksi. Onneksi keväällä 2014 olles-

sani vaihto-opiskelijana Etelä-Kore-

assa pääsin syventymään lisää kallio-

mekaniikkaan ja räjäytystekniikkaan.

Insinööriksi valmistumisen jäl-

keen päädyin kuitenkin töihin toiselle 

infrarakentamisen sektorille, kunnes 

vuonna 2017 tarjoutui mahdollisuus 

syventää opintoja Aalto-yliopiston 

Geoengineering-linjalla. Kaivosalaan 

tutustuinkin vasta Aalto-yliopiston 

maisterivaiheen kursseilla, sekä am-

mattiainekerho Maa- ja kallioraken-

tajat ry:n kaivosexcursioilla. 

Mitä on jäänyt erityisesti mieleen 
opiskeluista, entä töistä?
Opiskelusta parhaiten mieleen on 

jäänyt mielenkiintoiset harjoitukset 

ja luennot Otaniemen koetunnelissa, 

sekä ammattiainekerhon järjestämät 

excursiot niin Lapin kaivoksille kuin 

Keski-Euroopan valtaville tunneli-

työmaillekin. Työuralta mieleen on 

jäänyt perehtyminen diplomityöpro-

jektini aikana kaivosalaan ja selek-

tiivisen avolouhinnan kehittämiseen. 

Myös maanalainen kaivostoiminta on 

tullut varsin tutuksi viimeisen vuoden 

aikana.

Mihin suuntaan haluaisit alaamme 
tulevaisuudessa kehittää?
Mietin usein, miten louhintaan ja 

kaivoksessa tehtäviin työvaiheisiin 

liittyviä asioita voitaisiin hoitaa järke-

vämmin niin turvallisuutta parantaen 

kuin aikaa sekä kustannuksia säästäen.

Olen huomannut, että alalla tur-

vaudutaan usein vanhoihin hyviksi 

todettuihin työtapoihin ja -menetel-

miin, jotka saattavat kuitenkin olla 

aikaansa jäljessä ja nykystandardien 

valossa tehottomia menetelmiä. Kos-

ka olen aina ollut kiinnostunut tek-

niikasta ja erilaisista uusista tekno-

logioista, on luonnollista, että haluan 

kehittää alaamme tuomalla muilta 

teollisuuden aloilta hyväksi todettu-

ja innovaatioita kaivos- ja louhinta-

alalle. Esimerkkinä tästä on nykyinen 

kehitysprojektini, jossa työskentelen 

maanalaisissa tiloissa lennätettävän ja 

LiDAR-menetelmällä ympäristönsä 

geometrian tarkasti mittaavan dronen 

parissa. Kauko-ohjattavalla dronella 

suoritettava louhosten tai perien laser-

keilaus eli skannaus voidaan toteuttaa 

turvallisemmin sekä huomattavasti 

nopeammin ja tarkemmin kuin van-

hemmilla CMS-menetelmillä. 

Arto Piispanen
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N O R M E T . C O M 

Normetin laajan tarjoaman avulla 
saavutetaan laadukas ja turvallinen 

lopputulos betoninruiskutuksessa.
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Pekka Jauhiainen, Myyntipäällikkö
Sandvik Rock Processing Solutions

Nykyaikaiset keskipakomurskaimet 
mahdollistavat tehokkaan  murskauksen 

Keskipakomurskaimet tarjoavat suu-
ren kapasiteetin pienellä energianku-
lutuksella. Autogeenisella kivi kiveä 
vasten -murskausperiaatteella saavu-
tetaan monia tärkeitä etuja: lopputuo-
te pysyy puhtaana ja seulonta helpot-
tuu raemuodon paranemisen myötä.

Murskaimet hauraiden 
kappaleiden murskaamiseen
Kivenmurskaimet voidaan jakaa toi-
mintaperiaatteen mukaan kahteen 
ryhmään: iskevät ja puristavat murs-
kaimet. Äkilliseen iskuun perustuvia 
murskaimia ovat esimerkiksi isku-
palkki-, vasara- ja keskipakomurskai-
met. Iskupalkki- ja vasaramurskaimia 
voidaan käyttää vähän kuluttavien ja 
suhteellisen helposti murskattavien 
materiaalien hienontamiseen, kuten 
esimerkiksi kalkki, talkki, jäteasfalt-
ti ja -betoni. Keskipakomurskaimia 
käytetään kaikenlaisten materiaalien 
hienomurskaukseen ja kiviainesten 
muotoiluun. Kiven murskaantumi-
nen iskevässä murskauksessa perus-
tuu äkilliseen iskuun, sitä voisi verrata 
esimerkiksi kiven hajoamiseen. Keski-
pakomurskain on sanana  vakiintunut 
suomen kieleen, kuitenkin kansain-
välisesti murskaimesta käytetään sen 
akselin asennosta johtuen termiä VSI, 
joka on lyhenne sanoista vertical shaft 
impactor. Suomalaisessa kaivosteolli-
suudessa ja kiviainesten jalostuksessa 
valtaosa murskaimista on puristavia. 
Puristavista murskaimista yleisiä ovat 
leuka-, kara-, kartio- ja valssimurskain. 
Näissä murskaus perustuu hitaaseen 
puristukseen. 

Keskipakomurskaimen  
lyhyt historia
Keskipakomurskaimen ensimmäiset 
versiot on kehitetty Uudessa-Seelan-
nissa 1970-luvulla. Jim Macdonald ja 

Bryan Bartley kehittivät yhdessä uu-
den murkskaintyypin. Lähtökohtana 
oli valmistaa murskain, joka tuottaa 
mahdollisimman hyvänmuotoista 
lopputuotetta kiviainesteollisuuteen. 
Alkuperäinen idea oli murskata kivi 
kiveä vasten. Käytännössä se toteu-
tettiin siten, että syötettävä materiaali 
johdettiin nopeasti pyörivään rootto-
riin, joka sinkosi kivet murskaimen 
runkona toimivan sylinterimäisen 
osan sisäseinämälle. Ensimmäisissä 
prototyypeissä oli haasteita roottorin 
kestävyyden kanssa, sillä sen kestoikä 
oli aluksi vain 10 minuuttia. Ratkaise-
va kehitysaskel tapahtui, kun roottorin 
kuluvimmissa osissa eli kärkipaloissa 
aloitettiin materiaalina käyttämään 
kallionporauksessa käytettävien kiin-
toporien kovametallipaloja. Kärkipa-
lojen elinikä pidentyi kolmesta tun-
nista kuuteen viikkoon ja kehitystyön 
myötä siitä pidemmäksi. Monien ke-
hitysvaiheiden kautta keskipakomurs-
kaimet ovat yleistyneet kiviaines- ja 
kaivosteollisuudessa. Niitä käytetään 
nykyään myös kierrätysmateriaalien 
murskauksessa, kuten kuonien ja jä-
telasin käsittelyssä. Murskaimia hyö-

dynnetään siis hyvin erityyppisissä 
sovelluksissa.

Keskipakomurskaimen 
toimintaperiaate 
Syötettävä materiaali johdetaan taval-
lisesti hihnakuljettimella murskaimen 
syöttösuppiloon, katso kuva 1 ja koh-
ta (A). Syöttösuppiloon muodostuu 
materiaalivuoraus ja sen keskellä on 
pyöreä aukko, joka johtaa ja keskit-
tää materiaalin syöttöputkeen (B). 
Syöttöputken tehtävänä on keskittää 
materiaali roottoriin (C) ja sen hajo-
tinlevylle samalla suojaten roottorin 
yläosaa kulumiselta. Roottorin sisälle 
muodostuu syötettävästä materiaalista 
vuoraus, joka toimii roottorin ”kulu-
tusosana”. Roottorin pyöriessä ma-
teriaali sinkoutuu keskipakovoimien 
avulla hajotinlevyltä kohti roottorin 
ulostuloaukkoja (portteja). Materiaa-
lin kulku roottorissa voidaan mallintaa 
matemaattisesti ns. Rychelin mallilla, 
katso kuva 2. Murskaantuminen riip-
puu kehänopeudesta ja yksittäisen ra-
keen massasta. Materiaalin virratessa 
varsinaiseen murskauskammioon (D) 
materiaali muodostaa nopeasti kam-

Sandvik 
CV228 -keski-
pakomurskain

iskevän
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mion seinämille vuorauksen. Tämä 
toimii kulutusosana ja poistaa mate-
riaalin kineettisen energian ja päästää 
sen putoamaan vapaasti murskaimen 
alasuppiloon (E), josta se johdetaan 
tavallisesti hihnakuljettimella kohti 
seuraavia prosessivaiheita.

Keskipakomurskaimen tuotteen 
rakeisuuteen voidaan vaikuttaa lä-
hinnä kahdella eri tavalla. Roottorin 
kehänopeus on yleensä 45-55 metriä 
sekunnissa. Kehänopeutta pienennet-
täessä tuote karkeutuu ja suurennetta-
essa hienonee. Säätö tapahtuu yleen-
sä taajuusmuuttajan avulla. Joissakin 
keskipakomurskaimissa on rakenne, 
joka mahdollistaa osan materiaali-
virrasta johtaa ohi roottorin suoraan 
murskauskammioon, jossa se törmää 
materiaalivirtaan. Tästä käytetään 
nimitystä ohisyöttö. Kun ohisyöttöä 
lisätään saadaan karkeampi tuote. 
Kun ohisyötön määrää lisätään yli 20 
prosentin, vähenee murskaustapahtu-
ma olennaisesti ja noin 40 prosentin 
ohisyötöllä ei käytännössä tapahdu 
murskausta juuri lainkaan. Tuotteen 
rakeisuuteen vaikuttaa myös roottorin 
halkaisija, mutta käytännössä sen hal-
kaisija on sidoksissa murskauskammi-
on halkaisijaan eli käytännössä murs-
kaimen runkokokoon.

Sovellukset
Kiviainesten tuotannossa keskipako-
murskainta käytetään lähinnä kahteen 
eri sovellukseen: kiviaineksen raemuo-
don parantamiseen ja ”keinohiekan” 
valmistamiseen. Kaivosteollisuudes-
sa keskipakomurskaimella korvataan 
yleensä tankomylly, ja sillä voidaan 
saavuttaa huomattavia energiasäästö-
jä sekä vähentää huoltokustannuksia 
merkittävästi. Esimerkkinä keskipa-
komurskaimen kulutusosien vaihto, 
joka sujuu nopeasti muutamassa tun-
nissa verrattuna tankomyllyn vuora-
uksen vaihtoon, joka vaatii huomat-
tavasti enemmän aikaa.

Keskipakomurskaimen  
edut ja rajoitukset
Keskipakomurskaimella on useita etu-
ja puristavaan murskaimeen, kuten:
– Vuorausmateriaalina toimii itse

syötettävä materiaali.

– Murskain soveltuu erittäin kulutta-
ville materiaaleille, kuten lasille ja
keramiikalle.

– Kulutusosat ovat pienikokoisia ja
helposti yhden henkilön vaihdet-
tavissa ilman nosturia.

– Pieni energiankulutus hienomurs-
kauksessa verrattuna tankomylly-
jauhatukseen.

– Kiviaineksia tuotettaessa loppu-
tuotteen raemuoto on erittäin hyvä
kaikissa raekoissa.

– Keskipakomurskaimella voidaan
myös hienomurskata materiaaleja,
jotka sisältää pienikokoista murs-
kaantumatonta materiaalia kuten
teräksenpaloja kuonassa.

– Kulutusosien kunto ei vaikuta ka-
pasiteettiin eikä lopputuotteeseen.

– Tuotteen raemuodon paranemisen
myötä seulonta helpottuu, ja saa-
daan kiviaineksia tuotettaessa puh-
taampia lajikkeita.

- Keskipakomurskain vaatii vain vä-
hän huoltoa.

Murskaustavasta johtuen keskipako-
murskain asettaa myös useita rajoi-
tuksia:
– Murskaimeen täytyy syöttää ma-

teriaalia jatkuvasti, jotta elintärkeä
vuoraus pysyisi roottorissa ja murs-
kauskammiossa.

– Normaalissa ns. kivivuoratussa
murskaimessa maksimiraekoko on
noin 35 mm.

– Koska ns. fyysistä asetusta ei ole,
on lopputuotteen maksimiraekoko
sama kuin syötteen maksimiraekoko.

– Raekooltaan kontrolloitujen tuot-
teiden valmistamiseen tarvitaan
aina seulonta.

– Kiviaineksia valmistettaessa syntyy
paljon hienoainesta (esimerkiksi ki-
vituhka 0-3 mm). Ilmaluokittele-
malla tästä kaikkein hienoin osuus
erotetaan pois, jolloin sekin voidaan
saada hyötykäyttöön.

– Murskaimen vuoraus ja kulutusosi-
en kunto on tarkastettava huolto-
luukusta päivittäin.

Nykyaikaiset keskipakomurskaimet 
ja tulevaisuuden mahdollisuudet
Maailman energiankulutuksesta jopa 
4 % kuluu kivien pienentämiseen, jo-
ten hienomurskauksessa keskipako-
murskaimilla voisi olla keskeinen vai-
kutus hiilijalanjäljen pienentämiseen. 
Jauhatusprosessissa keskipakomurs-
kaimen energiankulutus voi olla vain 
kolmannes verrattuna perinteiseen 
tanko- tai kuulamyllyjauhatukseen.

Vaikka keskipakomurskaimen 
rakenne on pysynyt pitkään lähes 
muuttumattomana, on roottorin ku-
lutusosissa tapahtunut huomattavaa 
kehitystä. Kulutusosien määrä on 
vähentynyt ja usein suurimmalla ku-
lutuksella oleva hajotinlevy voidaan 
valmistaa muottituotteena karbidiva-
lusta, jolloin sen kestoikä kuusinker-
taistuu normaalilevyyn verrattuna.

Keskipakomurskaimen selektiivistä 
murskaustapahtumaa on tutkittu aika 
vähän. Jos kaivoksen syötettävä ma-
teriaali, kuten malmi, on pehmeää ja 
sivukivi kovaa, niin keskipakomurs-
kaimessa malmi murskaantuu hienok-
si ja sivukivi jää karkeaksi, ja näin ne 
voidaan erotella toisistaan seulomal-
la. Tämän tekniikan hyödyntäminen 
kaivosteollisuudessa voisi luoda uusia 
mahdollisuuksia esirikastukseen. 

Kuva 1

Kuva 2
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Kiinnostaako maarakentaminen tai louhintatyöt (poraus/panostus)? 
Omaatko kenties kokemusta jo infra-alalta ja haluat päivittää osaamistasi? 
Yrittäjä, onko yrityksessäsi henkilöstön osaaminen ja pätevyydet ajan tasalla?

Maarakennuskoneenkuljettaja
Maarakentaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoja: Ossi Pippuri, +358 50 463 0484,
������������	��
�����

Kartoittaja
Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan ammattitutkinto

Lisätietoja: Perttu Haimilahti, +358 50 477 7338, 
�����������������	��
�����

Tehdään osaajia!
Räätälöityjä koulutuksia

Kaivosmies 
Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan ammattitutkinto

Panostajakoulutukset
Nuorempi panostaja (40 h) 
Räjäytystyön vastuuhenkilö (40 h) 
Vanhempi panostaja 
Ylipanostaja 
Panostajan kertauskoulutus (8 h)

Lisätietoja: Pekka Martikainen, +358 50 430 0530 
�����������������	��
�����

Kysy lisää alojen lisä- ja täydennyskoulutuksista
sekä räätälöidyista toteutuksista: Aki Hankilanoja, 
���������������������������������	��
�����

RIVERIA.FI

Työn ohessa

Oppisopimuksella
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outokumpu.com

Outokumpu on saanut 
kansainväliseltä 
kromijärjestö ICDA:lta 
(International Chromium 
Development Association) 
vastuullisen kromin 
palkinnon. Ecovadiksen 
luokittelussa Outokumpu 
kuului teollisuudenalan 
parhaan 1 %:n joukkoon 
vastuullisuudessa,  
ja sai parhaan arvion  
eli platinaluokituksen.

Have a safe journey

Saferoad Finland Oy  
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

Teollisuustie 20, PL 62
79101 LEPPÄVIRTA

Gsm 0400-710 945

Laatu.
Palvelu. 

Turvallisuus. 
Vastuullisuus.

Tehokkuus.

Emulsion explosives

Lapex Inter Oy
�������	
����������

p. 050 5594746
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Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen 

kalliorakennusurakka

Marko Väätäinen, Kuopion Tilapalvelut
Matti Korhonen, Skanska Infra Oy

Paula Pohjanperä, A-Insinöörit Oy
Tapani Lyytinen, Sitowise Oy

Kuopion Tilapalvelut rakennuttaa 

Savilahteen uuden maanalaisen lii-

kunta- ja tapahtumakeskuksen, mikä 

toimii samalla myös alueen väestön-

suojatiloina. Valmistuessaan Savilah-

den liikunta- ja tapahtumakeskukses-

sa tulee olemaan tilat 2 500 henkilön 

urheilu- ja muille tapahtumille sekä 

6800 henkilön kallioväestönsuojati-

lat.  Keskuksen valmistuttua löytyy 

tiloja niin ryhmä- kuin yksilölajeille-

kin, mm. kansainväliset mitat täyttävä 

lentopallokenttä.

Toteutus tehdään kahdessa vaihees-

sa. Kalliorakennusurakan toteuttaa 

Skanska Infra Oy. Kalliorakennus-

urakan jälkeen jatketaan yhteistoi-

minnallisella toteutusmuodolla, pal-

veluntuottajana toimii LAPTI Oy. 

Kohteen kalliorakennesuunnittelusta 

vastaa A-Insinöörit Oy

Kohde sijaitsee Savilahden vanhalla 

varikkoalueella ja kalliorakennusura-

kassa laajennetaan olemassa olevaa 

noin 20 000 m3 puolustushallinnon 

entistä tunnelikokonaisuutta noin 

63 000 m3ktr verran.

Savilahden liikunta- ja tapahtu-

makeskus on merkittävä investointi 

Kuopion kaupungille ja on hienoa, 

että hankkeen ensimmäinen vaihe eli 

louhintatyöt ovat käynnistyneet ja te-

kijänä ovat alan ammattilaiset, olem-

me siitä innoissamme, toteaa Kuopion 

Tilapalveluiden rakennuttaja Marko 

Väätäinen. Keskus tulee olemaan 

kiinnostava kohtaamispaikka, joka lii-

kuttaa jatkossa suuren määrän koulu-

laisia, opiskelijoita, liikunta- ja urhei-

luseuroja sekä yksittäisiä kuntalaisia. 

Keskus sijaitsee Savilahdessa, joka on 

hyvinkin innostava kaupunkisuunnit-

teluprojekti. Se kytkee Varikkoalueen 

Savilahden ytimeen ja tuo elävyyttä ja 

liikettä alueelle.   Uusi Savilahti tulee 

olemaan inspiroiva, viihtyisä ja luon-

nonläheinen alue, jossa voit asua, opis-

kella ja työskennellä järven rannalla, 

keskellä Kuopiota. Lisätietoa www.

savilahti.com.

Kalliorakennesuunnittelussa on 

louhinnan ja lujituksen vaiheistuk-

seen kiinnitetty erityistä huomiota. 

Kohteesta onkin laadittu kalliome-

kaaninen 3D-simulointi, joka arvioi 

jokaisen katkon vaikutuksen kallion 

siirtymiin ja lujitusrakenteiden kuor-

mittumiseen. Kalliorakenteen tulee 

täyttää myös väestönsuojalle asetetut 

mitoitusvaatimukset ja tämän vuoksi 

joudutaan tunneleiden suuaukoille 

asentamaan paikoin hyvinkin paljon 

lujituspultteja, kertoo Paula Pohjan-

perä A-Insinööreiltä kohteen suun-

nitteluprosessista.  

Kalliorakennusurakan lukuja;

– Louhittavia kuutioita 63 000 m3ktr

– Tiivistykseen käytetään n. 90 tn 

sementti

– Pultitukseen 72 km/ 280 tn terästä

– Kallioverkotusta ulkopuolelle 

6200 m2

– Ruiskubetonointia 2700 bet-m3tr

– Ruiskubetonisalaojia 2400 metriä

Kallioseinää ja työaikaisia pengeryksiä.
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Työmaapäällikkö Matti Korhonen 

Skanska Infra Oy kuvailee työmaata ja 

sen haasteita seuraavasti; tunneleiden 

suuaukot ovat isossa kallioleikkauk-

sessa, joka kohoaa korkeimmillaan 

aina 30 metrin korkeuteen saakka. 

Kallioseinämän lujitus vaatii erikois-

kalustoa ja työnaikaista louhepengertä, 

jotta tarvittavat esi-injektoinnit, luji-

tuspultitukset, ruiskubetonoinnit ja 

verkotukset saadaan tehtyä.

Olemassa olevien kalliotilojen laa-

jentaminen louhimalla asettaa työlle 

aina omat haasteensa. Työnaikainen 

louhitun tilan muoto voi poiketa 

merkittävästikin siitä, mitä se olisi, 

jos tehtäisiin neitseelliseen kallioon, 

näissä tilanteissa on työturvallisuuden 

huomiointi ensisijaisen tärkeää. Eikä 

työn eteneminen välttämättä ole aina 

niin tehokasta kuin koskemattomassa 

kalliossa olisi. Lisäksi kalliossa voi olla 

vanhoja lujitus-/tartuntapultteja, jois-

ta ei välttämättä ole aina tietoa. Nämä 

voivat pahimmassa tapauksessa rikkoa 

porakalustoa. 

Lisähaasteensa louhintaan tuo lo-

pullisen tilan suuruus ja ohut kallio-

katto. Tiloihin louhitaan kaksi hallia 

peräkkäin, isommalla hallilla on pi-

tuutta n 90 m ja leveyttä 50 m, kor-

keuttakin hallille tulee lähes 20 metriä. 

Kalliomalli olemassa olevista vanhoista sisäänmenoista (1-7), joita laajennetaan myös sekä uudet louhittavat hallisosuudet. Tunneleiden 
3 ja 4 eteen tulee aikanaan nousemaan liikunta- ja tapahtumakeskuksen sisäänmenorakennus.

Pienemmällä hallilla mitat jäävät 40 

m pituutta, 25 m leveyttä ja korkeutta 

12 metriä, joka sekin on vaikuttavan 

kokoinen tila. 

Suuremman hallin jänneväli on 

ainutlaatuinen Suomessa. Koskaan 

aikaisemmin ei ole näin isolla jännevä-

lillä olevaa tilaa louhittu infrakohtees-

sa, kaivoksillakin vastaavat tilat ovat 

harvassa. Hallien kohdalla kalliokatto 

on ohuimmillaan n. 20 metriä. Oma 

lukunsa on myös kallion huolellinen 

tiivistäminen injektoinneilla, pallo-

kentille ei sallita vesitippoja!

Savilahden hallit louhitaan vaiheis-

tettuna kattoperä viiteen vaiheeseen, 

jonka jälkeen pohjapenger irrotetaan 

nostolouhintana. Kattoperä louhitaan 

pilotti–levityslouhinnalla ennen siir-

tymistä pengerlouhintaan. Lopullinen 

lujitus (lujituspultit ja ruiskubetonoin-

ti) seuraa louhintaa lähes välittömäs-

ti ja nämä onkin tarkoin määritetty 

louhintasuunnitelmissa. Näin saadaan 

varmistettua kallion stabiliteetti ja 

työturvallisuus. 

Kallion stabiliteettia seurataan 

työnaikaisilla ekstensometripulteilla, 

joiden kautta havaitaan pienimmät-

kin holvin siirtymät. Ekstensometre-

jä on asennettu sekä ennen louhinnan 

aloitusta että työnaikana. Seuran-

tajärjestelmän tuottama data antaa 

urakoitsijalle tärkeää tietoa tilan tur-

vallisuudesta ja antaa tukea myöskin 

suunnittelijoille.

Ennen urakan alkua ympäristölle 

on jaettu tiedotteet louhintatyömaan 

alkamisesta ja ympäristön asuinra-

kennukset on katselmoitu. Savilahden 

hankkeessa on myös käytössä uutistie-

dote. Tiedotetta jaetaan kahden viikon 

välein ja niistä voi seurata hankkeen 

etenemistä ja työmaan ajatuksia. 

Räjäytyksissä olemme ottaneet 

käyttöön kaikille avoimen tekstivies-

tipalvelun. Palvelusta lähetetään siihen 

liittyneille viesti jokaisesta räjäytyk-

sestä, joita työmaalla tehdään.

Räjäytyksistä aiheutuvia tärinöitä 

seurataan 12 mittarin voimin, jotka on 

sijoiteltu tarkasti ympäristön kohtei-

siin. Tärinäarvot käydään läpi jokaisen 

räjäytyksen jälkeen ja jokainen poraus 

ja panostus suunnitellaan huolellisesti 

etukäteen, jotta poikkeamia asetettui-

hin raja-arvoihin ei tule.

On innostavaa ja erittäin mielen-

kiintoista olla mukana hankkeessa, 

joka on louhintateknisesti varmasti 

yksi Suomen haastavimmista koh-

teista, toteaa Matti lopuksi ja toivottaa 

mukavaa Joulun odotusta! 



Öljytön ja energiatehokas HSR-turbokompressori  
on luotettava ja lähes huolloton. 

Lue lisää: www.sulzer.com/hsr-puhdastapaineilmaa

Älä ole 
tuulen armoilla!
Puhdasta paineilmaa ilmastovastuullisesti.

LUOTETTAVA KUMPPANISI 
KAIKKEEN SUUNNITTELUUN
Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden 

asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja 

konsultointipalvelulta kaiken kokoisiin hankkeisiin.

Suunnittelijoillamme on vuosikymmenien kokemus 

vaativista kalliorakenteiden, geotekniikan sekä beto-

nirakenteiden suunnittelutehtävistä. Tarjoamme myös 

monipuolisia maaperätutkimus- ja mittauspalveluja 

sekä PIMA- ja kiviainesselvityksiä.

Laaja osaamisemme varmistaa laadukkaat ja kustan-

nustehokkaat ratkaisut haastaviinkin projekteihin.

Lue lisää www.sweco.fi
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� Varaosat 
� Kallioporakoneet 
� Tarvikkeet 
� Kartiokalustot 
� Teroituskoneet 
� Nousukoneet ym. 

 
 

 
 

Mitsubishi porakalustot 

Ratastie 5, 40950 MUURAME 
puh. 0400 647 188 

www.drilltek.fi 
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Suomalainen luonnonkivi 
on kestävä valinta myös ympäristölle

Sini Laine, toiminnanjohtaja
Olavi Selonen, asiantuntija
Kivi ry

Kiinnostus rakennusalan ym-
päristövaikutuksia kohtaan on 
kasvanut jatkuvasti, kun on ha-
vahduttu rakennusalan merkit-
tävyyteen resurssien kuluttajana 
ja ilmastonmuutoksen aiheut-
tajana. Rakennukset ja raken-
taminen kuluttavat globaalisti 
jopa 50 % kaikista käytettävistä 
resursseista ja rakentamiseen 
käytettävien materiaalien val-
mistus tuottaa 11 % globaaleista 
ilmastopäästöistä (Bringing Em-
bodied Carbon Upfront, World 
Green Building Council 2019). 

Viime vuosien aikana suomalainen 

luonnonkiviteollisuus on panostanut 

voimakkaasti ympäristöllisesti kes-

tävän tuotannon kehittämiseen sekä 

kivenlouhinnassa että -jalostuksessa. 

Aiemmin toteutimme laajan selvityk-

sen luonnonkiven louhinnan parhaista 

ympäristökäytännöistä (BEP). Selvi-

tys on ainutlaatuinen pohjoismaissa, 

ellei koko maailmassa. Tulokset hank-

keesta koottiin SYKE:n julkaisemaan 

raporttiin ”Luonnonkivituotannon 

parhaat ympäristökäytännöt”, joka 

löytyy SYKE:n ja Kivi ry:n sivuil-

ta. Vuosina 2020–2021 puolestaan 

olemme keskittyneet tarkastelemaan 

suomalaisen luonnonkiven hiilijalan-

jälkeä.

Tieto rakennustuotteen hiilijalan-

jäljestä on tärkeää, sillä päätökset, jotka 

ratkaisevat rakennuksen tai rakenteen 

koko elinkaaren vaikutukset, tehdään 

KIVI ry  (aiemmin Kiviteollisuusliitto ry) on vuonna 1938 pe-

rustettu Suomen ainoa luonnonkiviteollisuutta edustavien yri-

tysten järjestö. Päämäärämme on lisätä luonnonkiven kysyntää 

ja tunnettuutta matalan hiilijalanjäljen ja ikuisen elinkaaren ma-

teriaalina sekä mahdollistaa jäsenillemme paras mahdollinen 

liiketoimintaympäristö. KIVI ry yhdistää luonnonkivialan kehittä-

misestä kiinnostuneet aktiiviset ja vastuuntuntoiset yritykset. 

Varsinaiset jäsenyritykset ovat luonnonkiveä louhivia tai jalos-

tavia yrityksiä. Kumppanijäsenet ovat kiviteollisuudelle koneita, 

laitteita, tarvikkeita ja erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä ja 

yhteisöjä kuten tutkimus- ja oppilaitoksia. Opiskelijajäsenet ovat 

alan opiskelijoita tai alasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Lisätietoja:
Sini Laine, toiminnanjohtaja
sini.laine@kivi.info, 050 3301630
www.kivi.info

Suomalaisten luonnonkivituotteiden valmistuksen kasvihuonepäästöt 
(Global Warming Potential GWP)
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pääosin suunnittelupöydällä ja han-

kintavaiheessa. Rakennushankkeissa 

tilaajilla, suunnittelijoilla ja hankintoja 

tekevillä on suuri mahdollisuus vai-

kuttaa. Jotta rakennusprojektien vai-

kutusta ympäristöön olisi mahdollista 

pienentää, on erityisen tärkeää pystyä 

vertailemaan eri ratkaisujen ympäris-

tövaikutuksia koko elinkaaren aikana, 

kun päätöksiä valittavista ratkaisuista 

tehdään. Tähän tarvitaan luotettavaa 

tietoa eri vaihtoehtojen elinkaaren 

ympäristövaikutuksista 

Viime vuonna valmistunut elinkaa-

riarviointi vahvistaa, että suomalaisella 

luonnonkivellä on alhainen hiilijalan-

jälki tuontikiveen ja vastaavissa tarkoi-

tuksissa käytettäviin materiaaleihin 

verrattuna.  Luonnonkivi vastaakin 

erinomaisesti vähähiilisen rakentami-

sen tarpeisiin lyhyen tuotantoketjun ja 

pitkän käyttöikänsä ansiosta.

Elinkaariarviointeihin erikoistunut 

Bionova Ltd selvitti Kivi ry:n toimek-

siannosta kotimaisesta luonnonkivestä 

valmistettujen kivituotteiden euroop-

palaisen standardin mukaiset ympäris-

töselosteet. Selvityksestä käy ilmi, että 

muista materiaaleista tai tuontikivestä 

valmistettujen vastaavien tuotteiden 

hiilijalanjälki on usein moninkertai-

nen kotimaiseen luonnonkiveen ver-

rattuna. 

Suomalaisten kivituotteiden ma-

talaan hiilijalanjälkeen vaikuttaa se, 

että niiden valmistamiseen ei vaadita 

pitkiä hankintaketjuja tai useita ma-

teriaaleja. Suomessa kivimateriaali 

louhitaan kalliosta ja kuljetetaan tuo-

tantolaitokselle, jossa se paloitellaan 

ja viimeistellään valmiiksi tuotteeksi.

Ympäristötietoinen  
hankkii kiven läheltä
Suurin osa luonnonkiven päästöistä 

tulee kivien kuljetuksista. Kuljetuk-

sen päästöt ovat suoraan verrannollisia 

kivituotteiden painoon ja matkan pi-

tuuteen. Hankintapaikan ja toimitus-

paikan sijainneilla sekä tuotantoketjun 

sisäisillä etäisyyksillä on merkitystä ki-

ven kokonaispäästöjen kannalta.

Vastuullisesta rakentamisesta 

kiinnostunut hankkii kiven mahdol-

lisimman läheltä. Esimerkiksi infra-

rakentamisessa käytetyn reunakiven 

valmistus ja kuljettaminen Aasiasta 

Suomeen aiheuttaa 82 % suuremmat 

päästöt suomalaiseen reunakiveen ver-

rattuna.

Luonnonkiven ympäristöselosteet 

on laadittu eurooppalaisen EN 15804 

-standardin mukaisesti. Tuloksiin voi 

tutustua RTS-EPD -järjestelmässä 

osoitteessa: https://cer.rts.fi/epd-

ymparistoseloste/selaa-epd-ymparis-

toselosteita/

Lisää tietoa luonnonkivialasta ja 

ympäristöstä löytyy Kivi ry:n koti-

sivuilta: www.kivi.info 
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Hallituksen palsta
Tuomo Hänninen

Valoa tunnelin päässä 

Mutta nyt synkistely sikseen!
Olemme saaneet jälleen julkaistua 

hienon Vuorityö ja -tekniikka -lehden. 

Tästä suuri kiitos kuuluu artikkelien 

kirjoittajille sekä ilmoittajille. En-

simmäinen Vuoriteknikkostipendi-

hakemus on otettu vastaan, ja hallitus 

myönsi 1500 euron arvoisen stipen-

din Maija Jokelaiselle kaivosaiheisen 

lopputyön tekemistä varten. Maijan 

henkilöesittely löytyy tästä lehdestä 

nuoria vuoriammattilaisia käsittele-

västä artikkelista. 

Vuosien 2020-2021 osalta yhdis-

tyksen jäsenmaksu päätettiin puo-

littaa. Toisin sanoen vuodelta 2021 

ei laskutettu jäsenmaksuja lainkaan, 

koska vuoden 2020 maksut suoritet-

tiin täysimääräisinä.

Viime keväänä arvioimme varovas-

ti, että lienee realistista ainakin toivoa 

mahdollisuutta perinteisten jatkokou-

lutuspäivien järjestämiseen vuonna 

2022. Kolmansia rokotteita odotelles-

sa ei vielä nuolaista ennen kuin tipah-

taa, mutta näillä puheilla varaudutaan 

kaikki keväiseen lapinreissuun Vuo-

riteknikot ry:n jatkokoulutuspäivien 

merkeissä! Yhdistystoiminnassahan 

on kyse yhdessä tekemisestä yhteisen 

asian äärellä.

Arvoisa Vuoriteknikko, kiitos kär-

sivällisyydestäsi kuluneena vuonna! 

Ensi vuonna nähdään taas kasvotus-

ten. Lopuksi vielä erityiskiitos Jor-

malle, Jarille, Jounille, Kimmolle ja 

Heikille pyyteettömästä hallitustyös-

kentelystä! Kanssanne on hyvä lähteä 

suunnittelemaan keväälle ikimuistoi-

sia jatkokoulutuspäiviä. Koulutettavaa 

ja ehkä vähän juhlittavaakin kun on 

päässyt viimeisen parin vuoden aikana 

patoutumaan. 

Vai pitäisikö sanoa horisontissa?
Vaikka mieli tekisi kirjoittaa täysin 

koronavapaasti, kulunutta aikaa poh-

tiessa poikkeusolot nousevat edelleen 

päärooliin. Jokainen on kohdannut 

viimeiset pari vuotta omalla tavallaan, 

ja yleistilanteesta on kirjoitettu sekä 

puhuttu luonnollisesti paljon. Tästä 

syystä keskityn tässä yhdistyksemme 

nykytilanteeseen ja tuleviin suunnitel-

miin, vaikka elämässä on toki paljon 

yhdistystoimintaa tärkeämpiä asioita.

Tuntuu välillä siltä, että kaiken-

lainen yhdistystoiminta on ollut pari 

vuotta paussilla. Olemme viimeksi 

kokoontuneet isolla Vuoriteknikko-

porukalla yhteen vuonna 2019 ja hal-

lituskin on työskennellyt jo pitkään 

lähes pelkästään etänä. Viimevuoti-

seen tapaan Vuosikokous 2021 jär-

jestettiin toukokuussa etätilaisuutena 

parinkymmenen jäsenen voimin. Ylei-

sesti ottaen töissä ja vapaa-aikanakin 

erilaisten etäkokousten ja -tilaisuuk-

sien määrä on noussut hyvin suureksi. 

Suoraan sanottuna – ja hyvistä puolis-

ta huolimatta – niin tiimsit kuin miit-

sitkin alkavat ajoittain tulla jo korvista 

ulos. Tekniikan kehitys on arvokasta 

tarjoten alallemme paljon uusia mah-

dollisuuksia, kuten tämänkin lehden 

sisällöstä huomaa. Sosiaalisessa kans-

sakäymisessä liiallinen etäily kuiten-

kin etäännyttää ja puuduttaa. Osittain 

tästä syystä johtuen päätimme halli-

tuksessa jättää etäjatkokoulutuspäivät 

järjestämättä. Sen sijaan suunnittelim-

me syksyistä lounastilaisuutta jonkin 

seminaarin tai messutapahtuman yh-

teyteen, mutta tarkoitukseen sopivat 

tapahtumat joko peruttiin, tai muu-

tettiin etätilaisuuksiksi yksi toisensa 

perään. Yhteiset tapaamiset jäivät siis 

tänäkin vuonna vähiin.
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Tulikiven talkkiprojekti Suomussalmella
Nordic Talc Oy kuuluu Tulikivi-Konserniin. 
Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n 
Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkki-
varantojen teollinen hyödyntäminen.

www.nordictalc.fi

Nordic Talc
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LOUHINNAN ASIANTUNTIJA PALVELUT JA KOULUTUS 

www.blastershouse.fi

 

Kirjapaino Hermes Oy
Turjankatu 1 a, 33100 Tampere
puh. 03-213 8000
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United. Inspired.

Epiroc SmartROC C50 -poravaunussa yhdistyvät tehokkuus, laatu 
ja alhainen polttoaineen kulutus. COPROD-tekniikka takaa korkean 
tunkeutuvuuden ja erinomaisen reiän laadun vaativimmissakin 
olosuhteissa. Tuloksena saat optimaalisen räjäytystuloksen, 
turvallisemman toiminnan sekä kestävää tuottavuutta 
louhintaprosessiin. �������	



Kun tarvitaan 
voimaa ja 
tarkkuutta.



KIVEÄ KOVEMPI.™

WWW.PYYLAHTI.FI +358 50 462 3006 / tapio.laakko@pyylahti.fi Vi betjänar även på svenska!

MARKKINOIDEN

VOIMAKKAIN
BULKKI-
EMULSIO- 
RÄJÄHDE,  

POSITIIVISIN
PALVELU, SUOMEN 
KUSTANNUS TEHOKKAIN
LOUHINTARÄJÄHDE
Pyylahden tavoitteena on olla alansa innovatiivisin ja asiakeskeisin yritys.

Tästä esimerkkinä esittelemme suomalaisen elektronisen diginallin.

Scantronic nallien käytön oppii nopeasti, ota yhteys Pyylahteen jo tänään.

VA-nallit, nonel-nallit, dynamiitti, emulsiopatruunat, räjähtävä tulilanka, anfo, 

jne. ilman välikäsiä suoraan asiakkaan omaan varastoon.

VA-4m
Markkinoiden käyttä-

jäystävällisin VA-nalli.

Räjähtävä tulilanka 100 g
Tarvekivilouhintaan 20 g, 25 g  

ja 40 g savuttamattomat 

räjähtävät tulilangat.

Siisti jälki, ei mikrohalkeamia.

5 g 

a.

 

SCANTRONIC
DIGINALLIT

ALK. 

€7,90
(ALV 0 %)

OTA DIGILOIKKA 
MYÖS NALLEISSA!


