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Pääkirjoitus
Jorma Leinonen

ollut ennennäkemätöntä. Kohonneen 
sähkönhinnan vuoksi on jouduttu jopa 
rytmittämään rikastamoiden toimin-
taa hinnanvaihtelun mukaan. Kohon-
neet kustannukset rasittavat myös inf-
ralouhintaa ja kiviainestuotantoa, sekä 
urakoitsijoita että asiakkaita.

Kestävä kehitys, ympäristövastuul-
lisuus, hiilineutraalius, ilmastonmuu-
tos, kiertotalous...

Kirjoittajan kaltaiselle boomerille 
nämä sanat aiheuttavat joskus infoäh-
kyä, mutta tarkempi aiheeseen tutus-
tuminen helpottaa oloa vähäsen.

Kaikkien noiden asioiden toteutta-
miseen tarvitaan nimittäin yhdistyk-
semme ammattilaisia: Kivirakenta-
misen, varsinkin kotimaisesta kivestä, 
suosiminen on ympäristöteko. Ilman 

kaivoksia ei ole aurinkopaneelia, tuu-
limyllyä, ydinenergiaa, eikä edes ak-
kua jota ladata.Tietä, jota pitkin säh-
köautolla on mukava huristella, ei ole 
olemassa ilman poraria, panostajaa ja 
vuoriteknikkoa. 

Alan laite- ja menetelmäkehitys on 
ollut nopeaa ja energiatehokkaat ja 
ympäristöystävälliset koneet työmailla 
ovat nekin osa vihreää siirtymää, jossa 
Suomi on edelläkävijä.

Hyvää Joulunodotusta kaikille luki-
joillemme ja voimia näiden haasteel-
listen aikojen keskelle.

Antoisia lukuhetkiä!

- Jorma

Päätoimittajalta

Arvoisa Vuorityö- ja Tekniik-
kalehden lukija!

Käsissäsi on uunituore 
lehti täynnä kivenkovaa asiaa; uutta 
tekniikkaa, mutta myös historiaa.

Suuret kiitokset ilmoittajille, kir-
joittajille ja yhdistyksen jäsenille tä-
män mahdollistamisesta.

Pari vuotta sitten tällä palstalla 
kirjoitin ainoan pysyvän asian olevan 
muutoksen. Ja sitä muutosta meillä 
on todellakin riittänyt, yhdestä krii-
sistä toiseen. Kaivos- ja louhinta-
alalla kulunut vuosi on ollut haastava 
raaka-aineiden ja energian hintojen 
ja jopa saatavuuden vuoksi. Venäjän 
aloittaman hyökkäyssodan aiheutta-
mana mm. räjähteiden raaka-aineiden 
ja polttoaineiden kustannusnousu on 

Kalliopora 1977 Ps. Sitä kun voivottelee lehden valmis-
tumista, on hyvä huomata ettei se aiem-
minkaan ole niin helppoa ollut. Kuva 
lehtemme edeltäjän, Kallioporan sivulta 
vuodelta -77
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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.

 www.agnicoeagle.fi

AgnicoEagleFinlandAgnicoFinlandAgnicoEagleFinland Agnico Eagle Finland
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Marjo Koivisto, Senior Manager of Design, 
Marketing and Market Intelligence
Normet Oy

Normet juhlii 60-vuotista taivaltaan
konepajasta maanalaisen teknologian 
markkinajohtajaksi

NORMET SYNTYI 
MUUTOKSESTA 
60-luvun vaihteessa Suomessa elettiin 
maatalouden murrosaikaa – pieniä 
maatiloja lopetettiin kannattamatto-
mina ja jäljelle jääneet tilat joko kas-
vattivat tuotantoaan tai erikoistuivat 
maidon, lihan tai viljan tuotantoon. 
Rohkeimmat keksivät maatilan rin-
nalle uutta liiketoimintaa.  

Näihin rohkeisiin kuuluivat Jaakko 
ja Jussi Sarvela, jotka raivasivat Itikan 
maatilan navettaan paikan metallin-
työstökoneille ja perustivat vuonna 
1962 Peltosalmen Konepajan, nykyi-
sen Normetin. Konepaja oli ensimmäi-
nen teollisin periaattein toiminut me-
tallikonepaja Iisalmen talousalueella. 

Innovaatiotyö on ollut olennai-
nen osa yrityksen arkea alusta alkaen. 
Peltosalmen Konepajan ensimmäinen 
merkittävä innovaatio oli vuonna 1963 
kehitetty hydraulinen takakuormain, 
mikä teki tavallisesta maataloustrak-
torista tehokkaan kuormauskoneen.  

Kuormaimella avattiin yrityksen 
vientimarkkinat ja vuonna 1966 vel-
jekset saivat sen ansiosta korkeimman 
huomionosoituksen New Yorkin kan-
sainvälisillä keksijämessuilla. Menes-
tys rohkaisi perustajia laajentamaan 
yrityksen toimintaa ja keksimään yhä 
uusia innovaatioita.  

Sama rohkea uudistuminen on jat-
kunut läpi vuosikymmenten, joiden 
aikana Normet on kasvanut yli 1 600 
ihmistä yli 30 maassa työllistäväksi 
kansainväliseksi menestystarinaksi. 

PK 3000 Pyhäsalmen kaivoksessa 70-luvulla. Normetin laitteita ja teknologioita on 
testattu Pyhäsalmessa siitä asti, kun kaivoslaitteiden kehitys Normetilla alkoi, ja testataan 
nykyäänkin. 

KAIVOSLAITTEIDEN 
KEHITYS ALKAA
Vuonna 1972 Normet aloitti kaivos-
laitteiden valmistuksen ostettuaan 
kaivoskonelinjan Fiskars Oy:ltä ja 
aloitti myös OEM-yhteistyön pora-
alustojen valmistuksessa Tampella 
Tamrock Oy:n kanssa, joka jatkui aina 
vuoteen 2007 asti. 

Fiskars-dumpperit ja Farmet-met-
sätraktorit loivat pohjan Normetin 

valmistamien kumipyöräisten, tun-
neli- ja kaivoskäyttöön tarkoitettujen 
ajoneuvojen ja työkoneiden kehityk-
selle. PK 3000 tuuppari oli Normetin 
ensimmäinen kaivoksiin suunniteltu 
laite, joka ajettiin konehallista päivän-
valoon vuonna 1972. Tyypit PK 1300 
ja PK 3000 muodostivat perusalustat 
eri sovellutuksille aina 1970-luvun 
loppupuolelle saakka. Mekaaninen ja 
hydrodynaaminen voimansiirto, kui-
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vat rumpujarrut sekä ilmajäähdytteiset 
etukammiomoottorit toimivat pitkään 
teknisinä perusratkaisuina.  

Tyyppi PK 1500 ja sitä seurannut 
PK 1000 -alusta varustettiin hydros-
taattisella voimansiirrolla ja maanalai-
siin olosuhteisiin paremmin soveltu-
villa öljykylpytyyppisillä levyjarruilla. 
Vastaavalla ratkaisulla varustetut PK 
4000 ja PK 5000 korvasivat 1980-lu-
vun alkupuolella aiemmat PK-sarjan 
alustat.  

Kokonaan uudentyyppinen alusta 
PK 4500 aloitti uuden aikakauden 
1980-luvun puolivälissä. Uusi muo-
toilu, hydrodynaaminen voimansiirto 
ja modulaarisuuteen tähtäävä perus-
konstruktio loivat pohjan seuraaville 
perusratkaisuille. Syntyivät NT-sarjan 
(= Normet Truck) alustat 30, 60 ja 80, 
joiden pohjalta on rakennuttu tuhan-
sia erilaisia sovelluksia kaivoksiin ja 
tunnelityömaille.

Betoninruiskutuksen kehitys
Normet toimitti ensimmäiset ruisku-
tuspuomit ja betonimassan kuljetus-
laitteet 1970-luvun puolivälissä. Var-
sinaiset tuotekehitysaskeleet otettiin 
vasta 1980-luvulla, jolloin syntyivät 
tarkoitukseen paremmin soveltuvat 
puomiratkaisut tyypiltään SB350 ja 
SB500. Puomin tekniikasta voidaan 
mm. mainita automaattiset toiminnot 
teleskooppipuomille ja ruiskutussuut-
timen pyöritykselle sekä ns. proportio-
naalinen hallinta kauko-ohjaimineen.  

Menetelmää varten myös kehitet-
tiin märkäbetonin kuljetussäilöt sekä 
kiihdytinaineen annostelujärjestelmät 
(Nordozer). Ensimmäinen varsinai-
nen tunneleiden ruiskubetonointiin 
tarkoitettu laite syntyi vuonna 1989 
saaden nimen Multicreter. Sittemmin 
kaikkien erityyppisten Normet-mär-
käruiskubetonointilaitteiden tuote-
nimeksi tuli Spraymec, oman alansa 
johtava tuotemerkki maailmassa. 

Normetin oman ruiskubetonoin-
nissa tarvittavan kiihdytinaineen 
annostelulaitteen kehitystyö alkoi 
vuonna 1998. Kyseessä on varsinaiseen 

Alivan kanssa yhteistyössä tehty PK1000 alustainen ruiskubetononintilaite 70-luvulta.

Manuaalista rusnausta PK3000 alustaisella nostolaitteella, 70-luvulla ennen Scameceja.

Normetin ensimmäinen anfopanostuslaite Normet PK1300 70-luvun alussa.
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ruiskubetonointilaitteeseen integroitu 
betonin kiihdytinaineen annostelulai-
te. Sen tunnustettuja ominaisuuksia 
ovat luotettava säädettävyys ja suuri 
annostelutarkkuus sekä soveltuvuus 
kaikkein uusimmille ja kehittyneim-
mille kiihdytinaineille. 

Panostus ja muut nostoa 
vaativat työt 
Ensimmäinen Normetin anfopanos-
tuslaite kehitettiin jo 1970-luvulla, 
ja se oli rakennettu runko-ohjatun 
dumpperin, PK1300:n alustalle, jossa 
oli 1,3 SAE tonnin kantavuus, Nitro 
Nobelin anfolaitteisto sekä kiinteä 
työtaso peränpanostukseen. 

Perusnostolavojen nostokorkeu-
den riittämättömyys esimerkiksi tun-
nelitöissä synnytti uuden tuotteen, 
Normet-koripuomin tyyppinimeltään 
NKP. Teleskooppipuomin avulla saa-
vutettava suuri nostokorkeus ja riittävä 
ulottuvuus sivusuunnassa mahdollis-
tavat suurten tunneleiden panostuksen 
yhdellä koneen asettelulla. Koripuo-
mien käyttöä laajennettiin mm. tuki-
verkkojen ja -kaarien asennuslaitteilla 
sekä levikkeellisillä koreilla; syntyivät 
tuotteet Himec, Utilift ja kaksoispuo-
millinen Twinmac sekä erityisesti juu-
ri panostustyöhön kehitetty Charmec.  

Vuonna 1998 kehitettiin NC-98 
alustasarja, jonka ensimmäinen ra-
kennettu alusta meni Pyhäsalmen 
kaivokselle emulsiopanostusalustaksi 
seuraavana vuonna. Kyseessä oli aiem-
pien, vain ns. porajumbojen alustaksi 
soveltuvien pyöräajoneuvojen rinnalle 
kehitetty uusi Normet-alustasarja eri-
tyisesti erilaisiin tunnelisovelluksiin. 
Uusi perusrakenne mahdollisti eril-
lisen ohjaamon sekä paremman työ-
välineiden asennettavuuden. Alustaa 
käytettiin tietyissä Himec- ja Char-
mec-sarjan koneissa vuoteen 2020 asti. 

Emulsiopanostusalustoja panos-
tusjärjestelmätoimittajille on tehty 
jo vuodesta 1985, mutta oman emul-
siopanostusjärjestelmän kehitys alkoi 
vuonna 1998, ja vuotta myöhemmin 
valmistunut ensimmäinen tällä mene-

telmällä varustettu Charmec-yksikkö 
olikin edellä mainittu NC-98 alustai-
nen Pyhäsalmeen toimitettu laite. Ky-
seessä on anfopanostusta tehokkaampi 
ja turvallisempi räjähdysainemenet-
tely. Raaka-aineet voidaan kuljettaa 
logistisesti helpommin käsiteltävinä 
kemikaaleina, joista vasta itse työpro-
sessin aikana valmistetaan räjähdysai-
netta. Aineen voimakkuutta sekä rei-
käkohtaista panostusastetta säädetään 
automaattisesti louhittavan kohteen 
vaatimusten mukaisesti, panostus on 
mahdollista myös märkiin porareikiin. 

Rusnauslaitteet
Rusnaaminen – rikkoutuneen kivi-
aineksen irrottaminen tunneleiden 
katoista ja seinistä räjäytyksen jäl-
keen – on yksi maanalaisten töiden 
vaarallisimpia. Tämän työvaiheen 
mekanisointiin tarkoitetun laitteen 
kehittely alkoi Normetilla 1980-lu-
vun puolivälissä. Järeän alustan päälle 
asennetun ja juuri tähän käyttötarkoi-
tukseen suunnitellun teleskooppipuo-
min varsinaisina työkaluina toimivat 
joko vasara (iskevä) tai kynsi (raapiva). 
Rusnari tunnetaan maailmanlaajuises-
ti nimellä Scamec. 

UUSI VUOSITUHAT JA 
UUDET TEKNOLOGIAT
Uuden vuosituhannen alku oli Nor-
metille kasvun aikaa. 2002 perustettiin 

ensimmäinen tytäryhtiö Farmi Forest 
Oy, johon siirtyi metsätalouskonei-
den valmistus. Farmi Forest myytiin 
virolaiselle perävaunujen ja muiden 
traktorien lisälaitteiden valmistajalle 
Ferrel AS:lle vuonna 2021. 

2004 perustettiin toinen tytäryhtiö, 
Normet Rental Ltd, ja Normet aloitti 
vuokrausliiketoiminnan, jonka kautta 
vuokrattiin laitteita tunneli- ja kaivos-
projekteihin. Kalusto koostui uusista 
ja käytetyistä laitteista. Nykyään pal-
veluliiketoiminta on liikevaihdoltaan 
jopa suurempi kuin laiteliiketoiminta. 

2005-2010 perustettiin useita ty-
täryhtiöitä ympäri maailman, ja vuo-
teen 2010 mennessä myynti- ja pal-
veluverkosto on laajentunut kuudelle 
mantereelle ja 26 maahan.

Myös tuotekehitykseen panostet-
tiin ja eri alueiden asiakkaiden tarpei-
ta alettiin ottaa paremmin huomioon. 
Alla muutama esimerkki 2000-luvun 
alussa kehitetyistä tuotteista. 

Boomin 
Normet starttasi uuden vuosituhan-
nen julkaisemalla erityisesti Japanin 
markkinoille kehitetyn, kolmella 
puomilla varustetun tunnelituennan 
erikois- ja monitoimikoneen nimeltä 
Boomin. Se koostui Spraymec 2000 
WPC -ruiskubetonointiyksiköstä ja 
Himec 2000 -koripuomiyksiköstä. 
Koneella voidaan japanilaisen me-

Normetin suurin koskaan tehty laite Boomin työmaalla Japanissa. 
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nettelytavan mukaisessa tunnelityössä 
edetä lyhyin syklein; heti jakson ruis-
kubetonoinnin jälkeen voidaan asen-
taa mahdolliset tukiverkot tai -kaaret. 
Konetyyppi on sekä mitoiltaan että 
painoiltaan suurin, mitä Normetin 
valmistusohjelmassa on ollut. Nimi 
johdettiin Japanin markkinoita varten 
maassa erittäin suosittujen Muumi-
hahmojen englanninkielisestä nimes-
tä ”Moomin”. Tämän jälkeen Normet 
on tehnyt Japanin markkinoille vielä 
muutamia vastaavia, mutta vielä suu-
rempia ja viisipuomisia laitteita, joissa 
on yllä olevien puomien lisäksi vielä 
kaksi henkilönostinpuomia. 

RBO 
Ensimmäiset ajatukset kevyen ns. 
UG-ajoneuvon kehittämisestä esitet-
tiin 1990-luvun alussa. Tarkoituksena 
oli tuoda markkinoille perinteisiä ne-
livetoisia avopakettiautoja paremmin 
vaativiin kaivos- ja tunneliolosuhtei-
siin soveltuva ajoneuvo, jota voitaisiin 
käyttää henkilö- ja materiaalikuljetuk-
siin sekä huolto- ja työnjohtotehtäviin. 
Monivaiheisen valmistelutyön jälkeen 
voitiin suunnittelu- ja tuotekehitys-
projekti ”Rambo” käynnistää vuonna 
2002. Ratkaisevaa projektissa oli Te-
kesin merkittävä tuotekehitysavustus 
ja -laina. Projektissa hyödynnettiin 
Normetin oman erikoisosaamisen 
lisäksi ulkopuolista ja muotoiluapua 
sekä autoteknistä asiantuntemusta. 
Tuotteen nimeksi tuli RBO, joka pu-
hekielessä edelleen kääntyi muotoon 
”Rambo”. Valmis tuote esiteltiin vuon-
na 2004, ensin elokuussa Normeeting-
tapahtumassa Suomessa ja sen jälkeen 
syyskuussa MINExpo -messuilla Las 
Vegasissa Yhdysvalloissa. Jatkotestit 
aloitettiin saman vuoden lokakuussa 
kotimaisissa kaivoksissa ja urakoitsijoi-
den toimesta. RBO poistettiin valikoi-
masta syyskuussa 2022, ja se korvattiin 
uudella Variomec XS tuoteperheellä. 

Scamec 2000 
Vuonna 2002 myyntiin tulleissa Sca-
mec 2000 -sarjan koneissa on erityi-

sesti juuri rusnausta varten suunni-
teltu runko-ohjattu ja nelivetoinen 
NC200-alusta. Scamec-koneiden 
yksityiskohtaiset rakenneratkaisut 
ovat sovitettavissa työtehtävän ja 
asiakasvaatimusten mukaan. Iskupi-
tuudeltaan joko lyhyt, keskipitkä tai 
pitkä teleskooppipuomisto päivitettiin 
edellisestä versiosta kertyneiden ko-
kemusten perusteella. Puomi voidaan 
varustaa joko iskevällä vasaralla tai kii-
laavalla kynnellä. Hydraulisesti nou-
seva/kallistuva ergonominen ohjaamo 
hallintalaitteineen ja varusteineen on 
suunniteltu ja valmistettu yksinomaan 
tätä konetyyppiä ja sillä tehtäviä töitä 
varten. Nyt 20 vuotta myöhemmin 
Scamec 2000 on edelleen Normetin 
tuotevalikoimassa ja sillä on vakiin-
tuneet asiakkaansa ympäri maailman. 
Scamec 2000 siirtyy kuitenkin pian 
uuden tieltä; Normetin vuosikym-
menten kokemus rusnauksessa sekä 
asiakkaiden ideat ja palautteet on ke-
rätty talteen ja otettu huomioon pian 
julkistettavassa uuden sukupolven 
rusnarissa.

Spraymec 7110, 5100 ja 8100
Uuden edullisemman ruiskubeto-
nointikoneen, Spraymec 7110:n 
kehittäminen aloitettiin asiakkailta 
saatujen kyselyjen perusteella vuonna 
2000. Ensiesittely ajoitettiin Bauma 
2003 -messuille Saksan Müncheniin. 
Suunnittelun lähtökohtana oli, että 

monille tunnelityömaille tarvittiin 
kompakti mutta samalla edullinen 
ja tehokas, asiakastarpeiden mukaan 
varusteltu ruiskubetonointikone. 
Spraymec 7110 olikin rakenteel-
taan täysin uudentyyppinen ja erit-
täin kilpailukykyinen ratkaisu, eli ns. 
purpose built -tuote juuri tunnelira-
kentamiseen. Koneeseen tuli jäykkä 
runko sekä kevyt ja ulottuva puo-
misto. 7110 oli aluksi saatavilla vain 
2- pyöräohjauksella, ja myöhemmin 
siihen kehitettiin 4-pyöräohjaus op-
tiovarusteeksi.

Spraymec 7110 palveli asiakkaita 
hyvin aikansa, mutta tunneliruiskuun 
haluttiin lisää ominaisuuksia entis-
tä kustannustehokkaammin, joten 
uuden konemallin suunnittelu alkoi 
vuonna 2009 ja se tuotteistettiin ke-
sällä 2010. Lähtökohtana oli tuoda 
markkinoille kilpailijoita selvästi pa-
rempi, edullisempi ja monipuolisem-
pi tunnelirakentamiseen suunniteltu 
ruiskubetonointikone omaan käyt-
tö- ja teholuokkaansa. Konetta var-
ten kehitettiin kokonaan oma jäykkä 
nelipyöräohjattu ja nelipyörävetoinen 
alusta. Spraymec 8100 on edelleen 
yksi Normetin myydyimmistä lait-
teista ja saatavana dieselmoottorilla 
tai akkusähköisellä Normet Smart-
Drive® alustalla. 8100:sta on saatava-
na myös edullisempi ja simppelimpi 
versio, Spraymec 5100 jota myydään 
pääasiassa Intiaan. 

Normet teki historiaa Pyhäsalmen kaivoksella panostaessaan ensimmäistä kertaa akkusäh-
kökäyttöisellä emulsiopanostuslaitteella Euroopassa. 
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Modulointi 
Moduloinnista osana Normet-konei-
den rakenneratkaisuja alettiin puhua 
jo 1980-luvulla; syntyi ajatus perus-
koneesta (”Prime Mover”) ja siihen 
liitettävistä käyttötehtävän mukaisista 
varusteista (”Work Module”). Modu-
lointi sinällään on kuitenkin vain yksi 
tekijä, kun koko tuotantoketju huo-
mioidaan. 

Aluksi kehitettiin NT60-sarjan 
modulointia rakentamisen ohessa 
2002–2005, mutta pian todettiin, ettei 
riittänyt, että vain yksi tuote moduloi-
tiin. Suunnittelun edetessä syntyi mm. 
100-sarjan koneisiin uusi keskiohjaa-
mo, jota käytettiin erityisesti Aust-
raliassa suositussa Charmec 1610B 
-koneessa. Moduloinnin perusaja-
tuksena on helppo valmistettavuus ja 
tuotannon kannalta mahdollisimman 
myöhäinen asiakaskohtainen varus-
teltavuus ja nopea varioitavuus. Tuot-
teiston käyttötarkoituksen mukainen 
tarjottavuus voi siis olla laajempi.  

Moduloinnin kehittämisen yhte-
ydessä kehitettiin CAN-väyläohja-
ukseen perustuva ruiskubetonointi-
koneen hallinta- ja ohjausjärjestelmä 
NorSmart, jossa ominaisuuksiltaan 
monipuolinen mutta käytettävyydel-
tään yksinkertainen ohjelma riitti ja 
riittää edelleen koko työkoneyksikön 
käytön ohjaukseen. Käyttöliittymänä 
on näyttöruutu; järjestelmän ominai-
suuksiin sisältyy datan siirtomahdol-
lisuus ja etäkommunikointi. Nykyään 
kaikissa Normetin uusissa laitteissa on 
samaan perusideaan perustuva, mut-
ta hyvin paljon kehittyneempi käyt-
töjärjestelmä, kekseliäältä nimeltään 
NorSmart 3. 

Oman ruiskubetonointipumpun 
kehitys
Toiminta- ja toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi Normetin ruiskubeto-
nointikoneita varten päätettiin kehit-
tää kokonaan omat ruiskubetonoin-
tiin optimoidut betonipumppumallit 
NSP30 ja NSP40. Tällä menettelyllä 
varmistettiin ruiskubetonointikonei-

den avainkomponentin jatkuva ke-
hittäminen ja saatavuus sekä kustan-
nusten hallinta. Pumppumallistoon 
sovelletaan jatkuvaa omalähtöistä ke-
hitystyötä, ja pumppu on maailmalla 
tunnettu laadukas matalan pulsaation 
betonipumppu. Pumpun kehitys aloi-
tettiin 8100 projektin yhteydessä. 

Yritysostojen kautta hankittu 
laiteosaaminen ja sen kehitys
Chileläisen Semmco S.A.:n yri-
tysosto vuonna 2008 toi Normetin 
tuotevalikoimaan hankinta- ja käyt-
tökustannuksiltaan edullisempia tuo-
tevaihtoehtoja ruiskubetonointiin 
ja betoninkuljetukseen. Alpha 20 
-ruiskubetonilaite ja Tornado-beto-
ninkuljetusajoneuvo sekä kuorma-
auton alustalle rakennettu Alpha 15 
-ruiskubetonointiyksikkö ovat tekno-
logialtaan yksinkertaisempia kuin pe-
rinteiset Normet-tuotteet. Semmco-
tuotteiden pääasiallisina käyttöalueina 
ovat kaivosten ja tunnelirakentamisen 
lyhytaikaisemmat betonointikohteet. 
Semmco-tuotteiden perinteinen 
markkina-alue on ollut Etelä-Ame-
rikka. Vuosien 2011−2012 aikana 
Alpha 20 ja Tornado kehitettiin tek-
niikaltaan vastaamaan alati kasvavaa 
globaalia tarvetta, ja Alpha 20:n lisäksi 
tarjoamaan tuli myös Alpha 30 ruisku.  

Ruotsalainen Essverk Berg AB 
siirtyi Normetin omistukseen 2011. 
Yhtiöstä tuli osa Normet-konsernia 
muodostaen näin tukikohdan erityi-
sesti Ruotsin ja Norjan markkinoita 
ajatellen. Nimellä Normet Skandi-
navia AB toimintaansa jatkaneen 
Essverkin erikoisalaa oli kehittää ja 
valmistaa mm. kuorma-auto- ja pe-
rävaunualustoille asennettavia työko-
neita ja nostolaitteita. Yrityskaupan 
jälkeen myös Essverkin kaivos- ja 
tunnelirakennuslaitteiden valmistusta 
ja huoltotoimintaa kehitettiin osana 
Normetin kokonaisvaltaista ja glo-
baalia asiakaspalvelutarjontaa. Vuon-
na 2020 Normet myi Essverkin yhden 
tuoteperheen, Essliftin, tuoteoikeudet 
norjalaiselle Agder Gruppenille. 

Viimeisimmän laiteosaamiseen 
liittyvän yritysoston Normet teki tänä 
vuonna, ostettuaan Sika Groupin ty-
täryhtiön, Aliva Equipmentin vahvis-
taakseen osaamistaan ja asemaansa 
betoninruiskutuksessa, ja erityisesti 
kuivaruiskutuksessa.

VIIMEISIMMÄT INNOVAA-
TIOT JA TULEVAISUUDEN 
NÄKYMÄT
Uusien teknologioiden julkaisu 
Baumassa 2019
Keväällä 2019, Saksan Bauma-mes-
suilla Normet kohautti markkinoita 
julkaisemalla uuden täyssähköisen 
tuoteperheen nimeltään Normet 
SmartDrive®. Tuotteissa uusin ak-
kusähköteknologia (BEV) yhdistyy 
Normetin puolen vuosisadan mit-
taiseen prosessiosaamiseen, vieden 
maanalaisen toiminnan uudelle ta-
solle niin turvallisuuden, kestävyyden 
kuin tehokkuudenkin osalta. Normet 
SmartDrive on modulaarinen BEV-
arkkitehtuuri, joka on suunniteltu 
optimoimaan energiankulutusta ja 
suorituskykyä maanalaisissa kaivos- ja 
tunnelointisovelluksissa ilman paikal-
lisia päästöjä. SmartDrive on myös en-
simmäinen tuoteperhe, joka on saata-
vissa Normetin uudella etuohjaamolla, 
jossa on kiinnitetty erityistä huomiota 
muotoiluun, turvallisuuteen ja ergo-
nomiaan. SmartDrive-tuoteperhee-
seen kuuluu tällä hetkellä 11 laitetta ja 
kolme pikalaturia, ja tarjoama kasvaa 
tasaisesti koko ajan. 

Samoilla messuilla esiteltiin myös 
Normet SmartScan® ja Normet 
SmartSpray® -järjestelmät. SmartS-
can on ruiskubetonin kerrospaksuu-
den mittaamiseen ja todentamiseen 
kehitetty järjestelmä. SmartScan pe-
rustuu laserskannausteknologiaan ja 
pistepilvien vertailuun; tunneli skan-
nataan ennen ruiskutusta ja ruiskutuk-
sen jälkeen, jonka jälkeen järjestelmä 
yhdistää pistepilvet näyttäen ruisku-
tetun kerrospaksuuden, jolloin rappari 
tietää heti, onko paksuus tavoitteen 
mukainen. 
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SmartSpray on ruiskupuomin auto-
maatiojärjestelmä, joka on askel koh-
ti automatisoitua betoniruiskutusta. 
SmartSpray-järjestelmässä on kolme 
automaatiotasoa rapparia avustavas-
ta järjestelmästä ennalta määritetyn 
tunnelipro®ilin automaattiseen ruis-
kutukseen.

Nämä ruiskubetonointia helpotta-
vat teknologiat mahdollistavat entistä 
turvallisemman, ympäristöystävälli-
semmän sekä tuottavamman maan-
alaisen rakentamisen.

Tuotekehitys jatkuu suuremmilla 
resursseilla, nopeammalla tahdilla ja 
kehittyneemmillä menetelmillä kuin 
koskaan.

Normet on panostanut tuoteke-
hitykseen lähivuosina reilusti, eikä 
tahdin hidastumista ole näkyvissä 
haasteellisesta maailmantilanteesta 
huolimatta. Tällä hetkellä Normetin 
laitteiden ja teknologioiden tuoteke-
hityksessä työskentelee yli 100 Nor-
metin omaa suunnittelijaa ja asiantun-
tijaa sekä merkittävä määrä ulkoista 
resursseja. Kehitys tapahtuu pääosin 
Suomessa mutta Normetilla on omat 
laitteiden tuotekehitysyksiköt myös 
Intiassa ja Chilessä. 

Tuotekehityksessä on siirrytty al-
kupään kynästä, paperista sekä piir-
topöydästä aina vain kehittyneempiin 
CAD-ohjelmiin, ja nykyään Normet 
hyödyntää laitteidensa suunnittelussa 
ja testaamisessa myös Digital Twin 
-teknologiaa. Digital Twiniä eli digi-
taalista kaksosta hyödynnetään teke-
mällä oikeasta koneesta tarkka digitaa-
linen malli, jolloin kehitysvaiheessa ei 
tarvitse rakentaa lainkaan protosarjoja. 
Mekaniikan, hydrauliikan ja ohjaus-
järjestelmän sekä käyttöliittymäkon-
septien testaaminen voidaan aloittaa 
ennen kuin yhtään hitsisaumaa on 
hitsattu. Digitaalisen kaksosen avulla 
tapahtuvan iteratiivisen testaamisen 
ja kehityksen avulla kehityssykli no-
peutuu ja näin säästetään materiaali-, 
suunnittelu- ja tilakustannuksissa. 

Normetin periaatteena on ollut jo 
pitkään, että lopulta tuotekehityksessä 

käytetty digitaalinen kaksonen päätyy 
Normet Servicen eli palveluliiketoi-
minnan ja asiakkaiden koulutussi-
mulaattoriksi prosessikoulutukseen. 
Koulutussimulaattoreilla pystytään 
harjoittelemaan esimerkiksi ruisku-
betonointia erittäin realistisesti mutta 
ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja 
kustannustehokkaasti.

Viimeisimmät julkaisut
Tuotekehitykseen panostaminen nä-
kyy ulkopuolisille parhaiten tietysti 
uusissa julkaistuissa tuotteissa. Esi-
merkkejä suuremmista tuotejulkai-
suista kuluvalla vuosikymmenellä ovat 
muun muassa syksyllä 2020 julkais-
tu uusi L-sarja, joka on suunniteltu 
vanhasta L-sarjasta saatujen asiakas-
palautteiden perusteella kokonaan 
uudestaan, ja jossa on käytetty Vol-
vo Pentan viimeisintä Stage V die-
selmoottoriteknologiaa sekä tietysti 
myös SmartDrive-laitteiden tapaan 
uutta etuohjaamoa. 

Keväällä 2021 julkaistiin Variomec 
XS, Normetin tähän mennessä kom-
paktein ja ketterin tuoteperhe. Pienen 
koon lisäksi ketteryyttä lisää nelipyö-
räohjaus. Muista etuohjaamolaitteista 
poiketen XS-laitteissa on kokonaan 

oma, pienempi ohjaamonsa, joka pe-
rustuu kaikissa muissa laitteissa ole-
vaan uuteen etuohjaamoon. 

Normetin viimeisin teknologia-
julkaisu on syksyllä 2021 SmartScan 
järjestelmää täydentämään julkaistiin 
SmartScan Align -paikannusjärjestel-
mä, jolla pistepilviaineistoon lisätään 
paikkatieto, jolloin järjestelmä tuottaa 
valmiiksi hankkeen koordinaatistossa 
olevaa tarketietoa sekä ruiskubetonin 
paksuustietoa.

Lisätietoa Normetin nykyisestä 
laite- ja teknologiatarjoamasta osoit-
teesta www.normet.com 

Normetin tulevaisuus näyttää po-
sitiiviselta: tuotekehityksen panosten 
nostaminen jatkuu, ja BEV ja auto-
maatio ovat tulevaisuudessakin isossa 
roolissa. Automaation ja sähköistyk-
sen lisäksi Normetilla panostetaan 
asiakasprosessien optimointiin app-
likaatio-osaamista edelleen syventä-
mällä, sillä Normet haluaa jatkossakin 
tarjota asiakkailleen parasta lisäarvoa 
turvallisuuden, tuottavuuden ja kestä-
vän kehityksen saroilla. 

Kirjoitus on koostettu osin eri läh-
teistä.

Uuden L-sarjan Utimec LF 700 Agitator Stage V testeissä Pyhäsalmen kaivoksen avolou-
hoksella. 
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RIVERIA.FI

Ammattitaitoa asenteella - osaajia tarvitaan!

myös oppisopimuksella

Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennuskoneiden käyttö | Liikennealueiden 
ylläpito | Infra-alan kuljetukset |Kalliorakentaminen

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoja: Ossi Pippuri, p. 050 463 0484, 
ossi.pippuri@riveria.fi

Kaivosmies 
Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan ammattitutkinto

Panostajakoulutukset
Nuorempi panostaja 
Vanhempi panostaja
Ylipanostaja

Lisätietoja: Pekka Martikainen, p. 050 430 0530,
pekka.martikainen@riveria.fi

Panosta osaamiseen  työn ohessa!

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?

Räjäytystyön vastuuhenkilö
Panostajan kertauskoulutus

Katso lisää: riveria.fi/kaivosala

Porausalan 
ammattilaiset 

löydät 
osoitteesta

www.poratek.fi

www.vanhakaivos.com
Kaivosmiehenpolku 2, Outokumpu

Pidä tauko

40 vuotta
Tervetuloa Kaivosmuseoon
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E. Hartikainen Oy • Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu 
www.maarakennushartikainen.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.



OUTOKUMMUN KAIVOSMUSEO 

40-vuotias
Museon vaiheita
Kaivosmuseon toiminta alkoi vuonna 
1982 Outokummun kaivosmuseon 
säätiön perustamisella Outokumpu 
Oy:n ja Outokummun kaupungin 
toimesta. Säätiön tärkeimmäksi teh-
täväksi määriteltiin kaivosmuseon 
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä 
kaivostoiminnan ja kaivostekniikan 
yhteiskunnallisten vaikutusten histo-
rian tutkimuksen tukeminen ja edis-
täminen.

Outokumpu Oy ja Outokummun 
Matkailijayhdistys olivat yhteistyös-
sä jo 1960-luvun alkupuolelta alkaen 
koonneet ja kehittäneet kaivostyö-
näyttelyä, joka oli esillä 1970-luvulla 
kesäaikoina Vanhan kummun murs-
kaamossa. Kaivosalan erikoismuseo 
avattiin 13.8.1982. Kaivosmuseo sijoi-
tettiin v. 1927 valmistuneeseen kaivos-
tupaan, joka oli alun perin rakennettu 
kaivosmiesten pukeutumis- ja pesey-
tymistiloiksi. Museota perustettaessa 
Outokumpu Oy lahjoitti rakennuksen 
kaivosmuseosäätiölle. Syksyllä 2005 
perustajajäsen Outokumpu Oyj irtau-
tui Kaivosmuseosäätiöstä. Säätiö lak-
kautettiin vuonna 2009 ja Kaivosmu-
seo siirtyi Outokummun kaupungille. 
Kaivosmuseo on museoammatillisesti 
hoidettu erikoismuseo, jolla on kaksi 
vakinaista työntekijää: museonjohtaja 
ja amanuenssi.

Tärkeitä vuosia museon toiminnassa 
1990-luvulla rinnerikastamoon raken-
nettiin rikastusprosessia kuvaava näyt-
tely. Rikastuslaitteita museoon saatiin 

Outokummun malmin löytymisen merkittäviä vuosipäiviä on juhlistettu. Vuonna 2010 
tuli kuluneeksi 100 vuotta Outokummun kuparimalmin löytymisestä ja sen kunniak-
si Vanhalla kaivoksella järjestettiin juhlatilaisuus. Päivä alkoi seppeleenlaskulla Otto 
Trüstedtin muistomerkillä ja jatkui luentojen, musiikkiesitysten ja tervehdysten parissa. 
Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi liikenneministeri Anu Vehviläinen. Päivän 
ohjelmaan kuului lisäksi Eero Mäkisen puiston avaaminen, ekskursioita sekä iltajuhla. 

Lautapeli, jota on jaettu 
kaikkiin Suomen perus-
kouluihin, julkaistiin 
vuonna 2014.
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Merja Marin, museonjohtaja



kaivoksilta eri puolilta Suomea. Rikas-
tusnäyttelyä uudistettiin CBC Kare-
lia/InterActive History -hankkeessa 
vuosina 2019-2021: mobiiliopas ja 
tehtäväpisteitä lapsille.

EAKR -rahoitteinen Outokum-
mun kaivosmuseon kehittämishanke 
käynnistyi vuonna 2009. Hankkeen 
aikana korjattiin vanhassa Kaivostu-
vassa sijaitsevat Kaivosmuseon pe-
rusnäyttelyn tilat sekä suunniteltiin 
ja rakennettiin uusi perusnäyttely. 
Ensimmäisenä käyttöön otettiin vaih-
tuvien näyttelyjen tila vuonna 2010. 
Uusi perusnäyttely avautui yleisölle 
1.7.2011. 

Kaivosmuseon toimintaan kuuluu 
näyttelyiden suunnittelu ja rakenta-
minen, kokoelmien hoito,  tutkimus-
toiminta, tapahtumien järjestäminen, 
julkaisutoiminta, hanketoiminta sekä 
museopedagogiikka. 

Perusnäyttelyjen lisäksi Kaivosmu-
seo on toteuttanut yli 50 omaa tuotan-
toa olevaa lyhytaikaisempaa näyttelyä. 
Vuosittain tuotetaan kaksi vaihtuvaa 
näyttelyä. 

Kaivosmuseo on 40-vuotisen histo-
riansa aikana järjestänyt, ja ollut mu-
kana järjestämässä, useita tapahtumia 
Outokummussa. Osa tapahtumista on 
vakiintunut jokavuotisiksi perinteik-
si, osaa on vietetty yksittäisiä kertoja. 
Suosituimpia Outokummun kaivos-
museon tapahtumista ovat olleet ti-
laisuudet, joissa tunnistetaan museon 
kokoelmista valokuvia. Tilaisuudet 
ovat keränneet vuosien aikana lukui-
sia innokkaita osallistujia ja Kaivos-
museo on saanut arvokasta tietoa niin 
valokuvista kuin kaivoshistoriasta ja 
kaivosyhdyskuntien elämästä. 

Vuodesta 2015 alkaen on järjestet-
ty Trüstedt-päivä. Tapahtumapäivä 
pyritään järjestämään 17.3., Outo-
kummun malmin löytymisen merk-
kipäivänä, ja eri puhujien tilaisuudes-
sa pitämät esitelmät ovat vuosittain 
vaihtuvan teeman mukaisia. Vuoden 
2022 teemana olivat Kaivosten tar-
vitsemat luvat, ja puhujina olivat Ossi 
Leinonen (TUKES), Jussi Lähde (La-

Kaivosmuseo 40 vuotta. 

Kaivosmuseon esineet vaihtelevat kooltaan. Kuvassa kaivosyhtiö Bolidenin lahjoittama 
tankomylly, paino 35 000 kg.

Museon vaihtuvan näyttelyn tila. Kuva Pioneerinäyttelystä keväältä 2022.
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titude66 Cobalt Oy) ja Mari Heikki-
nen (Pohjois-Karjalan ELY-keskus). 
Parin viimeisimmän vuoden tilaisuu-
det on myös striimattu. 

Museokokoelmat
Kaivosalan erikoismuseona Outo-
kummun kaivosmuseon valtakunnal-
lisella tallennusvastuulla on tallentaa 
Suomen metallikaivosten (1900-lu-
vun alusta nykypäivään asti) toimin-
taa. Museo tekee tutkimusta julkai-
su- ja näyttelytoimintaa varten sekä 
kaivosperinteen keräämiseksi, mm. 
haastattelujen avulla. Nykydokumen-
tointi kaivoksiin liittyvistä asioista on 
tärkeää. Tällä hetkellä museo doku-
mentoi FinnCobalt Oy:n toimintaa 
ja kaivosalan työntekijöiden ajatuksia 
eläköitymisestä. Museon kokoelmat 
ovat 40 toimintavuoden aikana kart-
tuneet seuraavasti:

Esinekokoelma: 13 391 kpl. Esi-
neitä löytyy karbidilampusta tanko-
myllyyn.

Valokuvakokoelma: 33 727 kpl. 
Runsas kuvakokoelma Outokumpu 
Oy:n kaivosten toiminnan kuvausta, 
mutta myös valokuvia paikallisilta 
valokuvaajilta sekä Suomen Malmi 
Oy:ltä.

Arkisto- ja kirjakokoelma: 6 000 
kpl. Arkistoaineistossa matkakerto-
muksia ja käsikirjastossa kaivosalan 
kirjallisuutta.

Kartta- ja piirustuskokoelma: 8 000 
kpl. Laajasti mm. Keretin kaivoksen 
piirustuksia sekä jonkin verran kai-
vosyhdyskunnan rakennusten piirus-
tuksia.

Audiovisuaalinen kokoelma: 892 
kpl.

Lisäksi museolla on oma taideko-
koelma: 81 taideteosta. Taidekokoel-
ma on perustettu vuonna 2020. 

Tulevaisuuden haasteita
Outokummun kaivosmuseo ottaa 
vetovastuun Vanhan kaivoksen ope-
ratiivisesta toiminnasta vuoden 2023 
aikana Matkakumpu Oy:ltä. Tämä 
merkitsee lisäresurssointia museolle, 

mm. henkilökunnan osalta. Museon 
perusnäyttelyn uudistaminen on lähi-
vuosien iso voimanponnistus. Onneksi 
museolla on hyvät yhteistyökumppa-
nit, joiden kanssa luoda uutta. Kaivos-
museon rahoitus tulee valtionosuudes-
ta ja kaupungin budjettimäärärahoista. 
Lisärahoitusta museon kehittämiseen 

saadaan hankerahoituksella ja avus-
tuksilla. Toiminnan toteuttamista 
edesauttavat myös museon vapaa-
ehtoistyöntekijät, jotka toimivat asi-
antuntijoina, opastavat tai avustavat 
näyttelyiden ja tapahtumien suunnit-
teluissa ja toteutuksissa. 

Kaivosmuseo valokuvakokoelmissa on kuvia myös kaivostoiminnan alkuvuosilta. Tämä 
kuva Pitkälahden satamasta, jossa malmikiviä lastattiin.

Vuonna 1985 louhittiin museotunneli esittelemään kaivostyötä. Museotunneli on osa 
Kaivosmuseon näyttelyä. Lisää tunnelia louhittiin vanhan tunnelin jatkoksi vuosina 
2013-2014.
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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 
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Ekstensometri 
– lyhyt oppimäärä laitteesta ja sen käytöstä

”Ekstensometri on vain kallis tapa 
mitata lämpötilaa”. Asiantuntijan 
lausunto Otaniemen Dipolissa pide-
tyssä kalliomekaniikan seminaarissa, 
jossa käsiteltiin Länsimetron raken-
tamista.

Suomen suurin infrahanke Länsi-
metro on saatu valmiiksi. Yli kymme-
nen vuotta jatkuneeseen työhön osal-
listui kaikkiaan yli 30000 työntekijää. 
Kokonaisuus ja siihen vaikuttaneet 
asiat on hankala hahmottaa yhdellä 
kertaa. Pienistä palasista syntyi suuri 
kokonaisuus, mutta ilman niitä pieniä 
palasia lopputulokseen ei välttämättä 
olisi päästy.

Maanalaisten tilojen louhintatöis-
sä seurataan kallion liikkeitä samalla 
kun luodaan uutta tilaa kallion sisälle. 
Yksi yleisesti käytetty mittalaite on ni-
meltään ekstensometri, jolla voidaan 
mitata kalliopintojen liikkeitä suh-
teessa valittuun referenssipintaan. 
Louhinnan aikaisella kalliopinnan 
muutosten seurannalla voidaan osoit-
taa mahdollisten räjäytystöiden ja lou-
hinnan vaikutus kallion liikkeisiin ja 
näin ennakoida mahdollisia louhinnan 
ongelmatapauksia.

Länsimetron alkuaikoina ekstenso-
metrit olivat pääsääntöisesti käsimit-
tareilla luettavia, yksittäisistä osista 
kasaan koottuja ja yksittäin asennet-
tavia mittalaitteita. Laitteiden refe-
renssiarvot määriteltiin asennuksen 
jälkeen manuaalisesti. Seurantamitta-
ukset tehtiin suunnittelijan ohjeiden 
mukaan joko kerran viikossa tai mah-
dollisesti jopa harvempaan tahtiin. 

Kuvat 1 ja 2. Normaali extensometri tulee valmiina pakettina, joka voidaan helpoimmas-
sa tapauksessa aukaista suoraan asennusreikään.
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Kuva 3. Ekstensometrin 
juottaminen reikään onnistuu 
hyvin lähes kotoa löytyvillä 
työkaluilla. Toki juotoslaas-
tin seoksen sementtipitoisuus 
on tärkeää satuttaa oikeaksi 
mielellään heti ensimmäisellä 
kerralla.

Kuva 4. Asentajan painajainen. Kattoon 
asennettu ekstensometri, johon täytyy vielä 
kiinnittää puuttuvat lukupäät.

Tieto seurantapaikalta suunnittelijan 
pöydälle oli usein pitkä ja aikaa vievä.

Ekstensometri on yksinkertainen 
ja helppo asentaa, mikäli asennusrei-
kä on alakätinen. Asennus muuttui 
myös helpommaksi, kun laitteistot oli 
mahdollista tilata valmiiksi koottuina 
ja tiettyyn ankkuripituuteen ®ksattui-
na paketteina. Asennusluolan katto 

aiheuttaa aina omat haasteet, mikäli 
ekstensometri pitää asentaa kattoon 
pystysuoraan kulmaan. Helpointa olisi 
toki, jos ekstensometrit asennettaisiin 
aina ulkotiloissa ja suoraan alaspäin.

Nykyään ekstensometrit ovat pää-
sääntöisesti sähköisesti luettavia ja 
jatkuvassa seurannassa olevia. Mitta-
usratkaisuja tarjoaa jo useampikin lai-

tevalmistajia ja digitalisaation muka-
naan tuoma hyöty niin tilaajalle kuin 
laitteiden toimittajillekin on kiistaton. 
Kaikissa ratkaisuissa taka-ajatus on 
kuitenkin turvallisuus ja sen varmis-
taminen pienillä havainnoilla, joiden 
merkitys on kuitenkin kokonaisuuteen 
peilattaessa äärimmäisen tärkeä ja eh-
dottomasti huomioon otettava. 

Kuva 5A: Referenssitasoon kiinnitetty seuranta kalliopinnan liikkeestä [mm]
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Kuva 5C: Kalliopinnan suhteellinen liike [mm]

Kuva 5B: Lämpötilan mittaus mittausanturissa [astetta C]

Kuvat 5A, 5B ja 5C. Automaattisen 
seurannan tuloksia ankkurista syvyydellä 
8,5 metriä, kun takana on lähes vuoden 
seuranta.
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Juha Kreivi, Senior Specialist – Webgen
Orica

Avatel™ - Orican ja Epirocin 
mekanisoitu peränpanostuslaite

       

Panostuksen mekanisointi. Ajatus, 
joka on ollut kaivoksilla ja tunnelipro-
jekteissa haaveena jo vuosikymmenien 
ajan, on nyt todellisuutta. Maailman 
ensimmäinen täysin mekanisoitu pe-
ränpanostuslaite – Avatel™ on valmis 
testikäyttöön. Käyttäen Orican Web-
Gen™200 teknologiaa ja Epirocin 
Boomer-alustaa, on saavutettu täysin 
mekanisoitu peränpanostuslaite, joka 
antaa mahdollisuuden poistaa hen-
kilöstö riskialttiilta panostusalueelta 
täysin. Tämä mahdollistaa nopeam-
man tuotantosyklin, kun aikaa vieviä 
prosesseja voidaan jättää tekemättä.  

Turvallisuus ohjaavana tekijänä
Turvallisuus ja tuotannon tehokkuus 
ovat aina olleet ohjaavina tekijöinä 
uusia teknologioita kehitettäessä. 
Kaivokset ympäri maailman toivovat 
saavuttavansa syvempiä alueita ja mal-
mioita, joissa vuoripaineen  aiheutta-
ma jännitys ja korkean riskin alueet 
aiheuttavat haasteita. Henkilöstöä tar-
vitaan edelleen riskialttiissa paikois-
sa, jolloin raskas tuenta on tarpeel-
lista. Tähän päivään mennessä lähes 
jokainen tuotannon osa on pystytty 
mekanisoimaan ja automatisoimaan, 
mutta panostus on aina vaatinut hen-
kilöstöä jokaisessa panostuskohteessa. 
Oli sitten kyse maanalaisesta perän-
panostuksesta, yläkätisestä louhospa-
nostuksesta tai sitten maanpäällisestä 
tai maanalaisesta pengerlouhinnasta, 
kohteiden panostus on aina ollut käsin 
tehtävää työtä. 

Puhuttaessa maanalaisista kaivok-
sista, peränajot ovat luokiteltu vaaral-
lisimmiksi työkohteiksi. Manuaalinen 
peränpanostus altistaa ihmiset monil-
le vaaroille, kuten vuorovaikutukselle 
mekaanisten laitteiden kanssa, räjäh-
teille, kuumuudelle, melulle, pölylle, 
kompastumisvaaroille ja korkealla 
työskentelemiselle. Monet vakavat 
loukkaantumiset ja kuolemantapa-
ukset sekä maanalaisten kaivosten 
syvyyden, seismisyyden, monimut-
kaisuuden ja työolojen vaikeutumi-
nen uusissa olosuhteissa pakottavat 
automatisoimaan maanalaista kai-
vostoimintaa.  

Suurin osa maanalaisesta kaivostoi-
minnasta, kuten rusnaus, pultitus, las-

taus, kuljetus ja tuotantoporaus on jo 
mekanisoitu ja osa jopa automatisoitu. 
(Kuva 1.) Tuotanto- ja peränpanos-
tuksella on tässä suhteessa vielä pal-
jon kehitettävää. Huolimatta useista 
yrityksistä koneistaa ja automatisoida 
panostusta, ainoat merkittävät paran-
nukset viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana ovat olleet panostus-
letkun käsittelyn, integroitujen hyd-
raulisten työtasojen ja puomien sekä 
emulsiopumppujen käyttöönotto. 
Vaikka nämä muutokset ovat vähen-
täneet manuaalisen käsittelyn vaaroja 
ja altistumisaikaa peränajon panostus-
kohteessa, prosessit vaativat silti ihmi-
siä riskialttiissa kohteessa joko maassa 
tai korissa seisoen. 

Kuva 1. Kaivosten mekanisoidut tuotannon osat.
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Peränpanostukseen kuuluvat vaa-
kasuorien reikien puhdistaminen ja 
panostaminen.  Suurten, koneistettu-
jen kaivosten peräpro®ilit ovat yleensä 
viisi tai kuusi metriä korkeita ja yhtä 
leveitä. Tyypillisesti kahden hengen 
miehistö käyttää työtasoa tai panos-
tuskoria päästäkseen käsiksi panostet-
taviin reikiin.  Korissa oleva henkilö 
altistuu vaaroille, kuten puristumiselle  
korin ja seinän väliin, kuumuudelle ja 
geoteknisille vaaroille, mukaan luki-
en kivien putoamisille tai lohkareiden 
liikkumisille ruhjeiden mukaisesti. 
Maassa oleva henkilö altistuu myös 
eri vaaroille, kuten korin aiheuttamille 
iskuille, kivien tai laitteiden putoami-
selle, manuaalisen käsittelyn tuomille 
vammoille, kuumuudelle, kompastu-
miselle ja putoamiselle.  Molemmat 
altistuvat räjähteiden käsittelyyn 
liittyville vaaroille, mukaan lukien 
kitkasta, iskusta, staattisuudesta tai 
kuumuudesta johtuville tahattomalle 
räjähdykselle.

Jos reiät puhdistetaan paineilmalla, 
työntekijät altistuvat melulle, pölylle ja 
lentäville kiville sekä mudalle. Joskus 
porattu kuvio ei vastaa suunnitelmaa 
ja siinä voi olla ylimääräisiä reikiä tai 
puuttuvia reikiä.  Edellisen katkon 
porauksen reikien pohjien jäänteet 
voivat näyttää panostettavilta rei’iltä, 
jota ne eivät ole. Alimmat kynsireiät 
voivat olla usein rikkoutuneen kiven, 
veden ja porasoijan peitossa. Näiden 
merkitseminen on haasteellista ilman 
kunnon paikkatietoa. Jos kynsireikiä ei 
ole putkitettu, on panostajan etsittävä 
reiät manuaalisesti kaivamalla lapiol-
la.  Australian Queenslandin kaivos-
viranomaisen tiedot osoittavat, että 
ihmisiä loukkaantuu selvästi eniten 
kaivaessaan kynsireikiä näkyville ja 
panostettaessa perän reikiä, kuin min-
kään muun peränajoon kohdistuvan 
toiminnan aikana. (Kuva 2.)

Nykyaikaisissa kaivoksissa useim-
mat peränpanostuskohteet panos-
tetaan bulkkiräjähteillä eli pumpat-
tavalla emulsiolla, joka sytytetään 
impulssiletkunallilla. Jokainen reiässä 

Kuva 2. Tilasto loukkaantumisista eri peränpanostuksen työvaiheissa.
Lähde: https://www.rshq.qld.gov.au/safety-notices/mines/managing-rockfall-hazards-at-
development-headings

oleva nalli vaatii tietyn ennalta vali-
tun hidasteen, joka vastaa suunniteltua 
reikien sytyytysjärjestystä. Panostaja 
asettaa aloitepanoksen nallin kanssa 
panostusletkun päähän ja pumppaa 
emulsiota reikään.  Kun kaikki pa-
nostettavat reiät on panostettu, pa-
nostaja kytkee rei'istä roikkuvat im-
pulssiletkut nippusytyttimillä. Ennen 
räjäytystä nippusytyttimiin kytketty 
nalli kytketään laukaisukaapeliin tai 
kaukolaukaisujärjestelmään.  

Oikean nallinumeron valitseminen 
jokaiselle reiälle ja impulssiletkujen 
kytkeminen ovat manuaalisia toi-
mintoja.  Impulssiletkun kytkeminen 
räjähtävään tulilankaan tai nippusy-
tyttimiin vaatii huolellisuutta ja huo-
miota yksityiskohtiin sytytysvirheiden 
ja suunnittelemattoman räjäytyksen 
välttämiseksi.  

Peränajon ja tuotannon edetessä 
ympäröivä kivimassa vaurioituu ja 
siihen kohdistuessa mikrorakoiluja 
kallion jännitystilan jakautuu uudel-
leen. Vähentääkseen kivien putoa-
misen vaaraa perässä useat kaivokset 
verkottavat, pultittavat ja ruiskube-
tonoivat jokaisen pinnan rusnauksen 
jälkeen. Tämä lisää aikaa työkiertoon, 

lisää kustannuksia ja lisää jokaiseen 
räjäytykseen terästä ja betonia. Nämä 
aiheuttavat lisää vierasesineitä mal-
miin ja sitä myötä lisää murskien ja 
kuljettimien tukoksia, tuotanto- ja 
huoltoseisakkeja. 

Mekanisoidun panostamisen 
kehittymisen haasteet
Mekanisoitu panostaminen on ollut 
tähtäimessä siitä lähtien kun kaivok-
set alkoivat kehittymään syvemmiksi 
ja haastavimmiksi, ja sitä myötä tuo-
tannon kaikkien muiden prosessien 
muuttuessa enemmän etäohjattaviksi. 
Ongelmana on ollut pitkään panos-
tuksessa käytettävät langat eli nallin-
johtimet, oli sitten kyse sähkönalleista, 
impulssiletkunalleista tai elektronisis-
ta nalleista. Nallinjohtimien vuoksi 
panostaminen on ollut aina enemmän 
tai vähemmän käsityötä. 

Syy, miksi panostusprosessi on vii-
meisiä tuotannon vaiheita, jota ei tätä 
ennen olla pystytty täysin mekanisoi-
maan on se, että panostus on moni-
mutkainen prosessi hyvin haastavissa 
olosuhteissa. Panostettavat reiät tulee 
erottaa vääristä, kuten edellisen kat-
kon reikien pohjista tai muista panos-
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tettavia reikiä muistuttavista koloista. 
Panostusletkun työntäminen oikeaan 
reikään ja oikeaan kohteeseen vaatii 
hyvää tekniikkaa reiän tunnistami-
sessa, kuvion tunnistamisessa, hyvää 
paikannustietoa, tarkkaa prosessin- ja 
työkalujen hallintaa, jotka voivat olla 
helppoja ihmiselle tai tehdasrobotille, 
mutta haastavia maanalaiselle kaivos-
koneelle. Nallijohtimien käsittely ja 
liittäminen koneellisesti vaatii ihmisen 
näppäryyttä ja älykkyyttä sekä myös 
ongelmien ratkaisukykyä johtimien 
sotkeutuessa. Nallit ja aloitepanok-
set on myös pidettävä erillään ennen 
kuin ne yhdistetään juuri ennen reiän 
panostamista. Tästä syystä ne yleensä 
kootaan käsin.  

Mekanisointi, etäkäyttö ja auto-
maatio ovat askeleita tiellä kohti täysin 
itsenäistä toimintaa.  Täysi autonomia 
tarkoittaa, että kone siirtyy ja panos-
taa kohteet ilman ihmisen väliintuloa.  
Osittainen automaatio tarkoittaa, että 
jotkut syklin osat tapahtuvat ilman ih-
misen väliintuloa - esimerkiksi kone 
paikantaa reiät ja asettaa letkun reiän 
puhdistamiseksi.  Etäkäytöllä tarkoi-
tetaan ihmistä, joka ohjaa konetta 
jostain muualta kuin koneelta.  Etä-
käyttö ei vaadi automaatiota, mutta 
osittainen automaatio tehostaa etä-
käyttöä ja voi antaa yhdelle käyttäjälle 
mahdollisuuden ohjata useita koneita.  
Nykyaikainen esimerkki on kauko-
ohjattava lastauskone, jota ihminen 
ohjaa täyteettessä kauhaa ja lastatessa 
kuorma-autoa, mutta joka kulkee las-
tattavan kohteen ja kaatonousun tai 
kuorma-auton välillä itsenäisesti.

WebGen™200 - Langattoman 
räjähdejärjestelmän uusi sukupolvi
Yhtenä isoimmista haasteista kohti 
mekanisoitua, ja sitä kautta automa-
tisoitua panostusta, on olleet nal-
linjohtimet. Orica toi vuonna 2017 
markkinoille maailman ensimmäisen 
ja ainoan täysin langattoman räjähde-
järjestelmän, joka kantoi nimeä Web-
Gen™100. WebGen järjestelmässä 
ei ole ollenkaan nallinjohtimia, jol-

loin niiden katkeamisista aiheutuvat 
haitat ovat poistettu. Vuodesta 2017 
lähtien WebGen yksiköitä on käytet-
ty maailmanlaajuisesti jo yli 100 000 
kpl:tta yli 45:ssä eri kaivoksessa, ku-
ten Suomessa. (Kuva 3.) WebGen 
järjestelmän tuomien etujen myötä 
kaivokset ovat pystyneet mukautu-
maan ja poistamaan useita perintei-
sillä menetelmillä olevia rajoitteita ja 
haasteita. WebGen teknologian myötä 
kaivokset ympäri maailman ovat ke-
hittäneet jo yli 30 uutta louhintatapaa 
ja metodia, jotka auttavat niin turval-
lisuudessa kuin myös louhinnan opti-
moinnissa paremman malminsaannin 
myötä. WebGen – järjestelmä onkin 
edelleen ainoa siviiliräjähde, jolle on 
myönnetty SIL3 – luokan turvaluoki-
tus. Sama turvaluokitus, joka on myös 
lämpöhakuisissa ohjuksissa. Webgen 
yksiköiden tahaton ja suunnittelema-
ton räjähtäminen on minimoitu näin 
lähes olemattomiin. 

Kun WebGen aloitepanos on 
panostettu porareikään, se pystyy 
olemaan valmiustilassa 90 päivää. 
Akkuteknologian kehittyessä tule-
vaisuudessa paremmaksi ja kestäväm-
mäksi, saadaan aikarajaa venytettyä 
vieläkin pitemmälle. 

Nallien kehittymisen rintamalla 
vuosisatojen aikana ei ole ollut ko-
vinkaan useita suuria merkkipaaluja. 
Sen jälkeen kun William Bickford 
keksi aikatulilankanallin (Safety Fuse) 
vuonna 1831, räjäytyksen aloitepanos-

järjestelmissä on tapahtunut kolme 
vallankumousta - sähköiset sytytti-
met (1910 -luku), impulssiletkunallit 
(1980 -luku) ja elektroniset nallit (~ 
2000 – luku). Jokainen uusi aloite-
panosjärjestelmän kehitys on lisännyt 
panostamisen, räjäyttämisen ja yleen-
säkin louhinnan turvallisuutta, tark-
kuutta ja mahdollisuuksia. WebGen™ 
100:n myötä Orica toi markkinoille 
ensimmäisen todellisen langattoman 
räjäytysjärjestelmän, jossa oli elektro-
nisen sytyttimen tarkkuus. Kaikkien 
nallijohtimien, runkolinjojen ja pin-
takytkimien poistaminen avasi räjäy-
tyksissä monia mahdollisuuksia, jotka 
olivat aiemmin mahdottomia. Vuonna 
2022 markkinoille tullut parannettu 
Webgen™200 järjestelmä toi muka-
naan lisää turvallisuutta edistäviä ele-
menttejä, kuten geo-aita ominaisuus, 
jonka myötä varmistutaan oikean lou-
hoksen panostamisesta ja räjäyttämi-
sestä. (Kuva 4.) WebGen200 järjestel-
mä on liitoksissa myös Orican digital 
- verkostoon, jolloin panostaminen 
näkyy automaattisesti reaaliaikaisena 
tuotannonohjauskeskuksessa. 

Uuden sukupolven WebGen200 – 
järjestelmä tulee syrjäyttämään seuraa-
van puolen vuoden aikana täysin Web-
Gen100 – järjestelmän. Webgen100 
järjestelmä oli kehitetty pääosin ylä-
kätisiin louhoksiin ja maanpäälliseen 
pengerlouhintaan. Näissä tapauksissa 
edut ovat osoitettu muualla maail-
malla, kuin myös Suomessakin, toi-

Kuva 3. Webgen™100 järjestelmän käyttö vuodesta 2017. 
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Kuva 4. Räjäytysnallien kehitys.

miviksi. Louhosten etukäteispanostus 
antaa etuja niin turvallisuudessa kuin 
myös tuotannon tehokkuudessa. Noin 
90 prosenttia kaikista raportoiduista 
lähtemättömistä johtuu nallijohtimien 
katkeamisista. Kun nallijohtimet pois-
tetaan täysin yhtälöstä, lähtemättömiä 
aloitepanoksia nallijohtimien katke-
amisen johdosta ei voi enää syntyä. 
Louhosten etukäteispanostaminen, 
eli useiden louhoksen osien panosta-
minen etukäteen ennen ensimmäistä-
kään räjäytystä, antaa etua tuotannon 
optimoinnissa ja turvallisuudessa. Pa-
nostamisen jälkeen ei louhokseen tar-
vitse enää henkilöstön mennä, kallis 
uudelleen poraaminen ja tukkeutunei-
den reikien aukaiseminen poistuu, ei 
jälkituentaa panostuksen jatkumisen 
edellä, yli- ja alilouhiutumisen estä-
minen ja useat muut edut puhuvat 
WebGen järjestelmän puolesta. 

Webgen200 järjestelmä tuo muka-
naan useita parannuksia edeltäjään-
sä. Neljä eri kokoluokan tuotetta eri 
sovelluksia varten. Suurten kaivosten 
ja louhimoiden pengerlouhintaa var-
ten WebGen™200 Surface ja Surfa-
ce Pro – aloitepanokset, maanalaiseen 
peränpanostukseen ja Avatelia varten 
kehitetty WebGen™200 DEV ja 
yläkätisiin tuotantolouhoksiin Web-
Gen™200 UG PRO. (Kuva 5.) Tur-
vallisuutta on myös kehitetty edelleen 
WebGen™100 järjestelmästä saatujen 
kokemusten perusteella. 

Avatel™ - mekanisoitu 
peränpanostuslaite
Orica on kehittänyt mekanisoitua 
panostuslaitetta jo useita vuosia. Ai-
kaisemmat versiot olivat jo muutoin 
menestyksekkäitä, mutta räjähteiden 
nallijohtimet aiheuttivat suuria rajoit-
teita turvallisuuteen ja räjähteiden me-
kaaniseen käsittelyyn. Kun WebGen 
-järjestelmä otti kaupallisen askeleen 
vuonna 2017 ja todettiin tuote toi-
mivaksi kaivosolosuhteissa ja erittäin 
haastavassa ympäristössä, myös Ava-
tel- mekanisoidun peränpanostuslait-
teen kehittyminen otti ison askeleen 

Kuva 4. Räjäytysnallien kehitys.

Kuva 5. Webgen™200 järjestelmän aloitepanokset. 

eteenpäin. Avatel tulisi käyttämään 
WebGen teknologiaa peränpanos-
tuksessa, jolloin henkilöiden poista-
minen täysin vaaralliselta alueelta on 
mahdollista ja manuaalista räjähteiden 
käsittelyä tai johtimien niputtamista ei 
tarvitse enää tehdä. (Kuva 6.)

 Peränpanostuksissa tapahtuneet 
henkilövahingot ja jopa kuoleman-
tapaukset ovat pakottaneet kaivokset 
etsimään mahdollisimman turvallisia 
työtapoja, jotta peränpanostus olisi 
mahdollista toteuttaa turvallisesti. 
Tähän mennessä kaikki työtapauu-

distukset ovat olleet aikaa vieviä, kal-
liita ja usein myös tehottomia. Vuonna 
2019 Orica ja Epiroc päättivät yhdessä 
lähteä kehittämään ratkaisua täysin 
mekanisoituun peränpanostusalus-
taan, jotta turvallinen toiminta pe-
ränpanostuksessa olisi mahdollista 
toteuttaa myös tuotantotehokkaasti 
ja kannattavasti. 

Käyttäen Epirocin Boomer M2C 
– alustaa yhdessä Orican handiloa-
der panostusyksikön, Subtek Control 
ammoniumnitraattiemulsio – bulk-
kiräjähteen, LoadPlus™/Shotplus™ 

Kuva 6. Peränpanos-
tuksen vaarallisuus-
luokitukset. 

27



suunnittelu-ja panostusohjausjärjes-
telmän ja WebGen™200 – tekno-
logian kanssa, oli Avatel™ syntynyt. 
(Kuva 7.)

Avatel on täysin mekanisoitu pe-
ränpanostuslaite, jonka ansiosta vaa-
ralliselle ’punaiselle’ alueelle ei tarvise 
henkilöstöä viedä. Kaikki panostuksen 
osat ovat mekanisoituja. Avatel saa 
suunnitteluohjelmien kautta perän 
toteutuneen poraustiedon ja niiden 
perusteella luotaa ja tarkistaa reiät 
ennen panostusta ja mikäli havaitsee 
reiän olevan osittain tukkeutuneen, 
suorittaa puhdistuksen paineilmaa 
käyttäen ja toteaa reiän todellisen sy-
vyyden. Avatelissa on myös puomiin 
integroituna vedenpoistoon kehitetty 
pumppu sekä lattia- eli kynsireikien 
puhdistamiseen kehitetyt mekaaniset 
harjat jotka etsivät ja puhdistavat reiät 
irtokivestä ja porasoijasta. 

Avatelissa on kaksi itsenäistä pa-
nostuspuomia, jotka toimivat toi-
sistaan riippumatta. Kun Webgen 
aloitepanos kasautuu itsenäisesti kol-
mesta eri osasta  ennen puomille tu-
loa, on panostettava reikä jo valmiiksi 
puhdistettu irtotavarasta. Puomissa 
on ohjelmointiyksikkö, jossa Web-
gen yksikkö saa automaattisesti sille 
kuuluvan ajastuksen ennen panos-
tusreikään menoa. Tämä kaikki tieto 
on ohjelmoitu etukäteen Avatelille 
käyttäen Orican Shotplus™ – panos-
tussuunnitteluohjelmaa ja annettua 
poraustietoa. Kun Avatel toteaa reiän 
olevan hyväksyttävässä kunnossa ja 
valmis panostettavaksi, panostusletku 
panostaa ensin reiän pohjalle hieman 
emulsiota ennen kuin hakee puomilta 
Webgen yksikön. Tämän toiminnan 
etu on, että aloitepanos tulee näin ole-
maan hyvin ympäröitynä emulsiolla ja 
räjähderintama on optimaalinen. Kun 
Avatel on työntänyt Webgen yksikön 
reikään, panostaa se automaattisesti 
ennakkoon asetetun tiedon pohjalta 
reiän emulsiolla asetettuun mittaan 
asti. Tämän jälkeen Avatel raportoi 
kilomäärän, reiän todellisen pituuden 
ja panostamattoman osan pituuden 

Kuva 7. Avatel™ - mekanisoitu peränpanostuslaite.

LoadPlus™ - ohjelmaan. Tätä tietoa 
voidaan myöhemmin käyttää hyväksi 
louhinnan optimoinnissa, jolloin rei-
kien panostamisessa ei ole enää inhi-
millistä tekijää mukana ja jokainen pa-
nostettu reikä noudattaa suunnitelmaa 
mahdollisimman tarkasti. 

Avateliin on mahdollista ohjelmoi-
da useita eri panostusasetuksia, kuten 
eri panostusasteita, ammonimunit-
raatin eri tiheyksiä sekä myös eri pa-
nostusnopeuksia. Tämä on hyvin tär-
keää esimerkiksi peränpanostuksessa 
olevien kaarireikien rantupanostusta 
tehdessä. Usein rantupanostus suori-
tetaan perinteisellä tavalla tehtäessä 
käsin, jolloin rannun paksuus riippuu 
panostajan taidosta vetää letkua ulos 
reiästä oikealla nopeudella, jotta rantu 
pysyy yhtenäisenä, muttei kuitenkaan 
liian paksuna. Mikäli rantu jää liian 
paksuksi, nousee panostusaste liian 
isoksi joka aiheuttaa ylilouhiutumista 
ja taas vastaavasti jos rantu jää liian 
ohueksi, vaarana on panospatsaan kat-
keaminen ja huono räjähdysrintaman 
eteneminen. 

Avatel™ - Agnico Eagle Finlandin 
Kittilän kaivoksella
Tämän artikkelin kirjoittamisen 
hetkellä on maailman ensimmäinen 
Avatel™ -mekanisoitu peränpanos-
tusyksikkö, joka kantaa nimeä Avatel 
01, saapunut Kittilään ja aloittanut 
testiprojektin Agnico Eaglen Fin-
landin Kittilän kaivoksella. (Kuva 8.) 
Yhteistyössä AEF:n, Orican ja Epiro-
cin henkilöstö panostavat testijakson 

aikana useita kymmeniä peräkatko-
ja ja testaavat laitteen toimivuutta 
karussa kaivosympäristössä uuden 
Webgen200 järjestelmän kanssa. 
Tarkoituksena on todeta ja hankkia 
tietoa kehittämistarkoituksessa Ava-
telin tulevia päivityksiä varten. Koko 
testijakson aikana pyritään olemaan 
menemättä kertaakaan lähelle itse 
peräpro®ilia ns.’punaiselle’ alueelle tai 
ainakin minimoimaan siellä vietetty 
aika. Projekti on vasta aluillaan, joten 
siitä saatuja hyötyjä emme pysty vielä 
julkaisemaan. 

Avatelin tulon myötä turvallisuu-
den parantuminen on tietysti pääta-
voite, mutta sen lisäksi muut hyödyt 
seuraavat nopeasti perässä. Perien 
räjäytyksien yli- ja alilouhiutumiset 
ja niistä johtuvat lisätyöt ovat kalliita 
ja aikaa vieviä prosesseja ja ne usein 
hyväksytäänkin vain tappioksi, jotka 
ovat liian vaikeita korjattaviksi. Kun 
panostus pystytään optimoimaan ja 
mekanisoimaan, poistuu inhimilliset 
erehdykset ja panostus on enemmän 
standardisoitua. Näin ongelmakohtiin 
on helpompi puuttua, kun muuttujia 
on vähemmän. Avatel avaa polkuja 
myöhempiä teknologioita ja kaivos-
tekniikoita varten. Avatelin myötä 
pystymme louhimaan alueita, jotka 
olisivat muuten saavuttamattomissa ja 
joissa olosuhteet ovat liian vaarallisia 
henkilöstölle. Tuotantosyklistä pys-
tytään Avatelin johdosta jättää teke-
mättä muutamia aikaa vieviä ja kalliita 
työvaiheita, kuten peräseinän tukemi-
nen tai ruiskubetonointi, joita toteu-
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Kuva 8. Avatel™ Agnico Eagle Kittilän kaivoksella. Kuva 9. Avatel™ Agnico Eagle Kittilän kaivoksella.

tetaan järjestelmällisesti huonossa ja 
rikkonaisessa kalliossa. Näiden edellä 
mainittujen työvaiheiden pois jäänti 
antaa mahdollisuuden saada tasaisem-
pi malmin tuotanto, kun suunnitte-
lemattomia tuotannon keskeytyksiä 
voidaan vähentää huomattavasti. Kun 
henkilöstöä ei enää tarvita vaarallisel-

la alueella, vähentyy kalliopulttien ja 
verkotuksen tarve ja näin niiden pää-
tyminen murskalle tai rikastamolle 
ei aiheuta enää suunnittelemattomia 
katkoja tai huoltoseisakkeja.

Avatel 01 on ensimmäinen, mut-
tei ainoa laatuaan koko maailmassa 
ja sen tuoma turvallisuus peränpa-

nostuksessa ja tuotannon optimoin-
nissa uskotaan olevan tulevaisuutta 
vielä useilla kaivoksilla maailmassa. 
Tämä on kuitenkin vasta ensi askel ja 
tähtäimenä tulevaisuudessa on saada 
tämäkin tuotannon osa-alue mahdol-
lisimman lähelle automatisaatiota tai 
etäohjausta.  

Veskun Pora on parasta palvelua 
tarjoava louhintatarvikkeiden 
erikoisliike Naantalissa.

Vesku p. 0400 779 980
toimisto@veskunpora.fi 
veskunpora.fi

Suosituimmat louhintatarvikkeet 
löytyvät meiltä aina hyllystä ja 
toimitamme ne työmaalle samana 
päivänä - joskus jopa tunnissa.

Alan ammattilaisille meillä on tarjolla markkinoiden parhaat tuotteet: 
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N O R M E T. C O MGOING 
BEYOND
60 years of exceeding 
industry expectations

LAITTEET PALVELUT RAKENNUS-
KEMIKAALIT

KALLIOLUJITUS

Tiimimme koostuu maanalaisen kaivos- ja 
tunnelirakentamisen johtavista ammattilaisista 
ja ongelmanratkaisijoista. Kehittämämme 
teknologiaratkaisut tukevat asiakkaitamme koko 
projektin elinkaaren ajan.

OLEMME AMMATTILAISIA:

> Ruiskubetonoinnissa
> Panostuksessa
> Nosto- ja asennustöissä
> Rusnauksessa
> Maanalaisessa logistiikassa
> Kallion ja maaperän 

lujituksessa
> Vedeneristyksessä
> TBM-teknologiassa
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Teollisuustie 20, PL 62
79101 LEPPÄVIRTA

Gsm 0400-710 945

Laatu.
Palvelu. 

Turvallisuus. 
Vastuullisuus.

Tehokkuus.

Emulsion explosives

Lapex Inter Oy
mika.kontola@lapex.fi

p. 050 5594746
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Tutkimus louhintatärinän aiheuttamista 
vaurioista betonirakenteisiin

  

Pyry Venho
A-Insinöörit

Taustaa
Toukokuussa 2022 valmistui vuoden 
mittainen louhintatärinään keskit-
tyvä tutkimustyö. Tutkimus tehtiin 
diplomityönä, jonka tilasi INFRA 
ry:n louhintajaosto RIL 253-2010 
Rakentamisen aiheuttamat tärinät 
-ohjeistuksen päivitysehdotuksen tu-
eksi. Työssä tutkittiin louhintaräjäy-
tysten tärinän siirtymistä ympäristön 
rakennuksiin ja tärinän aiheuttamia 
vaurioita. Diplomityössä aluksi suo-
ritettiin alan asiantuntijoiden haastat-
teluilla tuettu kirjallisuuskatsaus, jossa 
tutkittiin, miten tärinä teoriassa aihe-
uttaa vaurioita rakenteisiin, minkälai-
sia nykyisiä suomalaisia ja ruotsalaisia 
ohjearvoja on, mikä on niiden historia 
sekä sitä, miten nykyistä tärinäohjeis-
tusta voisi teoriassa edelleen parantaa. 

Empiirinen koe
Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tehtiin 
mittava empiirinen koe. Kokeessa ra-
kennettiin testirakenne, josta mitat-
tiin vieressä tehtyjen koeräjäytysten 

tärinöitä ja tarkasteltiin vaurioiden 
syntymistä. Testirakenne koostui 10 
metrin sivun pituisesta neliön mal-
lisesta nauha-anturasta, jonka päälle 
rakennettiin muottiharkkojen avulla 
1,4 metriä korkea betoniseinä. Ra-
kenne rakennettiin standardien mu-
kaisesti, tosin raudoituksia seinän 
osalta jätettiin pois. Näin rakenne 
kuvasi paremmin myös vanhempaa 
rakennuskantaa omakotitalojen osal-
ta ja halkeamia saatiin herkemmin 
aikaiseksi. Koerakenne oli perustettu 
osittain kiinteästi kallionvaraiseksi, 
osittain maanvaraiseksi. Rakenteen 
toinen sivu oli 0-20 cm murskepatjan 
päällä ja vastakkaiseen sivuun tultaes-
sa murskapatja kasvoi tasaisesti 2- 2,2 
metrin paksuuteen. Mittauspisteitä oli 
yhteensä 12, ja Tärinää mitattiin eri 
puolilta anturaa ja seinää, sekä lisäksi 
kolmesta pisteestä kalliosta.

Tuotantoräjäytyksissä saatiin ar-
vioitua kallion tärinänjohtavuus sekä 
rakenteen tärinänkestävyys. Tuo-
tantoräjäytyksissä rakenteen tärinää 

mitattiin kolmella tärinämittarilla. 
Ensimmäiset halkeamat saatiin tuo-
tantoräjäytyksissä noin 0,3mm siir-
tymällä ja 62 mm/s heilahdusnopeu-
della. Mitatut taajuudet olivat matalia, 
21-48 hertsin luokkaa heilahdusno-
peuden huippuarvon hetkellä. Raken-
teen paksun soravaipan puolella hei-
lahdusnopeuden pystykomponentti 
oli vallitsevampi kuin sillä puolella, 
missä kalliopinta oli lähellä anturaa. 
Toisessa tuotantoräjäytyksissä saatiin 
kaksi uutta halkeamaa samantyyppi-
sillä tuloksilla ensimmäiseen verrat-
tuna.

Seuraavaksi oli itse koeräjäytysten 
vuoro. Koeräjäytyksissä pienennettiin 
etäisyyttä ja kasvatettiin momentaa-
nista panosmäärää seuraavaan koerä-
jäytykseen siirryttäessä. Näin saatiin 
kasvatettua tärinän arvoja asteittain 
eri kokeissa. Koeräjäytyksiä suori-
tettiin yhteensä kolme kappaletta. 
Ensimmäisessä koeräjäytyksessä 
etäisyyttä oli 35 metriä ja momentaa-
ninen panosmäärä oli 50 kg. Toisessa 
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koeräjäytyksessä etäisyys oli 20 metriä 
ja momentaaninen panosmäärä 100 
kg. Kolmannessa kentässä momen-
taaninen panosmäärä oli 150 kg ja 
etäisyys 10 metriä. Momentaanisen 
panosmäärän kasvattaminen tapahtui 
räjäyttämällä ensimmäisessä kentässä 
reiät yksitellen, toisessa kentässä pa-
reittain, ja kolmannessa kentässä kol-
me reikää samanaikaisesti.

Taajuus
Taajuuden arvot koeräjäytyksissä 
muodostuivat hidasteaikojen mu-
kaan. Maalajilla tai rakenteella ei ollut 
merkittävää vaikutusta koeräjäytysten 
vallitsevaan taajuuteen. 1. koeräjäytyk-
sessä hidasteaikana käytettiin 40ms. 
40 ms toistuu sekunnissa 25 kertaa, eli 
vastaa 25 hertsin taajuutta. 1. koeräjäy-
tyksen taajuudet muodostuivat selke-
ästi 25-30 hertsin ympärille. Toisessa 
koeräjäytyksessä hidasteaika muutet-
tiin 20 millisekuntiin. Tämä vastaa 50 
hertsiä, jonka ympärille toisen koerä-
jäytyksen tärinöiden taajuus keskittyi. 
Viimeisessä räjäytyksessä käytettiin 60 
ms hidasteaikaa, jolloin 16,7 hertsin 
taajuus näkyi jälleen tuloksissa. Ha-
vainto oli siitä mielenkiintoinen, että 
hidasteaikojen vaikutusta taajuuksiin 
ei suuremmin ole nostettu Suomessa 
esille. Ilmiö toimi siis lyhyillä etäisyyk-
sillä, mutta pitkillä etäisyyksillä, kuten 
tuotantoräjäytyksissä, taajuudet eivät 
korreloineet hidasteaikojen kanssa. 
Tämä selittyy osaksi sillä, että pitkillä 
etäisyyksillä yksittäisten reikien räjäy-
tysten aiheuttamat tärinä sekoittuvat 
toistensa kanssa keskenään kalliossa 
edetessä, osaksi tuotantoräjäytyksissä 
hidasteaikaerot olivat epäsymmetrisiä 
reikien välillä.

Siirtymällä yhteys 
vaurioiden määrään
Vaikka etäisyyttä pienennettiin ja mo-
mentaanista panosmäärää kasvatettiin 
selvästi, halkeamia syntyi silti tasaista 
tahtia. Syntyneet halkeamat siis toi-

Taulukko 1: Mittauspiste 1 vertikaalikomponentin tulokset eri räjäytyksiltä
Räjäytys PPV 

(mm/s)
Siirtymä 

(mm)
Taajuus 

(Hz)
Etäisyys (m) Momentaaninen 

panosmäärä (kg)
1. tuotantoräjäytys 44,5 0,15 43 96 479,6 

2. tuotantoräjäytys 38,8 0,221 29 124 406,2

1. testiräjäytys 82,7 0,399 30 41 65,1

2. testiräjäytys 68,5 0,366 50 34 112,2

3. testiräjäytys 155 1,34 18 23 150,7

Kuva 1. Koeräjäytyskenttä. Tutkittava rakenne taustalla.

mivat luonnollisina liikkumasaumoi-
na, jonka takia panosmäärän kasvatta-
minen ja etäisyyden pienentäminen oli 
tarpeen. Taajuuksien arvoilla ei näky-
nyt yhteyttä panosmäärän suuruuteen 
tai etäisyyden pienentämiseen, mutta 

siirtymät ja sitä myötä heilahdus-
nopeuden arvot kasvoivat. Näin ol-
len siirtymillä todettiin olevan suuri 
vaikutus halkeamien syntyyn. Koska 
halkeama syntyy nimenomaan tärinän 
liikkeen aiheuttaman leikkaus- tai 

Taulukko 1: Mittauspiste 1 vertikaalikomponentin tulokset eri räjäytyksiltä

Räjäytys PPV 
(mm/s)

Siirtymä 
(mm)

Taajuus 
(Hz)

Etäisyys 
(m)

Momentaaninen 
panosmäärä (kg)

1. tuotantoräjäytys 44,5 0,15 43 96 479,6 

2. tuotantoräjäytys 38,8 0,221 29 124 406,2

1. testiräjäytys 82,7 0,399 30 41 65,1

2. testiräjäytys 68,5 0,366 50 34 112,2

3. testiräjäytys 155 1,34 18 23 150,7

Taajuus
Taajuuden arvot koeräjäytyksissä muodostuivat hidasteaikojen mukaan. Maalajilla tai rakenteella ei ollut 
merkittävää vaikutusta koeräjäytysten vallitsevaan taajuuteen. 1. koeräjäytyksessä hidasteaikana käytettiin 
40ms. 40 ms toistuu sekunnissa 25 kertaa, eli vastaa 25 hertsin taajuutta. 1. koeräjäytyksen taajuudet 
muodostuivat selkeästi 25-30 hertsin ympärille. Toisessa koeräjäytyksessä hidasteaika muutettiin 20 
millisekuntiin. Tämä vastaa 50 hertsiä, jonka ympärille toisen koeräjäytyksen tärinöiden taajuus keskittyi. 
Viimeisessä räjäytyksessä käytettiin 60 ms hidasteaikaa, jolloin 16,7 hertsin taajuus näkyi jälleen tuloksissa. 
Havainto oli siitä mielenkiintoinen, että hidasteaikojen vaikutusta taajuuksiin ei suuremmin ole nostettu 
Suomessa esille. Ilmiö toimi siis lyhyillä etäisyyksillä, mutta pitkillä etäisyyksillä, kuten tuotantoräjäytyksissä, 
taajuudet eivät korreloineet hidasteaikojen kanssa. Tämä selittyy osaksi sillä, että pitkillä etäisyyksillä
yksittäisten reikien räjäytysten aiheuttamat tärinä sekoittuvat toistensa kanssa keskenään kalliossa 
edetessä, osaksi tuotantoräjäytyksissä hidasteaikaerot olivat epäsymmetrisiä reikien välillä.

Kuva 1: MP2, Koeräjäytys 1, hidasteaika 40ms=25 Hz

Kuva 2. Layout-kuva koeräjäytysten ja rakenteen sijainneista.
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Vaikka etäisyyttä pienennettiin ja momentaanista panosmäärää kasvatettiin selvästi, halkeamia syntyi silti 
tasaista tahtia. Syntyneet halkeamat siis toimivat luonnollisina liikkumasaumoina, jonka takia panosmäärän 
kasvattaminen ja etäisyyden pienentäminen oli tarpeen. Taajuuksien arvoilla ei näkynyt yhteyttä 
panosmäärän suuruuteen tai etäisyyden pienentämiseen, mutta siirtymät ja sitä myötä heilahdusnopeuden 
arvot kasvoivat. Näin ollen siirtymillä todettiin olevan suuri vaikutus halkeamien syntyyn. Koska halkeama 
syntyy nimenomaan tärinän liikkeen aiheuttaman leikkausjännityksen takia, siirtymällä on luonnollisesti suuri 
vaikutus tärinävauriota tarkastellessa. Standardien mukaisesti teräsvahvistettuun anturaan syntyi halkeama 
vasta viimeisessä räjäytyksessä, jossa siirtymän arvot olivat selkeästi suuremmat kuin missään muissa 
räjäytyksissä. Tämä havainto tukee siirtymän olevan halkeamien kannalta merkittävä tekijä.
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Seinän keskelle asennetut mittauspisteet antoivat tuloksia, joissa suurin heilahduksen komponentti oli seinää 
vasten kohtisuoraan. Nämä komponentit jäivät myös resonoimaan kauemmin kuin muissa mittauspisteissä. 
Tärinä siis liikkuu siihen suuntaan, mihin sillä on vapautta värähdellä.
Kalliosta mitatun tärinä huomattiin vaimenevan etäisyyden mukaan. Tärinä liikkui lähinnä vaakasuuntaisesti 
kalliossa, mutta rakenteeseen siirtyessä tärinän vertikaalikomponentti oli pääosin suurin komponentti 
heilahdusnopeuden suhteen, pois lukien aiemmin mainittu seinän huojuntailmiö.
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vaikutus tärinävauriota tarkastellessa. Standardien mukaisesti teräsvahvistettuun anturaan syntyi halkeama 
vasta viimeisessä räjäytyksessä, jossa siirtymän arvot olivat selkeästi suuremmat kuin missään muissa 
räjäytyksissä. Tämä havainto tukee siirtymän olevan halkeamien kannalta merkittävä tekijä.
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Seinän keskelle asennetut mittauspisteet antoivat tuloksia, joissa suurin heilahduksen komponentti oli seinää 
vasten kohtisuoraan. Nämä komponentit jäivät myös resonoimaan kauemmin kuin muissa mittauspisteissä. 
Tärinä siis liikkuu siihen suuntaan, mihin sillä on vapautta värähdellä.
Kalliosta mitatun tärinä huomattiin vaimenevan etäisyyden mukaan. Tärinä liikkui lähinnä vaakasuuntaisesti 
kalliossa, mutta rakenteeseen siirtyessä tärinän vertikaalikomponentti oli pääosin suurin komponentti 
heilahdusnopeuden suhteen, pois lukien aiemmin mainittu seinän huojuntailmiö.

vetojännityksen takia, siirtymällä on 
luonnollisesti suuri vaikutus tärinä-
vauriota tarkastellessa. Standardien 
mukaisesti teräsvahvistettuun antu-
raan syntyi halkeama vasta viimeisessä 
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vat selkeästi suuremmat kuin missään 
muissa räjäytyksissä. Tämä havainto 
tukee siirtymän olevan halkeamien 
kannalta merkittävä tekijä.

Muita havaintoja
Seinän keskelle asennetut mittaus-
pisteet antoivat tuloksia, joissa suurin 

heilahduksen komponentti oli seinää 
vasten kohtisuoraan. Nämä kompo-
nentit jäivät myös resonoimaan kau-
emmin kuin muissa mittauspisteissä. 
Tärinä siis liikkuu siihen suuntaan, 
mihin sillä on vapautta värähdellä.

Kalliosta mitatun tärinän huomat-
tiin vaimenevan etäisyyden mukaan. 
Tärinä painottui lähinnä vaakasuun-
taisesti kalliossa, mutta rakenteeseen 
siirtyessä tärinän vertikaalikompo-
nentti oli pääosin suurin kompo-
nentti heilahdusnopeuden suhteen, 
pois lukien aiemmin mainittu seinän 

huojuntailmiö.
Koska työn mittaustulokset olivat 

monipuolisia ja testijärjestelyt sekä 
koerakennukset oli tehty tutkimuk-
selle tyypilliseen tapaan tarkasti ja 
standardien mukaisesti, on aineis-
tossa paljon dataa, jota voidaan vielä 
jatkossa hyödyntää. Työ toimi myös 
esimerkkinä siitä, miten eri yritysten 
yhteistyöllä voidaan saada helposti 
aikaan koko alaa kehittävää tutki-
musta. Työ tuloksineen on saatavilla 
aaltodoc-verkkosivuilta. 

Taulukko 1: Mittauspiste 1 vertikaalikomponentin tulokset eri räjäytyksiltä

Räjäytys PPV 
(mm/s)

Siirtymä 
(mm)

Taajuus 
(Hz)

Etäisyys 
(m)

Momentaaninen 
panosmäärä (kg)

1. tuotantoräjäytys 44,5 0,15 43 96 479,6 

2. tuotantoräjäytys 38,8 0,221 29 124 406,2

1. testiräjäytys 82,7 0,399 30 41 65,1

2. testiräjäytys 68,5 0,366 50 34 112,2

3. testiräjäytys 155 1,34 18 23 150,7

Taajuus
Taajuuden arvot koeräjäytyksissä muodostuivat hidasteaikojen mukaan. Maalajilla tai rakenteella ei ollut 
merkittävää vaikutusta koeräjäytysten vallitsevaan taajuuteen. 1. koeräjäytyksessä hidasteaikana käytettiin 
40ms. 40 ms toistuu sekunnissa 25 kertaa, eli vastaa 25 hertsin taajuutta. 1. koeräjäytyksen taajuudet 
muodostuivat selkeästi 25-30 hertsin ympärille. Toisessa koeräjäytyksessä hidasteaika muutettiin 20 
millisekuntiin. Tämä vastaa 50 hertsiä, jonka ympärille toisen koeräjäytyksen tärinöiden taajuus keskittyi. 
Viimeisessä räjäytyksessä käytettiin 60 ms hidasteaikaa, jolloin 16,7 hertsin taajuus näkyi jälleen tuloksissa. 
Havainto oli siitä mielenkiintoinen, että hidasteaikojen vaikutusta taajuuksiin ei suuremmin ole nostettu 
Suomessa esille. Ilmiö toimi siis lyhyillä etäisyyksillä, mutta pitkillä etäisyyksillä, kuten tuotantoräjäytyksissä, 
taajuudet eivät korreloineet hidasteaikojen kanssa. Tämä selittyy osaksi sillä, että pitkillä etäisyyksillä
yksittäisten reikien räjäytysten aiheuttamat tärinä sekoittuvat toistensa kanssa keskenään kalliossa 
edetessä, osaksi tuotantoräjäytyksissä hidasteaikaerot olivat epäsymmetrisiä reikien välillä.

Kuva 1: MP2, Koeräjäytys 1, hidasteaika 40ms=25 Hz

Kuva 4. MP2, Koeräjäytys 2, hidasteaika 20ms=50 Hz

Kuva 5. MP2, Koeräjäytys 3, hidasteaika 60ms=16,7 Hz

Kuva 3. MP2, Koeräjäytys 1, hidasteaika 40ms=25 Hz
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WebGen™- järjestelmään perustuva 
langaton räjäytyspalvelu, joka poistaa 
nalli-, ja pintahidastejohtimet 
räjäytyskentistä. 

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

Saadaksesi lisätietoa WebGen™- järjestelmästä ja siitä kuinka se voi 
parantaa päivittäistä toimintaanne, ota yhteyttä paikalliseen Orican 
edustajaan tai vieraile osoitteessa orica.com/wireless
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Paranna 
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 Lisää turvallisuutta Pienennä 
käyttökustannuksia

Seuraavan sukupolven BlastIQ™alusta on 
pilvipohjainen digitaalinen alusta, joka on 
suunniteltu erityisesti jatkuvaan 
räjäytystulosten parantamiseen.

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

Saadaksesi lisätietoa BlastIQ™ alustasta sekä siitä kuinka se voi tukea 
toimintaanne päivittäin, ota yhteyttä paikalliseen Orican edustajaan tai 
vieraile osoitteessa orica.com/BlastIQ
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YHDISTETYT 
TEKNOLOGIASOVELLUKSET 
RÄJÄYTYSTULOSTEN 
OPTIMOINTIIN

VÄHENNÄ PORAUKSEN JA 
PANOSTUKSEN  

KOKONAISKUSTANNUKSIA

LISÄÄ 
TUOTTAVUUTTA

PARANNA 
TURVALLISUUTTA 

HELPOTA 
VIRANOMAISVAATIMUSTEN 

TÄYTTÄMISTÄ
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Sini Laine, toiminnanjohtaja
KIVI ry

Ilmastotavoitteita kohti – 
kotimaisuus tuo työtuloja ja vähentää CO2-päästöjä

Taloustutkimus Oy tutki KIVI ry:n 
toimeksiannosta läheltä hankitun ki-
ven kokonaistaloudellista vaikutusta 
sekä ilmastohyötyjä. Selvityksessä 
verrattiin laajasti kiinalaisen ja suoma-
laisen kiven kokonaistaloudellisuutta. 
Hankintahintaa katsottaessa esimer-
kiksi tullitilaston mukaan, on suoma-
lainen kivi noin 10 prosenttia kalliim-
paa kuin kiinalainen. Luku määräytyy 
kotimaisen kiven vientihinnasta ja 
ulkomaisen kiven tuontihinnasta sa-
tamassa. Jos kiinalaisen kiven käyttö 
puolittuisi, valtio ja kunnat saisivat 
miljoonia euroja enemmän työtuloja 
sekä CO2-päästöt laskisivat nykyisestä 
13 700 tonnia vuodessa.

Työllisyyden kasvun vaikutus 
4,1 miljoonaa euroa vuodessa
Vuonna 2019 Suomessa louhittiin 207 
miljoonaa tonnia luonnonkiveä, josta 
valmistettiin katulaattoja ja nupukiviä, 
reunakiviä ja portaita. Samana vuonna 
Suomeen tuotiin Kiinasta luonnonki-
veä 66 miljoonaa tonnia, jonka arvo oli 
12,6 miljoonaa euroa. Kiinasta tuodun 
kiven merirahdin päästöjen osuus olisi 
ollut 27 400 CO2e-tonnia ja päästöjen 
arvo 1,4–2,7 miljoonaa euroa päästö-
oikeuden hinnasta riippuen.

Jos kaikki käytetty kivi vuonna 
2019 olisi ollut kotimaista, olisi työl-
lisyys kasvanut suoraan 51 henkilö-
työvuodella ja kerrannaisvaikutusten 
kautta 82 työvuodella. Rahassa lasket-
tuna suomalaisen kivituotannon lisäys 
olisi tällöin kerrannaisvaikutuksineen 
ollut 4,1 miljoonaa euroa.

Hinta myös ympäristö- 
ja sosiaaliselle vastuulle
Kotimaisen kiven valinta tuo työtä ja 
työtuloja Suomeen. Tuloista puolet jää 

Esimerkki: Kaupunginosan katujen saneeraus ja uusien rakennus

KESTÄVÄN HANKINNAN ESIMERKKI

Tuontikiven CO2-päästötKotimaisen kiven CO2-päästöt

Rakennuskiven
kokonaismäärä
1 000 tonnia Yhteensä

reunakivi

noppa- ja 
nupukivi

36 400

32 500

2 800

5 200

39 200

37 700

Rakennuskiven
kokonaismäärä
1 000 tonnia

Yhteensä

Kiina
reunakivi

Portugali
noppa- ja nupukivi

36 400

32 500

144 200

97 500

180 600

130 000

Arvio

Kuljetus
Kg CO2e

Valmistus
Kg CO2e

Kuljetus
Kg CO2e
Arvio

Valmistus
Kg CO2e
Arvio

76 900 kg CO2e 310 600 kg CO2e

työntekijöille ja toisen puolen tulout-
tavat valtio, kunnat ja sosiaaliturvara-
hastot. 

Sosiaalisen vastuun lisäksi ym-
päristövastuun tulisi ohjata päätök-
sentekoa. Kustannusten vertailua 
hankaloittaa se, että kansainvälinen 
merirahti ei ole päästökaupan piiris-
sä, ja näin CO2-päästöille ei hinnassa 
muodostu haitta-arvoa. Julkisissa han-
kinnoissa voidaan kuitenkin huomi-
ota kiinnittää kaupungin tai kunnan 
omiin ilmastotavoitteisiin ja hankin-
nan hiilidioksidipäästöihin, jolloin 
voidaan valita vähäpäästöisempi tuote. 
Kotimaisen luonnonkiven aiheuttama 
ilmastokuormitus on alhainen muun 
muassa lyhyiden kuljetusmatkojen ja 
pitkän käyttöiän ansiosta.

Katse tulevaisuuteen
Ilmastokriisin syventyessä on ilah-
duttavaa huomata, että muutos ajat-
telussa ja asenteissa on käynnissä. 
Kunnat ja kaupungit tekevät koko 
ajan enemmän töitä ilmastotavoittei-

den saavuttamiseksi ja mielenkiinto ja 
kysyntä kotimaisen kiven, ”lähikiven”, 
käyttämiseksi on lisääntynyt. Kehitys-
suunta on toivoa antava, sillä julkisen 
hankinnan merkitys on taloudellises-
tikin vuodessa melkoinen, 35 miljardia 
euroa.

Myös Rakennusteollisuus kantaa 
kortensa ilmastokekoon viemällä 
eteenpäin kestävän rakentamisen 
ohjelmaa, joka kokoaa rakennusalan 
teolliset toimijat yhteen tuottamaan 
uutta tietoa ja ymmärrystä ympäris-
tön kannalta kestävästä rakentami-
sesta. 

Lisätietoja:
KIVI ry
Sini Laine, toiminnanjohtaja, s-posti: 
sini.laine@kivi.info
KIVI ry (aiemmin Kiviteollisuus-
liitto ry) on vuonna 1938 perustettu 
Suomen ainoa luonnonkiviteolli-
suutta edustavien yritysten järjestö. 
www.kivi.info





Godwin pumps are built with discharge head capabilities to 193 m with a single-stage 
open impeller and close coupled pumpend. Built to handle the toughest dewatering 
jobs these automatic self-priming  pumps demand minimum maintenance and can run 
dry without damage; sturdy and reliable under all conditions. Count on our service and 
support whether you purchase, rent or opt for a total solution. Godwin pumps are readily 
available to you from your nearest Xylem rental, sales and service centers.

NO JOB
IS TOO
TOUGH
FOR A
GODWIN.

SÄÄSTÖJÄ JA
MIELEN- 
RAUHAA
KAIVOKSEESI

AVENSOR, PAREO JA BIBOα

– SÄÄSTÄ VALVONNALLA ENERGIAA 
JA KUNNOSSAPITOKULUJA

Xylem Avensor on digitaalinen alusta, jolla erilaiset 
laitteet saadaan liitettyä yhteen järjestelmään 
helposti. Se tarjoaa käyttäjälle datan, hälytykset, 
raportit, visualisoinnin ja paljon muuta. Flygt 
Pareo -pumppuohjain tekee vanhasta pumpusta 
älykkään ja mahdollistaa jopa 70 % pienemmät 
ylläpitokustannukset.  Älykäs Flygt Biboα -pumppu 
sisältää edistyneet älyominaisuudet jo valmiiksi 
integroituina.  

Asiakaspalvelu 
puh. 010 320 8585 tai myynti@xylem.com

Veli-Matti Tiilikainen 
puh. 010 320 8564 tai veli-matti.tiilikainen@xylem.com

www.xylem.fi
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Sakari Mononen, kehityspäällikkö
Yara Suomi Oy Siilinjärven kaivos

Allianssitoiminta 

Siilinjärven kaivoksella
Uusi sopimusmalli kaivostuotannossa

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven 
kaivos aloitti vuoden 2022 alus-
ta alkaen toimimaan kaivosura-
koitsija Tapojärvi Oy:n kanssa 
ns. allianssisopimuksella, joka 
on hyvin harvinaista kaivostuo-
tannossa maailmanlaajuisestikin.

1. Siilinjärven kaivos
Siilinjärven kaivoksesta louhitaan 
maailman puhtainta apatiittimalmia, 
jonka sisältämä fosfori käytetään lan-
noitteiden ja rehufosfaattien valmis-
tuksessa. Kaivosalueella on kolme lou-
hosta sekä rikastamo, jossa malmista 
erotetaan fosfaatti.

Malmiesiintymä on massiivinen 
karbonatiitti, jossa arvomineraalina on 
apatiitti. Rikastusprosessin tuloksena 
saadaan heikkopitoisesta malmista 
todella hyvälaatuinen apatiittirikaste 
(P2O5-pitoisuus 36,5%), joka hyödyn-
netään pääosin toimipaikan omalla 
fosforihappotehtaalla.

Kolmesta louhoksesta Särkijärven 
päälouhos (kuva 1) on ollut tuotan-
nossa jo joulukuusta 1979 ja sitä on 
laajennettu vuosien varrella kaikkiin 
pääilmansuuntiin. Tällä hetkellä Saa-
risen satelliittilouhos (2012-22) on 
korvautumassa uudella Jaakonlammen 
louhoksella.

Malmin ja raakun lastaus ja kuljetus 
on ollut alusta asti kaivosurakoitsijalla. 
Eri malmilaatuja joudutaan sekoitta-
maan hyvin tarkasti keskenään että 
saadaan rikastamolle hyvälaatuinen 

malmisyöte. Tärkeässä roolissa on lou-
hoksen tuotannonohjausjärjestelmä 
(FMS) ja reaaliaikainen tiedonsiirto. 
Kokonaislouhinta on viime vuodet ol-
lut noin 25 Mt/v, josta malmia noin 
11 Mt/v. Nykyinen kaivossuunnitelma 
(LOM) ulottuu vuoden 2035 loppuun 
asti. Kaivoksen turvallisuutta on ke-
hitetty vahvasti viime vuosien aikana 
ja tapaturmataajuus on jo pitemmän 
aikaa ollut selvästi alle Suomen kai-
vosten keskiarvon (marraskuussa 2022 
TRI-taajuus 1,5).

2. Taustaa allianssipäätökselle
Yarassa aloitettiin jo useita vuosia en-
nen edellisen 10 vuoden kaivosurakan 
(2012-2021) päättymistä miettimään 
ja suunnittelemaan seuraavaa jaksoa. 
Samoihin aikoihin alkoi allianssimal-

li yleistymään rakennusprojekteissa 
Suomessa, lisäksi saatiin selville, että 
Australiassa oli ollut myös kaivosal-
liansseja.

Ajan kanssa hankittiin paljon lisä-
tietoa erilaisista alliansseista ja otettiin 
koulutusta asiasta. Tiedon lisäännyt-
tyä päätettiin ns. NOSTE-projektissa 
lähteä selvittämään kolmea erilaista 
vaihtoehtoa:

1. Jatketaan entiseen malliin perin-
teisellä kaivosurakkasopimuk-
sella.
•	 Tuttu toimintatapa, mutta

joustamaton, ei välttämättä 
kannusta jatkuvaan paranta-
miseen.

2. Otetaan toiminta täysin omiin 
käsiin, koko kaivoskalusto järjes-
telmineen ja henkilöstö.

Kuva 1. Siilinjärven laaja kaivosalue, etualalla päälouhos.
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	•	 Tarkoilla laskelmilla saatiin
hintalappu tälle vaihtoehdolle.

3. Rakennetaan allianssimalli-
nen sopimus kaivosurakoitsijan 
kanssa.
	•	 Kaivosmaailmakin muuttuu

kovaa vauhtia, sopimusmalli 
kannustaa jatkuvaan toimin-
nan kehittämiseen ja antaa 
mahdollisuuden yhdistää kah-
den organisaation osaaminen.

Päädyttiin selvitysten jälkeen kil-
pailuttamaan pitkä allianssimallinen 
kaivosurakkasopimus. Kilpailutuksen 
aikana pidettiin työpajoja urakoitsi-
joiden kanssa allianssikonsultin avus-
tuksella. Kilpailutuksen tulos oli sel-
villä jo tammikuussa 2020, jotta isot 
laitehankinnat saatiin ajoissa alkuun, 
allianssituotannon alku oli tammi-
kuussa 2022. Vuosi 2021 oli tiivistä 
valmistautumista allianssiin sisältäen 
myös ns. stressitestin syksyllä 2021.

3. Kaivosallianssin periaate
Perinteisessä kaivosurakkasopimuk-
sessa tilaaja on sopinut urakoitsijan 
kanssa volyymeihin perustuvan yk-
sikköhintaluettelon sekä mahdolliset 
lisäkustannukset, ja vuosikustannus 
muodostuu tämän mukaisesti. Allians-
simallissa tilaaja maksaa toteutuneet 
kustannukset ja niiden päälle sovitun 
kiinteän palkkioprosentin, ja näin 
saadaan vuosikustannus. Urakoitsijan 
kiinteä palkkioprosentti on neuvotel-
tu allianssin kehitysvaiheessa. Isona 
erona perinteiseen malliin on, ettei 
urakoitsijan tarvitse hinnoitella riskiä 
mukaan hintoihin, lisäksi kyseessä on 
ns. open book -periaate eli toteutunei-
ta kustannuksia ei piilotella tilaajalta.

Joka vuodelle sovitaan erikseen ns. 
tavoitekustannus, joka muodostuu 
suoraan korvattavista kustannuksista 
ja sovitusta palkkiosta (kuva 2). Al-
lianssissa isossa roolissa on jatkuva 
parantaminen eli tavoitekustannusta 
pyritään vuosittain alentamaan. Kus-
tannusten alittaessa tavoitekustannuk-
sen tilaajan kokonaiskustannus piene-

Merkittävä ero urakkamalleissa on myös toimintatavassa eli perinteisesti tilaaja tekee suunnitelmat, jotka 
urakoitsija toteuttaa, mutta allianssissa on muodostettu yhteinen organisaatio, joka vastaa myös 
suunnittelmista, jotka urakoitsija toteuttaa yhteisessä ohjauksessa / valvonnassa.

Kuva 2. Allianssin kompensaatiomalli (tavoitekustannus = korvattavat kustannukset + palkkio).
(Yli-Villamo ja Petäjäniemi 2013).

4. Stressitesti syksyllä 2021

Ennen allianssituotannon aloitusta oli hyvissä ajoin suunniteltu tarvittava kalusto sekä tehty tilaukset, niin 
että osa kalustosta oli valmiina jo varsinaista aloitusta edeltävänä syksynä. Tilaaja pystyi osoittamaan 
kaivosalueelta sekä lastaus- ja kuljetuskaluston (CAT789-kiviautot, CAT6030-kuokat ja CAT994-
pyöräkuormaaja) kasausalueen että oman testausalueen päälouhokselta. Ns.stressitestissä tarkoituksena oli 
verrata simulaatiosuoritusarvoja todelliseen tuotantoon sekä tietenkin kouluttaa käyttäjiä uuteen kalustoon. 
Testissä louhittiin ja lastattiin sekä kuljetettiin lähes miljoona tonnia kiveä noin kolmen kuukauden aikana.
Yaran ja Tapojärven henkilöstö sai opeteltua yhteistoimintaa ja uudesta kalustosta saatiin ns. lastentaudit 
esille ja korjattua. Mittavan testin ansiosta saatiin myös uuden kaluston tuntimääriä hajautettua, mikä 
helpottaa jatkossa kunnossapidon suunnittelua.

Stressitestin aikana pidettiin myös pelastusharjoitus (kuva 3), jossa harjoiteltiin tajuttoman lastauskone-
operaattorin pelastamista ison kaivinkoneen hytistä. Harjoituksessa saatiin hyvää oppia kommunikointiin ja 
opastukseen liittyviin asioihin, lisäksi Yaran tehdaspalokunta sai tarvittavaa tietoa isosta kaivinkoneesta ja 
pääsi harjoittelemaan potilaan alastuontia paareilla jyrkkiä rappusia pitkin.
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mukaisesti ja vuoden päätteeksi jae-
taan voitto (tavoitekustannus alittui) 
sovitun bonuslaskelman mukaisesti 
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4. Stressitesti syksyllä 2021
Ennen allianssituotannon aloitusta oli 

hyvissä ajoin suunniteltu tarvittava ka-
lusto sekä tehty tilaukset, niin että osa 
kalustosta oli valmiina jo varsinaista 
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palkkio). (Yli-Villamo ja Petäjäniemi 2013).
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joiteltiin tajuttoman lastauskone-
operaattorin pelastamista ison kai-
vinkoneen hytistä. Harjoituksessa 
saatiin hyvää oppia kommunikointiin 
ja opastukseen liittyviin asioihin, li-
säksi Yaran tehdaspalokunta sai tar-
vittavaa tietoa isosta kaivinkoneesta 
ja pääsi harjoittelemaan potilaan 
alastuontia paareilla jyrkkiä rappusia 
pitkin.

5. Allianssin toiminta 
tähän mennessä

5.1. Kalusto ja järjestelmät
Allianssia varten tilattiin pääosin 
täysin uusi kalusto: louhintaan Pan-
tera DP1600i- ja Ranger DX800i-
poravaunuja, lastaukseen CAT 
6030-kaivinkoneita ja CAT 994-pyö-
räkuormaaja, kuljetukseen CAT 
789-kiviautoja ja kiven vastaanottoon 
CAT D10-puskukoneita sekä paljon 
pienempää apukalustoa valmisteleviin 
töihin, tienhoitoon ja rusnaukseen 

Kuva 3. Operaattorin pelastaminen isosta kaivinkoneesta pelastusharjoituksessa.

sekä rikotukseen. Ennestään Yaralla 
on panostusautot (ja emulsioräjähdys-
aineen valmistus). Esimurskalle kiven 
vastaanottoon rakennettiin kiinteä 
Ramboomsin puomisto hydraulisella 
vasaralla (kuva 4), jota operoidaan tällä 
hetkellä vielä kauko-ohjauksella murs-
kakopista, mutta tulevaisuudessa ehkä 
etänä. Myös tuotantoporavaunuissa on 
etäoperointimahdollisuus. Louhosko-
neiden operaattoreina on paljon uusia 
työntekijöitä, mutta paljon kokeneita 
tekijöitä siirtyi myös edelliseltä kump-
panilta allianssiin.

Kaluston lisäksi tuli myös uusia 
järjestelmiä ja tuotannonohjausjär-
jestelmän (FMS) osalta uusi järjes-
telmäversio. Turvallisuusjärjestelmiin 
on Siilinjärven kaivoksella panostettu 
viime vuosina paljon, mm. CAS (Col-
lision Avoidance System) -järjestelmä 
ollaan ottamassa käyttöön eli kaikkiin 
kaivosalueella liikkuviin koneisiin ja 
kulkuneuvoihin asennetaan järjes-
telmä, joka näyttää kuljettajalle 200 

metrin säteellä olevan muun kaluston 
ja varoittaa ylinopeuksista tai jos ol-
laan törmäyskurssilla. Lisäksi kaikki 
tieto tallentuu ja tilanneanimaatioista 
on hyötyä mahdollisissa tutkintatapa-
uksissa.

Louhosseinämien liikkeiden mo-
nitoroinnissa Siilinjärven kaivos on 
ollut edelläkävijä vähintäänkin poh-
jois-Euroopassa, ja uutena sovelluk-
sena on nyt myös käytössä InSAR-
satelliittimonitorointi. Louhinnan 
reikätiedon lisääntyneeseen seuran-
taan on hankittu Orican BlastIQ-
järjestelmä. Kiviautojen rengaspai-
neiden ja lämpötilojen seurantaan on 
ns. MEMS-järjestelmä, joka hälyttää 
poikkeamista.

5.2. IT-integraatio
Kahden yhtiön IT-integraation ta-
voitteena oli yhdistää eri tietojärjes-
telmistä tuleva tuotantotieto allianssin 
yhteiseen NOSTE-tietokantaan, josta 
sitten jalostetaan lähinnä PowerBI-
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Kuva 4. Karamurskalle asennettu kiinteä kiven vastaanottokone.

raportteja tuotantotiimin ja allianssin 
johtoryhmän keskipitkän suunnittelun 
tarpeisiin.  Reaaliaikainen tilanne nä-
kyy alkuperäisistä järjestelmistä, kuten 
FMS, mutta trendit ja analyysit tar-
vitsevat hieman pidempää näkymää.

Haasteena oli se, että kaikki jär-
jestelmät ovat hieman eri paria, tie-
donsiirrot ja yhteismitallisuus teetti-
vät päänvaivaa.  Lisäksi tällä hetkellä 
digitalisaatio on niin kuuma aihe, että 
osaavista tekijöistä on pulaa.

Loppujen lopuksi saatiin kuitenkin 
aikaiseksi toimiva tietokanta, josta ja-
lostaa raportteja. Painopiste on enem-
män siinä, että operatiivinen tiimi osaa 
tehdä ja teettää niitä raportteja, joista 
heille itselleen on eniten hyötyä.

5.3. Organisaatio ja sen tavoitteet
Allianssin organisaatiossa on sekä Ya-
ran että Tapojärven toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä, yhteensä yli 180 hen-
kilöä. Louhospäällikön alaisuudessa 
on eri tiimien päälliköt sekä turvalli-
suusinsinööri. Organisaatio on jaettu 
viiteen eri tiimiin: Kaivossuunnittelu-
tiimi, Digi- ja kehitystiimi, Infratiimi, 
Kunnossapitotiimi ja Tuotantotiimi. 
Yhteisessä organisaatiossa osalla hen-
kilöistä on henkilöesimies eri yhtiöstä 
kuin tehtäväesimies. 

Tuotantotiimi on luonnollisesti 

suurin ja pääosin heidän toimihenki-
löilleen rakennettiin ns. allianssikont-
tori eli uudet tilat missä suunnitellaan 
ja johdetaan päivittäistä louhostuotan-
toa. Muiden tiimien toimihenkilöitä 
on osin allianssikonttorilla ja osin lä-
heisellä kaivoskonttorilla.

Yhteisen organisaation tavoittee-
na on hyödyntää tehokkaasti kahden 
yhtiön osaamista yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Organisaatio on ra-
kennettu ns. itse itseään tukevaksi, jol-
loin poissaolojen ei pitäisi vaikuttaa 
organisaation toimintaan. Tärkeää on 
luonnollisesti ollut löytää oikeat hen-
kilöt eri rooleihin ja mitoittaa myös 
resurssit oikein. 

Keskeistä allianssitoiminnassa on 
avoimuuden ja yhdessätekemisen 

kulttuuri. Tietoa jaetaan useamman 
henkilön kesken. Tiedonkulun pa-
rantuminen edistää myös osaltaan 
työhyvinvointia samoin kuin lisään-
tynyt yhdessätekeminen.

Allianssikonttorin avajaisissa Suo-
men jääkiekkomaajoukkueen pääval-
mentaja Jukka Jalonen piti innostavan 
esityksen aiheesta ”Kuinka rakenne-
taan huipputiimi”. Allianssin hen-
kilöstöllä on paljon uutta opittavaa, 
mutta mielenkiintoinen matka turval-
lisemman ja kustannustehokkaamman 
kaivoksen kehittämiseksi on alkanut!

5.4. Big room -tilat ja -tavoitteet
Yhteistä allianssiorganisaatiota var-
ten rakennettiin vanhan urakoitsija-
konttorin jatkeeksi ns. Big room -tilat 

Kuva 5. Allianssikonttorin layout.
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(kuva 5) eli allianssin yhteinen työtila, 
joka tuo yhteen päivittäisestä tuotan-
nosta vastaavat henkilöt, sekä suun-
nittelua ja tukitoimia. Tilat tukevat 
eri osapuolista koottujen tiimien toi-
mintaa, koska tiimit ovat lähekkäin ja 
niillä on yhtenevät palaverikäytännöt, 
jotka mahdollistavat nopean tiedon-
kulun ja päätöksenteon. Näissä tilois-
sa on myös ajojärjestely eli louhosten 
tuotannonohjauksen hermokeskus, 
jossa näkyy ja raportoituu reaaliai-
kaista tietoa louhostuotannosta ja 
ajojärjestelijä vastaa omalta osaltaan, 
että toimitaan koko ajan suunnitel-
mien mukaan.

Big roomin keskellä on iso näyttö-
seinä (kuva 6), jossa on kaikkien näh-
tävillä ajantasainen tuotantotilanne 
kameranäyttöjen, FMS:n, työlupien ja 
erilaisten PowerBI-kuvien kautta sekä 

Kuva 6. Allianssikonttorin näyttöseinä.

louhosseinämien monitorointidataa. 
Aamu- ja viikkopalaverit pidetään 
näyttöseinältä. Allianssikonttoriin on 
rakennettu myös rauhallista tilaa li-
säämään toimivuutta.

5.5. Mittaristo
Oikeanlainen asioiden mittaaminen 
on ensiarvoisen tärkeää, kun haetaan 
jatkuvaa parantamista ja kustannus-
tehokkuutta. Kaivoksen infrapäällik-
kö Mikko Airaksinen on tekemässä 
LUT-yliopistolle mittarointiin liitty-
vää diplomityötä otsikolla Suoritus-
kyvyn mittariston rakentaminen alli-
anssiorganisaatiolle. Lisäksi kokenut 
FMS-konsultti Paul Easton tilattiin 
Australiasta neuvomaan uusia tekijöitä 
tuotannonohjausjärjestelmän saloihin 
ja myös ideoimaan mitattavia asioita.

Ajojärjestelyn tehokkuutta on seu-

rattu aiemminkin kiviautojen ja las-
tauskoneiden odotusajoilla. Lisäksi 
järjestelmä kertoo koko ajan autojen 
tarpeen louhoskohtaisesti. Jatkossa 
tullaan seuraamaan myös lastaus-
aikoja, murskaan kippauksia (t/h), 
polttoaineenkulutuksia jne. Lisäksi 
tuotetaan tietokannasta PowerBI-ra-
portteja ja KPI-mittarit luodaan myös 
tavoitekustannusmallin seurantaa 
varten. Aika tulee näyttämään miten 
Siilinjärven kaivoksen valtava toimin-
tatavan muutos heijastuu kehitykse-
nä ja jatkuvana parantamisena! 

Viite:
Yli-Villamo, Harri ja Petäjäniemi, 
Pekka, 2013. Allianssimalli. Raken-
tajain kalenteri 2013. ss. 57-66.
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TYÖTURVALLISUUS
HAASTAVISSA OLOSUHTEISSA

13 .10.2 02 2

KOULUTUKSET KÄYNNISTYIVÄT PYHÄSALMELLA
Työturvallisuuskeskuksen kanssa
yhteistyössä toteutettava koulutus
Työturvallisuus haastavissa
olosuhteissa, – harjoituksia 
Underground Rescue Training
Centerissä järjestettiin maan alle 400
metrin syvyyteen rakennetussa
koulutuskeskuksessa.

Käytännön harjoittelua varten
koulutustiloissa on rakennettu
useita tehtävärasteja, joissa erilaisten 
pelastus- ja onnettomuustilanteiden 
työturvallisuutta voidaan harjoitella 
turvallisesti aidoissa maanalaisissa 
kaivosolosuhteissa.  

E nsimmäinen kurssi pidettiin 
Pyhäsalmen kaivoksella 2 9 – 30. 
lokakuuta ja oli loppuunmyyty. 
Koulutukseen osallistui 16 henkilöä 
eri yrityksistä ympäri S uomen.  

Koulutuksessa kiinnitettiin 
huomiota työturvallisuuteen 
korkean riskin töissä. H aastavia 
olosuhteita teollisuudessa, 
kuljetuksen ja logistiikan tai 
rakentamisen aloilla voivat olla mm. 
maan alla tehtävät työt, 
putoamisvaaralliset työt, työt, joissa 
käsitellään suuria määriä vaarallisia 
kemikaaleja. 

UND ERG ROUND
RESC UE C ENTER
yli 16 hehtaarin kokoinen 
harjoitusalue 4 0 0  metrin 
syvyydessä maan alla

 useita luokkahuoneita
uusimmalla
esitysteknologialla
tehokkaaseen
ryhmätyöskentelyyn ja
teorian opiskeluun

 täysin itsenäisesti toimiva ja
jatkuvassa valmiudessa oleva
R E S PE TR A suojatila, joka
sisältää kaikki varusteet jopa
kolmen vuorokauden
toiminta-ajalle

 korkeanpaikan työskentelyn
harjoitusrasti, jossa myös 8
metriä syvä kuilupelastuksen
harjoittelumahdollisuus

 henkilöajoneuvon ja kuorma-
auton kolaripaikka,
keinosavukoneet ja
savusukellusharjoitteet

 W C  ja sosiaalitilat

PYHÄSALMEN KAIVOSKUILUISSA HARJOITELLAAN
MAANALAISTA PELASTUSTOIMINTAA KÄYTÄNNÖSSÄ
Maanalaisen koulutuskeskuksen laajuus on 16 hehtaaria. 
Maanalaiset kaivoskuilut tarjoavat sellaiset olosuhteet, joita ei 
löydy mistään muualta Suomesta, eikä oikein maailmaltakaan. 

Yli 60 vuotta toimineen kaivoksen 
uumeniin on valmistunut yli 16
hehtaarin koulutus- ja 
pelastusharjoittelukeskus. Kaivoksen 
400 metrin syvyydessä on valmisteltu 
luokkahuonetilat, rakennettu 
harjoitusrastit ja hankittu 
koulutukseen liittyvää kalustoa. 

Pyhäsalmen kaivoksen erikoisuus ja 
vahvuus on maanalaisen 
pelastustoiminnan ja 
työturvallisuusharjoittelun aidot 
harjoitusolosuhteet. 

Kaivospelastautumisen lisäksi tilat 
soveltuvat niin korkealta kuin 
kuilustakin pelastamiseen, ja
keinosavun ja olosuhteiden 
turvalliseen käyttöön erilaisissa 
harjoituksissa. Tilat soveltuvat myös 
tavalliseen pelastusharjoitteluun ja 
kaivosalan teknologian testaukseen.

Asiakkaille räätälöitävillä 
harjoituksilla pyritään parantamaan 
toimijoiden valmiuksia toimia oikein 
maanalaisen hätätilanteen sattuessa 
sekä osaltaan auttaa tunnistamaan ja 
reagoimaan työturvallisuutta 
vaarantaviin tekijöihin ja 
ennaltaehkäisemään mahdollisten 
onnettomuuksien syntyä.

Koulutuskeskuksen kohderyhmänä
voivat olla esimerkiksi kaivosyhtiöt ja 
aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, 
energiateollisuus, ydinvoimaloiden 
pelastusyksiköt, työturvallisuuden 
parissa toimivat tutkimuslaitokset 
sekä alueelliset palo & 
pelastuslaitokset ja satamat.

Tervetuloa mukaan!

Sähköposti: info@callio.info

WEB sivut: www.callio.info

”Pyhäsalmella on
valtavan hyvät tilat 

järjestää harjoituksia, 
joita voisi olla omissa 

tiloissa vaikea vetää tässä 
kokoluokassa”

Kimmo Lehtola, Posiva
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uumeniin on valmistunut yli 16
hehtaarin koulutus- ja 
pelastusharjoittelukeskus. Kaivoksen 
400 metrin syvyydessä on valmisteltu 
luokkahuonetilat, rakennettu 
harjoitusrastit ja hankittu 
koulutukseen liittyvää kalustoa. 

Pyhäsalmen kaivoksen erikoisuus ja 
vahvuus on maanalaisen 
pelastustoiminnan ja 
työturvallisuusharjoittelun aidot 
harjoitusolosuhteet. 

Kaivospelastautumisen lisäksi tilat 
soveltuvat niin korkealta kuin 
kuilustakin pelastamiseen, ja
keinosavun ja olosuhteiden 
turvalliseen käyttöön erilaisissa 
harjoituksissa. Tilat soveltuvat myös 
tavalliseen pelastusharjoitteluun ja 
kaivosalan teknologian testaukseen.

Asiakkaille räätälöitävillä 
harjoituksilla pyritään parantamaan 
toimijoiden valmiuksia toimia oikein 
maanalaisen hätätilanteen sattuessa 
sekä osaltaan auttaa tunnistamaan ja 
reagoimaan työturvallisuutta 
vaarantaviin tekijöihin ja 
ennaltaehkäisemään mahdollisten 
onnettomuuksien syntyä.

Koulutuskeskuksen kohderyhmänä
voivat olla esimerkiksi kaivosyhtiöt ja 
aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, 
energiateollisuus, ydinvoimaloiden 
pelastusyksiköt, työturvallisuuden 
parissa toimivat tutkimuslaitokset 
sekä alueelliset palo & 
pelastuslaitokset ja satamat.

Tervetuloa mukaan!

Sähköposti: info@callio.info

WEB sivut: www.callio.info

”Pyhäsalmella on
valtavan hyvät tilat 

järjestää harjoituksia, 
joita voisi olla omissa 

tiloissa vaikea vetää tässä 
kokoluokassa”

Kimmo Lehtola, Posiva
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Maija Jokelainen

Avolouhoksen suunnitteluprosessi 
ympäristön turvallisuus huomioiden

Artikkeli pohjautuu kevääl-
lä 2022 valmistuneeseen Ou-
lun Yliopiston kaivostekniikan 
diplomityöhön, joka on tehty 
Hannukainen Miningille sekä 
kaivoslupahakemuksen että kai-
vosturvallisuuslupahakemuksen 
liitteeksi. Työn tarkoituksena oli 
määritellä poraus- ja panostus-
parametrit ympäristön turvalli-
suus huomioiden.

Avolouhinnan suunnittelussa kaivos-
ympäristön ja turvallisuuden huomi-
oonotto on ensisijaista. Hannukainen 
Mining suunnittelee rauta-kupari-
kulta kaivoksen uudelleen avaamista 
Kolarin kuntaan. Avolouhintaa haas-
taa kaivoksen ympäristö, jossa on asu-
tusta, sekä muuhun maankäyttöön tar-
koitettua aluetta. Perusteellisesti tehty 
selvitystyö räjäytysteoriasta, poraus- ja 
panostusparametreihin, ympäristötar-
kasteluun ja laskettujen parametrien 
simulointiin loi raamit avolouhinnan 
suunnittelutyölle ympäristö ja turval-
lisuus huomioiden, jossa Hannukaisen 
ja Kuervitikon avolouhoksille määri-
teltiin poraus- ja panostusparametrit 
eri louhintapro®ileihin huomioiden 
malmin ja sivukiven ominaisuudet, 
sekä louhitun kiven käyttötarkoituk-
sen, sekä louhintatärinän ympäristöön. 
Myös kiven jatkokäyttötarkoitus on 
huomioitu, sillä räjäyttäminen on 
edullisempi tapa rikkoa kiveä kuin 
murskaus. Selvitystyössä kehitettiin 

louhinta-alueille riskiluokittelusys-
teemi ympäristö huomioiden. Lou-
hintaprofiileja tullaan käyttämään 
kaivoksen työvälineenä, kun louhinta 
alkaa. Kuvassa 1 on louhintasuunnit-
teluprosessin kulkukaavio tässä tutki-
muksessa.

Kuten kuvan 1 kuvaajasta nähdään, 
on avolouhoksien suunnittelussa, 
lähtöaineistona käytetty historialli-
sia tietoja alueen louhinnasta, kan-
nattavuusselvityksiä, eri tutkimuksia 
sekä teoriaa koskien poraus, sekä 
panostus parametrien määrittämis-
tä. Tutkimustyö sisälsi haastatteluja 
louhinta-alan asiantuntijoilta, sekä 
kokemusasiantuntijoilta, jotka ovat 
työskennelleet Hannukaisen alu-
eella, ja täten tuntevat kaivosalueen 
kallion käyttäytymistä räjäytyksissä. 
Suunnittelua varten on tehty laaja 
teoriaselvitys koskien alueen geolo-
giaa, kalliomekaniikkaa, avolouhintaa, 
jännitysaaltoja ja louhintatärinöitä, 
sekä poraus- ja panostusparametrejä 
ja kallion käyttäytymistä räjäytykses-
sä. Koska tutkimuksen aikana ei ollut 
mahdollista tehdä koeräjäytyksiä lisää, 
louhintapro®ileja simuloitiin O-Pit-
blast ohjelmalla. Kuvassa 2 nähdään 
räjäytystapahtuman kulkukaavio, sii-
hen vaikuttavat muuttujat ja tulokset. 
Räjäyttäminen on hyvin monisyinen 
tapahtumaketju, jossa osaan vaikut-
tavista tekijöistä voidaan vaikuttaa 
suunnittelulla, ja osa on vakioita, ku-
ten kalliomekaaniset ominaisuudet ja 
olosuhteet, joihin emme voi suunnit-
telulla vaikuttaa.

Louhinta-alueiden riskiluokittelu
Historiasta saadut räjäytysparametrit 
ja tiedot ovat pohjana louhintapro®i-
lien määrittämiselle. Kun kokemusta 
räjäytyksestä ja kiven käyttäytymisestä 
saadaan tulevaisuudessa lisää, para-
metrejä voidaan muokata perustelluin 
syin, mikäli se on turvallista ympäristö 
ja lähiasutus huomioiden. Louhin-
tapro®ili riippuu louhinta-alueesta, 
kivityypistä, sekä reikäkoosta. Avo-
louhosten ympäristö on tarkasteltu ja 
lähiasutus sekä aktiviteetit huomioitu.

Kallion räjäyttäminen on moni-
syinen, yksilöllinen tapahtuma, johon 
vaikuttaa useat tekijät, joita selvityk-
sessä on tutkittu. Tämän selvitystyön 
poraus- ja panostusparametreihin on 
paneuduttu ensin teoriassa, ja sen 
jälkeen valittu paras mahdollinen 
tekniikka parametrin laskemiseen 
turvallisuus huomioiden. Laskuissa 
on käytetty taustana aiempaa histori-
allista räjäytystietoa louhinta-alueesta, 
mikä on ensiarvoisen tärkeää lasket-
taessa poraus- ja panostusparametrejä. 
Räjäytettävyysindeksin avulla (Blas-
tability Index, BI) on saatu laskettua 
historiallisia parametrejä, jolloin kalli-
on fragmentaatio on ollut sopivaa kai-
voksen rikastusprosessiin. Historialli-
sen räjäytettävyysindeksin (BI) avulla 
saatiin laskettu poraus- ja panostuspa-
rametrit suunnitelluille reikähalkaisi-
joille, jonka jälkeen louhintapro®ileja 
kehitettiin turvallisuus edellä. Tärke-
ää on ymmärtää, että parametreillä 
on riippuvuussuhde, kun esimerkiksi 
panostusastetta nostetaan, myös muut 
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Kuva 1. Louhintasuunnitteluprosessin kulku

Kuva 2. Räjäytyksen kulkukaavio ja vaikuttavat tekijät (muokattu 
Olsen 1999; Salonen, 2021; Zhang 2016)

parametrit muuttuvat. Kaavoilla las-
keminen tuotannon suunnittelussa 
on hidasta ja epäkäytännöllistä, min-
kä vuoksi on tärkeämpää ymmärtää 
räjäytyssuunnittelun kokonaisuus ja 
parametrien taustateoria. Simulointi-
ohjelmat ovat nykyisin hyvä lisä suun-
nittelutyössä.

Louhintatärinälaskelmat ja turval-
lisuusaspekti ovat vaikuttaneet jokai-
sen louhintapro®ilin parametreihin, 
jotka on kehitetty varovaisuusperi-
aatteen mukaan. Taulukossa 1 on avo-
louhoksien kolme riskiluokkaa (low 
– medium - increased). Riskiluokka 
määrittää louhintapro®ilissa kannen 
paksuuden. Kannen paksuudella on 
räjäyttäessä suuri merkitys ympäristön 
turvallisuuteen. Lisäksi kriteereinä oli 
etäisyys lähiasutuksesta sekä louhin-
tasyvyys.

Louhintaprofiilien yhteenveto
Louhintapro®ilit 1–4 on suunniteltu 
reikäkoolle 178 mm malmin ja sivu-
kiven louhintaan. Pro®ilit on suun-
niteltu Hannukaisen avolouhoksen 
keskiosan pohjalle, Hannukaisen avo-
louhoksen pohjoisosaan, sekä Kuervi-
tikon avolouhokselle, jotka sijaitsevat 
kauempana lähiasutuksesta ja aktivi-
teeteista, sekä maanpinnasta katsot-
tuna yli 50 metrin syvyydessä. Nämä 
louhinta-alueet on luokiteltu matalan 
tai tavanomaisen riskiluokan alueeksi 
(low & medium), jonka perusteella 
kannen paksuus matalan riskiluokan 
alueella reiässä on lyhempi kuin tavan-
omainen kannen paksuus 3,9 m. Vaik-
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louhinnassa on huomioida momen-
taaninen räjähdysainemäärä räjäytys-
kentässä, sekä ympäristön louhintatä-
rinämittausten tulokset, sekä reagoida 
suunnitelmaan muutoksilla, jos tarvet-
ta. Myös räjäytyskentän edun pituus 

Kuva 3. Kuervitikon avolouhos ja luokittelu

kakin kannen paksuus on laskennal-
lisesta lyhyempi, se on edelleen hyvin 
vankka verrattuna useiden kaivosten 
avolouhosten parametreihin. Kannen 
paksuudella on olennainen merkitys 
kiven lohkaroitumiseen, minkä vuoksi 
sen tulee olla mahdollisimman lyhyt 
kaivoksen tuotantolouhinnassa.

Louhintapro®ilit 5–8 on suunni-
teltu reikäkoolle 102 mm malmin ja 
sivukiven louhintaan. Pro®ilit soveltu-
vat käytettäväksi Hannukaisen etelän 
avolouhokselle kokonaisuudessaan, 
sekä Hannukaisen keskiosaan avo-
louhoksen pintaan. Riskiluokkana on 
tavanomainen tai kohonneen riskin 
luokka (medium & increased). Lou-
hintaprofiilien riskiluokan mukaan 
poraus-, ja panostuslaskelmissa on 
huomioitu lähialueen rakennukset, 
räjäytyksestä aiheutuvat sinkokivet 
ja louhintatärinät. Porausparamet-
rilaskelmissa pienemmän reikäkoon 
kannen paksuus on 2,2 metriä, mutta 
turvallisuus ja ympäristö huomioiden 
kannen paksuutta on pidennetty lou-
hintapro®ileissa 6 ja 8 varovaisuuspe-
riaatteen mukaan. Pidempi kannen 
paksuus vähentää räjähdysainemäärää 
porareiässä, mikä vähentää louhinta-
tärinää, sekä sinkokiviriskiä. Tärkeää 

Taulukko 1. Määritellyt riskiluokat ja vaikutus kannen paksuuteen

Avolouhosten louhinta-alueet ja määritellyt riskiluokat ovat kartoilla kuvissa 3 ja 4. Eri louhinta-alueiden luo-
kittelulla pro®ileja saatiin yhteensä 8 erilaista.

on otettu huomioon laskelmissa, mikä 
on turvallisuutta lisäävä tekijä kai-
vosalueen ympäristölle. Kaivosyhtiön 
tulee suunnitella räjäytyksen heitto-
suunta kaivosympäristön turvallisuus 
ja louhintatärinät huomioiden.
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Kuva 4. Hannukaisen avolouhos ja luokittelu

Taulukko 2. Louhintaprofiilit riskiluokittain reikäkoille 178 mm ja 102 mm ja kivityypeille

Kenttäräjäytyksessä reikien välinen 
viiveaika tulee olemaan +25 ms/m 
peräkkäisissä rei’issä ja + 5–10 ms/m 
rinnakkaisissa rei’issä. Viiveajan ja 
sytytysjärjestyksen avulla voidaan vä-
hentää ja vaikuttaa louhinnasta aiheu-
tuvaan louhintatärinään ympäristössä. 
Ominaispanostuksen määrä reiässä 
on optimoitu, koska ylipanostus li-
sää sinkokiviriskiä sekä mahdollisesti 
louhintatärinää. Louhintaprofiilien 
kooste taulukossa 2. 

Koska kaivosalueella ei ollut mah-
dollista suorittaa koeräjäytyksiä uu-
delleen, louhintapro®ilit simuloitiin 
O-Pitblast-ohjelmalla. Simulointioh-
jelmaan syötetään lähtötiedot, kuten 
kivityyppi, kiven ominaisuudet, pora-
usparametrit ja -kaavio, räjähdysaine-
tiedot ja -määrä ja sytytystapa. O-Pit-
blast simuloi lohkaroitumiskäyrän ja 
ehdottaa suunnitelmaan parannuksia, 
kuten katvealueita penkalla ja sytytys-
järjestyksen muutoksia. Louhintatäri-
nät saadaan simuloitua paikkatietojen 
perusteella kartalle ja simulointi näyt-
tää tärinän leviämisen ympäristöön ja 
lähiasutuksille. 

Kaivosalueelle sekä ympäristöön 
asennetaan tarpeen mukaan tärinä-
mittauslaitteita, joiden avulla saadaan 
mitattua räjäytyksestä aiheutuvaa hei-
lahdusnopeutta, ja louhintatärinään 
voidaan reagoida ja kontrolloida, kun 
räjäytykset alueella alkavat. Louhin-
taprofiileja sovelletaan tuotannon 
edetessä, kun räjäytyskokemusta ja 
-tietoa alueelta kertyy. Hannukaisen 
eteläpään louhinnat käynnistyvät vas-
ta, kun räjäytyksiä on tehty kaivoksel-
le 7 vuoden ajan. Yhteenvetotaulukot 
aluekartoilla, louhintaprofiileilla ja 
tärinämittarisuositukset kuvissa 5 ja 6. 

Loppuyhteenveto 
Tässä tutkimuksessa saadut johtopää-
tökset on saatu laajan taustatutkimuk-
sen, teoriavertailun ja alueelta kerätyn 
lähtötiedon perusteella. Mukana tut-
kimuksessa on ollut joukko eri alan 
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asiantuntijoita. Louhintapro®ilit on 
laskettu ja suunniteltu Hannukainen 
Mining kaivosalueelle huomioiden 
ympäristön turvallisuuden, alueen 
kiven ominaisuudet ja jatkokäytön 
tarkoituksen. Perustellut päätelmät 
laskelmille ja tuloksille löytyy alkupe-
räisestä tutkimuksesta. Kun louhinta 
alueella käynnistyy, tullaan louhin-
taprofiileita muokkaamaan kerätyn 
tiedon ja saatujen räjäytystulosten 
analysoinnin mukaan. Kaivosalueen 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
2024 ja tuotannon on arvioitu käyn-
nistyvän vuonna 2026. 

Lisätiedot ja alkuperäistyön saata-
vuus: Hannukainen Mining, 
Jyrki Törmänen

Original research: Open pit blasting 
parameters and safety at Hannukai-
nen Mining, 2022, Oulu University, 
Oulu Mining School, Maija Jokelai-
nen, 95 sivua, 19650 sanaa, 43 kuvaa, 
25 taulukkoa, 23 kaavaa, 3 liitettä.

Kuva 6. Hannukaisen avolouhosten louhintaprofiilit, reikäkoot ja suositukset tärinämit-
tareille.

Kuva 5. Kuervitikon avolouhoksen louhintaprofiilit, reikäkoot ja suositukset tärinämitta-
reille.
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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

www.tapojarvi.com        www.hannukainenmining.fi
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PANOSTAJAPÄIVÄT

9.-10.2.2023
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.

Hintatiedot ja ilmoittautumisen löydät 
verkkosivuiltamme:

>> forcitconsulting.fi

KALLIORAKENNUSTYÖT
VANKALLA
AMMATTITAIDOLLA

Powermining.fi
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Läpi harmaan kiven 
ja järven ali Tukholmassa

Kari J. Korhonen, Senior Advisor Rock
YIT Sverige Ab

Tukholma on Pohjoismaiden suurin 
ja  eniten kasvava kaupunki. Näyttää 
siltä, että kaupunkialueen väkiluku 
kasvaa tänä vuonna yli miljoonan. 
Suur-Tukholman läänissä on  jo  yli 
2,5 miljoonaa virallista asukasta. Noin 
25 000 henkeä vuodessa eli 2 bussi-
lastillista ihmisiä päivässä muuttaa 
Tukholmaan päivittäin. Kaupunkia 
on kehitettävä, uusia asuntoalueita 
suunnitellaan mistä seuraa, että ka-
tuja, siltoja, metroverkostoa ja vesi-
huoltoa on kehitettävä. YIT Infra on 
tässä kaupunkikehityksessä vahvasti 
mukana. Parhaillaan teemme kahta 
metrotunneliurakkaa ja kahta jäteve-
den puhdistukseen liittyvää urakkaa 
Tukholman Vesilaitokselle. Tässä ar-
tikkelissa kuvataan jälkimmäistä jäte-
vesiprojektia.

Kallioon louhitun Henriksdalin 
jätevesilaitoksen kapasiteettia paran-
netaan merkittävästi. Sedimentointi-
altaiden tilavuuden kasvattaminen ja 
uusi kalvopuhdistustekniikka mahdol-
listaa kapasiteetin noston asteittain 
kaksinkertaiseksi. Yhteistyö Tukhol-
man Vesilaitoksen (SVOA) kanssa al-
koi jo Lemminkäisen aikoina vuonna 
2016, jolloin allekirjoitettiin sopimus 
n. 400 m pitkän työtunnelin tekemi-
seksi Henriksdalin vanhan laitoksen 
alle purkumassoja varten. Seuraa-
vaksi YIT sai suurentaa ja saneerata 
2 ensimmäistä sedimentointilinjaa ja 
louhia vanhan laitoksen päälle uu-
det tekniset tunnelit tilavuudeltaan 
yli 200 000 m3. Lisäksi tehtiin 5 kpl 
yhdyskuiluja, joista osa täytyi saha-
ta varovasti kallion läpi toimivaan 
laitokseen. Tästä on seurannut, että 
tyytyväinen tilaaja on tilannut jo viisi 
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Kuva 1.  Bromma-Sickla -jätevesitunnelin linjaus Tukholman kartalla.

urakkaa näihin Henriksdalin kallio-
luoliin. Parhaillaan YIT viimeistelee 
uusien teknisten tilojen rakennus- ja 
betoniurakkaa, joka valmistuu vuoden 
2023 aikana.

Uudistettava Henriksdalin puh-
distuslaitos pystyy puhdistamaan tu-
levaisuudessakin yli puolet kasvavan 
Tukholman jätevesistä. Tästä seuraa, 
että vanha ja haiseva puhdistuslaitos 
Brommassa voidaan tulevaisuudes-
sa sulkea ja alue kaavoitetaan uusil-
le asunnoille. Bromman ja eteläisen 
alueen jätevedet on tulevaisuudessa 
kuitenkin johdettava Henriksdalin 
laitokseen. Päätetty ratkaisu tähän 
on n. 14 km pitkä, uusi jätevesitun-
neli kallioon (kuva 1). YIT voitti 
tarjouskilpailussa tästä projektista 
suurimman osan eli n. 7,7 km pää-
tunnelia, tekniset tilat, pumpaamot ja 
putkiasennukset. Tunneliurakan nimi 
on tylsän yksinkertainen E2 (=Ent-
reprenad nr.2)  Urakka on kuitenkin 
yrityksen suurin kalliorakennusurak-
ka arvoltaan n. 140 M€.  Urakkaan 

kuuluu kolme erillistä tukikohtaa. 
Työt Smedslättenin ja Eolshällin tu-
kikohdissa aloitettiin keväällä 2020 ja 
Gulmarsplanissa vuonna 2021. Nyt 
tunneleiden louhinnoista on kokonai-
suudessaan tehty noin puolet. Kallio-
teknisesti haastavin kohta on Mälare-
nin lahden alitus. Tunneli sukeltaa n. 
80 m vedenpinnan alapuolelle (kuva 
2). Samalla alueella tiedetään olevan 
myös huonon kiven alueita eli ruhjei-
ta. Näillä alueilla on tunnelin louhinta  
tehtävä varovaisesti vaiheittain edeten. 
Huonoimman kiven alueilla tunnelin 
katto ja seinät esilujitetaan ennen lou-
hintaa joko porapulteilla tai järeäm-
millä kallioon porattavilla poraputkilla 
(kuva 3).  Varovaisen louhinnan jäl-
keen alue lujitetaan teräsverkoilla ja 
ruiskubetonilla (kuva 4).  Lopulta hei-
koimpiin kohtiin valetaan 70-80 cm 
paksu betoniverhous. Ensimmäinen 
ruhje on jo tällä menetelmällä turval-
lisesti läpäisty, mutta lisää on tulossa. 
Tiedossa oleva haaste tällä alueella 
on kallion riittävä tiivistys. Ympäris-
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Kuva 3. Periaate poraputki verhon porauksesta (Umbrella Drilling System) tunnelin katon ja seinien 
lujittamiseksi ennen louhintaa.

Kuva 4. Näkymä poraputkilla ja ruiskubetonilla lujitetusta tunnelista

                   

Kuva 5. Vasemmalla isompi tunneli ja putket Mälaren alla. Oikealla normaali 21m2 jätevesitunneli kalliossa.

Kuva 3. Periaate 
poraputkiverhon 
porauksesta (Um-
brella Drilling 
System) tunnelin 
katon ja seinien 
lujittamiseksi 
ennen louhintaa.

Kuva 5. Vasemmalla isompi tunneli ja putket Mälarenin alla. Oikealla normaali 21 m2

jätevesitunneli kalliossa.
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Kuva 4. Näkymä poraputkilla ja ruiskubetonilla lujitetusta tunnelista

                   

Kuva 5. Vasemmalla isompi tunneli ja putket Mälaren alla. Oikealla normaali 21m2 jätevesitunneli kalliossa.

tösyistä pohjavesialueella ei saa käyt-
tää vahvoja kemiallisia tiivistysaineita, 
joten tiivistys hoidetaan perinteisesti 
sementillä esi-injektoimalla.

Valmiissa tunnelissa jäteveden vir-
taus sujuu painovoimaisesti, mutta 
Mälarenin  kohdalla jätevesi on joh-
dettava putkiin, joita pitkin jätevesi 
virtaa lappoperiaatteella ”notkon” 
ohi kohti Henriksdalin puhdistamoa. 
Tätä varten tunnelin pro®ili suuren-
netaan n. 900 m matkalla ja tunneliin 
asennetaan 3 kpl halkaisijaltaan 1,4 m 
teräsputkia (kuva 5).

Koneresursseista voidaan sen ver-
ran sanoa, että YIT:n oma konekanta 
koostuu pohjoismaiden tutuista tuo-
temerkeistä. Profiililtaan isoimmat 
tunnelit porataan Epirocin 3-puo-
misilla Boomer-porauslaitteilla. Pie-
nemmässä, mutta pitemmässä päätun-
nelissa käytetään Sandvikenin uusia 
i-sarjan 2-puomisia jumboja. Panostus 
hoituu Normetin alustoilla ja Forci-
tin aineilla. DSI-systeemin putken-
porauslaitteet on asennettu omaan 
Sandvikenin 3-puomiseen jumboon. 
Louheen lastaus hoidetaan tietysti 
Volvo-kuormaimella.

Näillä näkymin sitä itseään virtaa 
iloisesti tekemämme tunnelin läpi
vuonna 2027. 

Kuva 4. Näkymä poraputkilla ja ruiskubetonilla lujitetusta tunnelista.
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Proven solutions for 
pumps and mixers in 
the mine water industry
Sulzer offers a comprehensive portfolio of pumps and process 
equipment for abrasive and corrosive environments in mine 
applications. Mine operations are harsh environments with slurries 
and water which contain abrasive and corrosive liquids. Mine water 
and slurry management is characterized more as an application-
based segment rather than a process-oriented one. Applications 
can be divided into various slurry handling, dewatering, water intake, 
supply of process water and water treatment. sulzer.com/mining
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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

TIMANTTITYÖKALUT
KAIRAUKSEEN, HIONTAAN JA SAHAUKSEEN

TOMMI MULARI
+358 400 150 140
tommi.mulari@pora-agentti.fi

MATTI LEHTOMÄKI
+358 400 261 921
matti.lehtomaki@pora-agentti.fi

PORA-AGENTTI OY
Kisällinkatu 13, 70780 KUOPIO, www.pora-agentti.fi

 Varaosat
 Kallioporakoneet
 Tarvikkeet
 Kartiokalustot
 Teroituskoneet
 Nousukoneet ym.

Mitsubishi porakalustot

Ratastie 5, 40950 MUURAME
puh. 0400 647 188

www.drilltek.fi
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Mikko Aarnio
Bergwerk Oy

Iskuaaltojen törmäyksen ja räjäytyssuunnan 
vaikutus räjäytyksen aiheuttamaan tärinään

Miten räjähdyspanoksen detonaati-
on suunta vaikuttaa räjäytystärinän 
suuruuteen, eli onko tärinän kannalta 
merkitystä kulkeeko detonaatiorinta-
ma havainnointikohdetta päin vai siitä 
poispäin? Entä jos panos sytytetään 
molemmista päistään samaan aikaan, 
jolloin iskuaallot kohtaavat panoksen 
puolivälissä (ns. shock wave collision)? 
Kyseisiä ilmiöitä tutkittiin Mikko 
Aarnion diplomityössä keväällä 2022. 
Lisäksi tutkimuksen yhteydessä selvi-
tettiin räjähdysnopeuksia kolmessa eri 
tapauksessa:

•	 Panos sytytetään reiän suulta reiän
pohjaa päin

•	 Panos sytytetään reiän pohjalta rei-
än suuta päin (perinteinen tapa)

•	 Panos sytytetäänmolemmista päis-
tä samaan aikaan

Edellä mainittujen asioiden tut-
kimiseksi suoritettiin Jokisivun kai-
voksella Huittisissa räjäytyskokeita. 
Kokeita varten porattiin 7 viuhkaa 
porareikiä kahden tunnelin väliseen 
pilariin kuvan 1 osoittamalla taval-
la. Kussakin viuhkassa oli 3 reikää, 
yksi kutakin eri sytytystapaa varten. 
Tärinämittareita oli sijoitettu kaksi 
kappaletta pilarin päähän (MP3.1 ja 
MP3.2) ja yksi kappale toisen tun-
nelin seinälle (MP2). Lisäksi yksi 
tärinämittari (MP1) oli sijoitettu ta-
soväliä alemmaksi lähinnä mittausten 
laadunvarmistusta varten. Myös mit-
tauspistettä MP3.2 käytettiin pääosin 
laaduvarmistukseen. Kaikki panokset 
koostuivat kahdesta 17 mm emulsio-
putkipanoksesta (panoksen kokonais-

Kuva 1: Koejärjestelyt. Numerot 1-7 merkitsevät porattuja viuhkoja ja MP2, MP3.1 
sekä MP3.2 tärinämittareiden sijainteja. Viuhkat oli porattu kahden tunnelin väliseen 
pilariin, jonka vahvuus oli noin 6 m.

mitta 2 m ja kokonaismassa 440 g) 
ja ne sytytetiin elektronisilla nalleilla.

Viuhkat oli porattu siten, että kul-
lakin viuhkalla kaikki kolme reikää 
olivat yhtä kaukana mittauspisteestä 
MP3.1. Tämä mahdollisti eri sytytys-
tyyppien välisen vertailun viuhkoit-
tain kyseisen mittauspisteen suhteen. 
Tulokset mittauspisteen MP3.1 hei-
lahdusnopeuden pystykomponentin 
suhteen on esitetty kuvassa 2. Nämä 
tulokset eivät anna yksiselitteitä käsi-

tystä siitä, kuinka iskuaaltojen törmäys 
vaikuttaa tärinän heilahdusnopeuden 
suuruuteen. Hieman yllättäen viuh-
koilla 1-5 molemmista päistä sytytetyt 
panokset aiheuttivat pienimmät hei-
lahdusnopeudet, kun taas viuhkalla 6 
molemmista päistä sytytetyn räjähde-
panoksen tuottama heilahdusnopeus 
oli liki yhtä suuri, kuin reiän suulta sy-
tytetyllä panoksella. Viuhka numero 7 
toimi kalibrointiviuhkana, eikä sen tu-
loksia käytetty muuten tutkimuksessa.
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Räjäytyssuunnan vaikutus tärinään
Yleisemmin sytytyssuunnan vaikutus-
ta tärinöihin tutkittiin kuvan 3 mu-
kaisella tutkimusjärjestelyllä. Reiät 
oli porattu kahden tunnelin väliseen 
pilariin, ja tärinämittari oli asennettu 
pilarin toiselle puolelle poraussuun-
taan nähden. Kun panos sytytettiin 
reiän suulta, eteni detonaatiorintama 
tärinämittaria kohti, kun taas poh-
jalta sytytetyn panoksen tapauksessa 
detonaatiorintama eteni tärinämit-
tarista poispäin. Molemmista päistä 
sytytetystä panoksesta syntyi kaksi de-
tonaatiorintamaa, joista toinen eteni 
mittarista poispäin ja toinen mittaria 
kohti.

Reiän suulta reiän pohjaa päin 
sytytettyjen reikien VOD-mittausta 
varten kyseiset reiät porattiin pila-
rin läpi VOD-kaapelien asentamista 
varten. Jotta kyseisten reikien räjäh-
dystapahtuma vastaisi normaalin po-
rareiän räjäytystä, läpireikien ”pohjat” 
juotetiin sementtimassalla umpeen 2 
metrin matkalta. Juotostulpat kestivät 
räjäytykset hyvin.

Analysointiin käytettiin heilahdus-
nopeuden pystykomponettia. Tällöin 
reikien suunnalta tulevien mitatta-
vien aaltojen tulokulma suhteessa 
mittausakseliin pysyi lähes samana 
(90 astetta) riippumatta mitä viuhkaa 
tarkasteltiin, eikä tulokulman muutos 
päässyt vaikuttamaan tulosten ver-
tailukelpoisuuteen. Sen sijaan tulo-
kulmat tärinän vaakakomponenttien 
suhteen riippuivat siitä mikä viuhka 
on kyseessä. Reiän korkeuden vaikutus 
tulokulmaan oli pieni ja siksi käytän-
nössä merkityksetön.

Räjäytyssuuntatutkimuksen tulok-
set on esitetty viuhkoittain kuvassa 4. 
Jokaisella viuhkalla reiän suulta syty-
tetystä panoksesta aiheutui suurempi 
tärinä, kuin pohjalta tai molemmista 
päistä sytytetyistä panoksista. Tästä 
voidaan päätellä, että tärinä on suu-
rempi, kun detonaatio etenee mittaus-
pistettä kohti verrattuna siihen, kun 
detonaatio etenee mittauspisteestä 
poispäin. 

Kuva 2: MP3.1:n heilahdusnopeuden pystykomponentin mittaustulokset viuhkoittain ja 
sytytystavoittain. B (bottom) tarkoittaa reiän pohjalta sytytettyä panosta, T (top) reiän 
suulta sytytettyä panosta ja S (shock wave collision) molemmista päistä samanaikaisesti 
sytytettyä panosta.

Kuva 3: Mallikuva koejärjestelystä liittyen räjäytyssuunnan vaikutuksen tutkimiseen. 
S (shock wave collision) tarkoittaa reikiä, joissa panos on sytytetty molemmista päistä 
samanaikaisesti, T (top) reiän suulta sytytettyjä panoksia ja B (bottom) reiän pohjalta 
sytytettyjä panoksia. Siniset numerot kertovat viuhkanumeron.

Kuva 4: MP2:n heilahdusnopeuden pystykomponentin mittaustulokset viuhkoilta 3-5.
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Räjähdysnopeus iskuaaltojen 
törmätessä
Iskuaaltojen törmäyksen tarkemman 
käyttäytymisen tutkimiseksi toteu-
tettiin tutkimushankkeen lopuksi 
räjähdysnopeusmittaus kahdelle sa-
manaikaisesti toisiaan kohti etene-
välle detonaatiorintamalle käyttäen 
hyväksi T-reikää. Tutkimusjärjestely 
on esitetty kuvassa 5. Panokseen asen-
nettiin kaksi VOD-kaapelia. Kaapelit 
kulkivat panoksen päistä kohti panok-
sen puoliväliä. Kun panos sytytettiin 
molemmista päistä samanaikasesti, 
mittasivat kaapelit eri päistä liikkeelle 
lähteviä detonaatiorintamia. T-reiän 
osuus, jossa kulki kaksi VOD-kaapelia 
mittauslaitetta kohti, oli juotettu um-
peen sementtimassalla. Juotostulppa 
kesti räjäytyksen hyvin.

T-reikäkokeessa iskuaaltojen tör-
mäys saatiin toteutettua onnistuneesti, 
räjähdysnopeusmittausten tulokset on 
esitetty kuvissa 6 ja 7. Kuvaajissa vaa-
ka-akseli esittää mittaustapahtuman 
aikaa ja pystyakseli detonaatiorinta-
man etenemää matkaa. Räjähdysno-
peus saadaan kuvaajan kulmakertoi-
mena. Kummassakin kuvaajassa on 
havaittavissa alussa nopeampi vai-
he, joka johtuu nallin vaikutuksesta. 
Tämän vaiheen jälkeiselle osuudelle 
piirretty apuviiva ja sen kulmakerroin 
kuvastavat emulsiopanoksen todellis-
ta palonopeutta. Kaapelin 1 mittaama 
detonaatiomatka oli 0,98 m, ja kaape-
lin 2 mittaama matka puolestaan 1,05 
m. Tästä voi päätellä, että iskuaallot 
kohtasivat likimain panoksen puo-
livälissä. Pieni epätarkkuus mitattu-
jen matkojen summassa (ei tasan 2 
m), johtuu todennäköisesti pitkälti 
graa®n apuviivan piirtotarkkuudesta. 
Mielenkiintoista kuvaajissa on se, ettei 
räjähdysnopeuksissa ole havaittavissa 
merkittäviä muutoksia ennen kuin 
räjähdystapahtumat loppuvat. Isku-
aaltojen törmäyksessä ei siis havaittu 
kuolleeksi puristumista tai muuta rä-
jähdysteknistä ongelmaa.  

Kuva 5: Mallikuva T-reiästä ylhäältäpäin kuvattuna. Panoksen pituus oli 2 m, ja panok-
sen molemmista päistä lähti VOD-kaapeli kohti panoksen keskikohtaa. VOD-kaapeleiden 
päät oli vedetty ulos panostetun reiän keskelle puhkaistun reiän kautta. 

Kuva 6: VOD-mittauksen tulokset T-reiän kaapelista nro 1. Vaaka-akselilla näkyy aika ja 
pystyakselilla detonaationrintaman etenemä matka.

Kuva 7: VOD-mittauksen tulokset T-reiän kaapelista nro 2. Vaaka-akselilla näkyy aika ja 
pystyakselilla detonaationrintaman etenemä matka.
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www.monark-no.com

Myyntipaallikko: Taha Laissaoui
Sahkoposti: taha.laissaoui@monark-no.com
Puhelin: +358 40 905 1221

¨¨
¨ ¨

¨

Stronger and tougher than anything we’ve ever made. 
Made to conquer your challenges. 
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Julkaistu aiemmin lehdessämme vuonna 1990
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www.kiv i . info

CME teroitustuotteet, varaosat ja huolto

TUOTTEET
TEROITUKSEEN

TOMMI MULARI
+358 400 150 140
tommi.mulari@pora-agentti.fi

MATTI LEHTOMÄKI
+358 400 261 921
matti.lehtomaki@pora-agentti.fi

PORA-AGENTTI OY
Kisällinkatu 13, 70780 KUOPIO, www.pora-agentti.fi
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Hallituksen palsta
Tuomo Hänninen

Hallituksen palsta
Tuomo Hänninen

Kohti normaalia(ko?)

töstä, ja työelämässä ihmisiä on saanut 
tavata taas ihan oikeasti.

Kuluneena vuonna päästiin pitkästä 
aikaa harjoittelemaan Jatkokoulutus-
päivien järjestämistä. Tilaisuus pidet-
tiin toukokuussa Hyvinkäällä Maxpo-
messujen yhteydessä. Osallistujamäärä 
oli ilahduttavan runsas, päiviä vietet-
tiin noin 60 jäsenen voimin. Esityk-
set olivat hienoja, illallistilaisuus oli 
onnistunut, ja mikä tärkeintä keskus-
telut kasvotusten vanhojen ja uusien 
tuttujen kanssa olivat virkistävä muu-
tos Teams-aikaan. Lopulta jokunen 

löysi seuraavana aamuna tiensä myös 
Maxpo-messuille. Kokonaisuudesta 
jäi hyvä mieli, saimme yhdessä toteu-
tettua hienot päivät!

Jatkokoulutuspäivien yhteydessä 
jaettiin jälleen perinteiseen tapaan 
huomionosoituksia ansioituneille 
Vuoriteknikoille. Kunniaviirit myön-
nettiin Jukka Hyttiselle ja Jukka Veh-
viläiselle. Kunniakirjat saivat puoles-
taan Kari Lavikainen ja Jouni Niemi. 
Lisäksi hallitus myönsi yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja Timo Rajalalle 
erityisenä huomionosoituksena sisu-

Tehdään alkuun pieni ajatusleikki ja 
mennään ajassa kolme vuotta taak-
sepäin syksyyn 2019. Henkilöä, joka 
tuolloin olisi ennustanut tulevien 
vuosien tapahtumat olisi varmaankin 
kutsuttu oraakkelin sijaan jollakin 
toisella, eikä niin mairittelevalla lisä-
nimellä. Epidemiasta eurooppalaiseen 
suursotaan oli hyvin lyhyt matka, tai 
ehkä paremminkin aika. Vaikka leh-
dissä on vähän väliä kerrottu sodan lo-
pullisen suunnan selviävän seuraavien 
viikkojen kuluessa, ja samalla Venäjän 
hyökkäyksen tavoitteiksi on esitetty 
milloin mitäkin, edellä mainitut seikat 
taitavat lopulta olla hämärän peitossa. 
Varmaa on vain se, että naapurimaam-
me tuomittava hyökkäys aiheuttaa 
valtavia tragedioita ukrainalaisille ja 
vaikuttaa toissijaisesti negatiivisesti 
meidän muidenkin elämään. Jos jo-
takin positiivista tilanteessa voidaan 
nähdä, Euroopan ja laajemmin länsi-
maiden yhteinen solidaarinen rintama 
on lisännyt uskoa siihen, että vakavan 
paikan tullen yhteen hiileen osataan 
puhaltaa. Myös ukrainalaisten sitkeä 
ja menestyksekäs vastarinta on hatun-
noston arvoinen asia.

Maailmantilanne on jossain määrin 
entistä enemmän sekaisin. Ei se koro-
nakaan ole mihinkään hävinnyt, vaan 
nostaa mediassakin päätään aina sil-
loin tällöin. Myllerryksistä huolimatta 
elämä jatkuu, ja arjen tekeminen on 
osoittanut myös normalisoitumisen 
merkkejä. Maskit ovat poistuneet käy-

Sini Laine esittelemässä KIVI ry:n toimintaa Jatkokoulutuspäivillä.
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puukon pitkästä työurasta. Timo siir-
tyi ansaitulle eläkkeelle viime keväänä.

Vuoriteknikkostipendien suhteen 
ensimmäiset vuodet olivat hiljaisia. 
Tänä vuonna stipendejä on myön-
netty jo kaksi, joten aktivoitumisen 
merkkejä on ilahduttavasti ilmassa. 
Vuoden ensimmäinen 1500 euron 
stipendi myönnettiin Pyry Venholle 
louhinta- ja räjäytysteknisen loppu-
työn tekemisen tueksi. Työn esittely 
löytyy tästä lehdestä. Toinen 1500 
euron stipendi myönnettiin aivan äs-
kettäin Nina Tanskaselle vaihto-opin-
toja varten. Pohjois-Italiassa Torinossa 
suoritettavien kurssien pohjalta Ninan 
tavoitteena on hankkia kallioraken-
teiden suunnittelijan FISE-pätevyys. 
Ehkäpä saamme lukea Ninan matka-
kertomuksen ensi vuoden lehdestä.

Kuluvan vuoden osalta viimeisenä, 
vaan ei vähäisimpänä asiana haluan 
jälleen esittää kiitokseni tämän leh-
den kirjoittajille ja ilmoittajille, sekä 
yhdistyksen hallituksen jäsenille työ-
panoksestanne. Yhdessä tekeminen on 
usein yksin puurtamista mukavampaa, 
ja lisäksi yhteistyöllä kenenkään osuus 
ei kasva liian suureksi.

Ensi keväänä juhlimme yhdistyksen 
60-vuotisjuhlaa. Jatkokoulutuspäivien 
yhteydessä pidettävien juhlien alusta-
vat järjestelyt on jo aloitettu. Tarkempi 
paikka ja aika varmistuvat vielä, mutta 
viimevuotisia sanoja lainatakseni: ”Ei 
vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa, 
mutta näillä puheilla varaudutaan 
kaikki keväiseen lapinreissuun Vuo-
riteknikot ry:n Jatkokoulutuspäivien 
merkeissä!” Pari kertaa reissu on ko-

ronaepävarmuuksien takia jouduttu 
perumaan, tai muodikkaammin sanot-
tuna siirtämään, mutta josko kolmas 
kerta sanoisi toden. Keväinen Lappi 
tarjoaisi juhlavat puitteet 60-vuotiselle 
yhdistyksellemme.
Jatkokoulutuspäivien aikana useampi 
jäsen tuli juttelemaan ja kysymään, 
voisiko olla apuna seuraavien tapahtu-
mien järjestämisessä. Tämä tuntui tosi 
hienolta ja on jälleen hyvä esimerkki 
yhteistyön tarjoamista mahdollisuuk-
sista. Kunhan paikat ja ajat saadaan 
lukittua, kysymme varmasti jäsenis-
tön apua vuosijuhlien järjestämiseen. 
Samalla on hyvä muistaa, että lehtiju-
tuille on aina tilausta ja stipendimah-
dollisuutta saa mainostaa. Jatketaan 
tästä yhdessä kohti vuotta 2023! 

Kunniaviirin saaja Jukka Vehviläinen oikealla. Paikalla olleet hallituksen jäsenet saivat kuvassa kunnian pitää Jukka Hyttiselle ja Timo 
Rajalalle myönnettyjä huomionosoituksia.
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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 
KUSTANNUSTEHOKKAIN
LOUHINTARÄJÄHDE
Pyylahden tavoitteena on olla alansa innovatiivisin ja asiakeskeisin yritys.
Tästä esimerkkinä elektroninen suomalainen nalli.
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.

sekä

vaativat

Ka
llio
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lujitus
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Äyritie 12 C, 3. krs   //  01510 Vantaa   //  +358 44 320 8505   //  janne.juntunen@jiiteetyot.fi
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ja 40 g savuttamattomat 
räjähtävät tulilangat.
Siisti jälki, ei mikrohalkeamia.



epiroc.�

Epirocin uudistuneet SmartROC T35 MKII ja T40 MKII poravaunut 
ovat paremmin varusteltuja kuin koskaan aikaisemmin. Uusi 15” 
kosketusnäyttö, parannettu moottorinohjaus sekä lisätty poraus-    
automaatio tekevät tästä vaunusta voittamattoman. 

Kysy lisää myynniltä!

Entistäkin 
älykkäämpi
SmartROC




