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TIESITKÖ ETTÄ...

Atlas Copcon generaattoreita ja valomastoja käytetään kon-
serteissa ja urheilutapahtumissa ympäri maailman?

Atlas Copcon tunnelinporauslaitteet ovat olleet poraamassa 
esimerkiksi Kehärataa, Länsimetroa ja monia muita maanalai-
sia kohteita?

Joka kolmas auto maailmassa valmistetaan käyttäen Atlas 
Copcon kokoonpanotyökaluja tai -järjestelmiä?

Yli puolessa Suomen terveyskeskuksista ja sairaaloista 
käytetään Atlas Copcon laitteistoja?

90 % suomalaisesta oluesta pannaan Atlas Copcon kompres-
sorien avulla?

90 % Suomen energiakaivoista on porattu Atlas Copcon komp-
ressorien tuottamalla paineilmalla?

Tilauksissa ennätystahti

Saadut tilaukset nousivat alkuvuonna kaivos- ja louhintatekniikassa yli 
70 % viime vuoden alkuun verrattuna. Merkittävintä nousua oli maan-
alaisissa porauslaitteissa ja porakalustomyynnissä. Sekä Espoon metro 

että kaivosprojektit ovat tuonneet lisämahdollisuuksia. Hyvä myyntikehitys 
on pitkälti pitkäjänteisen porakonekehitystyön ja kehittyneen porausohjaus-
järjestelmän ansiota. Atlas Copco toi markkinoille ensimmäisen porakoneen 
110 vuotta sitten, ja tänä vuonna otimme  käyttöön maanalaisessa porauksessa 
ensimmäiset Cop 4038 -porakoneet, jotka ovat selkeästi nopeampia kuin tähän 
saakka markkinoiden nopeimmat Cop 3038 -porakoneet. 

Maanpäällisessä porauksessa Smart Roc T 40 on saanut hyvää palautetta       
30 % paremman vuorotehon, alhaisen polttoaineen kulutuksen ja edistyneen 
navigointijärjestelmän ansiosta. Porari voi tehdä porauskaavion laitteen hy-
tissä, ja laitteille voidaan etänä syöttää tielinjan profiili 3D-muodossa, jolloin 
reiät tulevat halutun syvyisiksi. 

Myös rakennuspuolen saadut tilaukset kasvoivat alkuvuonna 30 % .

Suurinta kasvu on ollut rakennuskonepuolella; käsikäyttöisten piikkaus- ja 
porakoneiden myynti on noussut merkittävästi rakentamisen, asfalttitöiden ja 
korjausrakentamisen vilkastumisen myötä. Lisääntynyt sepelin louhinta on 
puolestaan parantanut hydraulisten iskuvasaroiden kysyntää. 

Lämpökaivomarkkinat ovat vilkastuneet selvästi: nyt porataan paljon läm-
pökaivoja rivitaloihin ja kerrostaloihin kaukolämmön hintojen noustessa, ja 
syviä reikiä tarvitaan ahtaammille tonteille riittävän lämmityskapasiteetin 
aikaansaamiseksi. 

Maalämpökaivojen poraukseen olemme saaneet uuden 35 baarin kompresso-
rin, joka vastaa paremmin yhä syvempien reikien kysyntään. 

Tuotevalikoiman vielä laajentuessa on helppo jatkaa viime vuosien kas-
vu-uralla myös tänä vuonna, kun on tullut kuluneeksi 110 vuotta siitä kun 
Atlas Copco aloitti toimintansa Suomessa. 

Menestymisen edellytyksenä on jatkuva 
tuotteiden ja palveluiden parantaminen 
asiakastarpeita vastaaviksi. Kiitämme 
yhteistyöstä kaikkia yrityksiä, joiden 
kanssa olemme kehittäneet tuotteitam-
me; asiakkaamme ovat alansa asian-
tuntijoita ja edelläkävijöitä monessa 
suhteessa. 

Toivomme että saamme jatkossakin 
tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä tuotteita 
kehitettäessä mahdolisimman monen 
asiakkaan kanssa. 
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Matka pääkaupunkiseudulta 
moottorityömaalle taittuu 
joutuisasti moottoritietä pitkin 

Haminaan asti, josta körötellään pätkä 
vanhaa valtatie 7:ää pitkin. Moottoritien 
tarpeellisuus tulee kouriintuntuvaksi 
paria täpärää ohitustilannetta todistetta-
essa kapealla, pientareettomalla tiellä.

Lemminkäisellä on moottoritietyö-
maalla 20 työntekijää ja kuusi omaa 
poravaunua, joista uusimpia ovat Atlas 
Copcon SmartROC T40 -poravaunut. 
Niiden lisäksi työmaalla ahkeroivat 
myös Lemminkäisen aliurakoitsijoiden, 
Jokilaakson louhinnan SmartROC T35 
ja Henrik Hellstenin FlexiROC T35 
R. Lemminkäisen SmartROC:it teke-
vät toistaiseksi työtä yhdessä pitkässä 
vuorossa. Kummassakin vaunussa on 
oma porarinsa, toisessa Mikko Haaja ja 
toisessa Teppo Palovaara. Molemmat 
ovat kokeneita porareita, mutta Atlas 
Copcon vaunuista heillä ei ole aikai-
sempaa kokemusta.

E18 Hamina–Vaalimaa -projekti on 
Suomessa tällä hetkellä käynnissä ole-
vista louhintatyömaista rakennuslouhin-
nallisesti suurin. Lemminkäisen osuus 
on 3,2 miljoonaa kiintokuutiota ja 
yhteensä koko projektissa on louhitta-
vaa 3,6 miljoonaa kiintokuutiota. Lem-
minkäisen urakkaan kuuluu ainoastaan 
louheen irrotus muiden urakoitsijoiden 

huolehtiessa lastauksesta ja kuljetuk-
sesta.  

SmartROC T40 -poravaunujen 
käyttöönotto

SmartROC:it ovat olleet nyt parisen 
kuukautta käytössä ja työt ovat lähte-
neet sujumaan hyvin. Vaikka aloituk-
seen kuuluvia kasvukipuja onkin ollut, 
on käyttöönotto sujunut kokonaisuutena 
varsin hyvin, ja töitä on tehty koko 
ajan. Työnjohtaja Juhani Louramo kiit-
telee vaunuja ja sanoo niiden olevan 
tekniikaltaan uudenaikaisia, poravau-
numaailman mersuja. ”Koska kyseessä 
ovat meille täysin uudentyyppiset 
poravaunut, ei kaikkea vaunujen poten-
tiaalia saada varmaan vieläkään irti”, 
epäilee Louramo. ”Lemminkäisen tak-
tiikkana on ottaa ensin haltuun perus-
asiat, ja sen jälkeen keskittyä finessei-
hin. Reiän tekemiseen kallioon liittyy 
niin monta tekijää, että kestää aikansa 
ennen kuin laitteista saadaan kaikki irti. 
Reikää syntyy kuitenkin hyvin koko 
ajan.” Avolouhinnan aluejohtaja Ismo 
Kivimäki on samoilla linjoilla ja sanoo 
vaunujen tehojen vaikuttavan lupaa-
vilta, vaikka lopullisten johtopäätösten 
tekeminen onkin vielä liian varhaista.

Tietyömaat ovat omanlaisiaan työmaita 
ja niille on leimallista suuri vaihtele-
vuus. Vaunulla kuljetaan ja porataan 

epätasaisessa maastossa, välillä rako-
linjaa ja välillä kenttää, välillä korkeaa 
ja välillä matalaa rintausta, välillä kivi 
on kovaa ja välillä ruhjeista: tien pitää 
kuitenkin kulkea koko ajan eteenpäin. 
SmartROC-poravaunujen kehittynyt 
porauksen ohjausjärjestelmä on eri-
tyisen tarpeellinen tällä työmaalla: se 
haistaa ruhjeet nopeasti ja säätää jat-
kuvasti porausarvoja porattavan kiven 
muuttuessa.

SmartROC-poravaunut ovat mullista-
neet poravaunujen polttoaineiden kulu-
tuksen. Lemminkäisen kommentit polt-
toaineen kulutuksesta ovat varovaisen 
myönteisiä. Kaksi kuukautta on lyhyt 
aika johtopäätösten tekemiseen, varsin-
kin kun siihen sisältyy alun koulutus- ja 
harjoittelujakso, joka osaltaan vääristää 
kulutuslukemia. Hyvältä näyttää kuiten-
kin toistaiseksi.

Koulutus ensiarvoisen tärkeää

Koulutus on ratkaisevan tärkeässä 
asemassa, kun otetaan käyttöön aivan 
uudentyyppisiä porauslaitteita. Ja sekä 
Atlas Copcon että Lemminkäisen ta-
voitteena on, että laitteita opitaan hyö-
dyntämään maksimaalisen tehokkaasti 
ja saamaan irti niiden koko potentiaali. 
Avolouhinnan aluejohtaja Ismo Kivi-
mäki kiittelee koulutuksen laatua ja 
kestoa: ”Atlas Copcon huoltoasentaja 

Aapo Meronen on ollut pätevä kou-
luttaja, ja sen tuloksena operaattorit 
saivat poravaunut nopeasti haltuunsa ja 
pääsivät poraamaan hyvää tuotantoa”. 
Operaattori Mikko Haajan mukaan 
SmartROC:illa oli yllättävänkin help-
poa oppia poraamaan, vaikka kaikki 
onkin erilaista kuin mihin aikaisemmin 
on tottunut. Laitteiden ohjaimet ovat 
loogisia ja koulutus oli tasokasta. Ope-
raattoreiden palkka perustuu osittain 
porattuun määrään ja kumpikin heistä 
on tykästynyt atlascopcoihin eikä niitä 
pois enää vaihtaisi.

SmartROC T40 -porauslaitteet on va-
rustettu HNS-reikänavigointilaitteilla. 
Louramo kuvailee tilannetta niin, että 
navigoinnissa on siirrytty 1970-luvulta 
2000-luvulle, eikä tämä ole sujunut 
kokonaan ilman kasvukipuja. Laitteet 
ovat kuitenkin pelanneet koko ajan ja 
reikää on syntynyt sinne minne niitä on 
suunniteltukin.

SmartROC:eissa käytössä on Atlas 
Copcon Secoroc T51 -kalusto. Kalus-
ton valintaa määrittävät hinta, kaluston 
kestävyys sekä tehokkuus, jolla reikää 
syntyy. Atlas Copcon porakalusto-
tuotepäällikkö Heikki Räsänen kuvailee 
moottorityömaan olosuhteita sellaisek-

si, että porakaluston kuluminen on nor-
maalia nopeampaa. Alueen kallioperä 
on rapakiveä, joka sisältää hiovia aines-
osia. SmartROC:ien porakaluston kier-
teet kuluvat hitaasti ja holkkien lämpö-
tila on alhainen, mikä kertoo hyvästä 
hyötysuhteesta: poravaunun iskuenergia 
kohdistuu kiven rikkomiseen ja reiät 
ovat suoria. 

Atlas Copcon ja Lemminkäisen yhteis-
työ on lähtenyt liikkeelle hyvin, ker-
rotaan molemmissa yhtiöissä. Asiat on 
otettu tosissaan, niihin on tartuttu ja rat-
kaisu on aina löytynyt. Toki yhtiöt ovat 
tehneet yhteistyötä jo aikaisemminkin 
ja Lemminkäisen laivueesta löytyy 
muun muassa useita Atlas Copcon siir-
rettäviä kompressoreja. 

Juhani Louramo, mikä Smart-
ROC:eissa on parasta?

”Olen varma, että nämä poravaunut 
edustavat nykypäivää. Poravaunuissa 
on vihdoinkin otettu samoja kehitys-
askeleita, mitkä kaivinkoneissa ovat 
olleet jo pitkään todellisuutta. HNS-jär-
jestelmän tarkoituksena on minimoida 
inhimilliset virheet ja olen varma, että 
kun opetellaan ja tehdään, niin lopputu-
los on varmasti parempi kuin vanhoilla 

MOOTTORITIETÄ ITÄRAJALLE ASTI
Lemminkäisen uusilla SmartROC T40 -poravaunuilla louhitaan E18 -moottoritien viimeistä osuutta.

TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ KUVAT ANNA-MARI SIPILÄ, PIXABAY

Lemminkäiselle toimitettiin helmikuun alussa kaksi Atlas Copcon SmartROC 
T40 -poravaunua HNS-navigointijärjestelmällä varustettuina. Poravaunuil-
la louhitaan E18 Hamina–Vaalimaa moottoritieosuutta. Hankkeen tilaaja on 
Liikennevirasto ja pääurakoitsija YIT Rakennus Oy. Projekti on jaettu nel-
jään osioon, joista Lemminkäinen urakoi kolme. Lemminkäisen urakoima 
osuus on yhteensä 27 kilometriä pitkä ja se ulottuu Lelun eritasoliittymästä 
Vaalimaanjokeen. Louhintojen on määrä olla valmiina kesällä 2017 ja huh-
tikuussa 2018 autot huristelevat jo koko pätkällä. Rakennettava tieosuus on 
viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. 
Liikenneviraston mukaan Haminan ja Vaalimaan väliä ajaa päivittäin 6000 
ajoneuvoa, joista 3500 ylittää rajan. Näistä 30 % on raskasta liikennettä, ja 
ruuhka-aikoina rajalla onkin pahimmillaan ollut jopa 30 kilometrin pituisia 
rekkajonoja.

järjestelmillä.”

Ismo Kivimäki, miksi päädyitte Atlas 
Copcon SmartROC T40 -poravau-
nuihin?

”Pohjana on kiinnostus uudenlaiseen 
tekniikkaan, jossa hyödynnetään väylä-
ohjausta ja nykyaikaista sähkötekniik-
kaa. Poravaunuista on annettu niin pal-
jon lupauksia, että mielenkiinto heräsi. 
Hankinta perustui tarkkaan analyysiin, 
jossa mitattiin kaikkien vaihtoehtojen 
plussia ja miinuksia. SmartROC:ien 
laariin kertyi niin paljon plussaa, että 
hankintapäätös syntyi.” 

Mikko Haaja, mistä annat Smart-
ROC:eille eniten kiitosta?

”Automatiikka ja karttaohjelma no-
peuttavat poraamista. Lisäksi vasara 
tunkeutuu todella hyvin. Hytistä on 
hyvä näkyvyys ja siellä on lisäksi mu-
kava viettää usein pitkiäkin työvuoroja. 
Nahkapenkki on miellyttävä ja kaikki 
tarpeellinen on käden ulottuvilla: ter-
mospullolle ja muulle tarpeelliselle on 
oma paikkansa eivätkä ne putoile.”

Juhani Louramo ja Mikko 
Haaja Lemminkäiseltä 
ja Kari Erkko (kuvassa 
vasemmalla) Atlas Cop-
costa tulevan moottoritien 
maisemissa. 

LISÄTIETOJA: KARI.ERKKO@

FI.ATLASCOPCO.COM 
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TEKSTI JA VASEMMAN SIVUN KUVA KIMMO ALAKOSKI OIKEAN SIVUN KUVAT NOORA LÄHDE

Kuusakosken autojen kierrätyskeskus Heinolassa on 
paikka, jossa useimmat suomalaiset autot lakkaavat 
keräämästä kilometrejä ja muuttuvat uusien tuottei-

den raaka-aineiksi. Heinolassa käsitellään myös muuta me-
tallimateriaalia, kuten elektroniikkaromua sekä rakennus- ja 
purkutyömailta kerättyä metallia. Rauta ja näkyvät kappaleet 
rautapitoista metallia, kuten teräspalkit ja vastaavat, erotel-
laan myytäväksi niihin keskittyneille yrityksille. Alumiini 
sulatetaan laitoksella ja valetaan harkoiksi toimitettavaksi 
metalliteollisuudelle kaikkialla Euroopassa.

Tehokasta kierrätystä

Autot ja muut ajoneuvot kootaan yli kahdensadan Suomen 
Autokierrätyksen verkostoon kuuluvan kierrätyspisteen ja 
autopurkamon kautta Heinolaan. Osa näistä pisteistä esikä-
sittelee autot murskausta varten poistamalla niistä edelleen 
varaosina myytävät käyttökelpoiset osat, sekä osat jotka vaa-
tivat erilliskäsittelyä tai ovat vaarallisia murskausprosessin 

Kuusakoski Oy on Euroopan johtavia metallin kierrätysyrityksiä, puhutaan-
pa sitten määristä tai käytettävistä teknologioista. Viime syyskuussa Atlas 
Copco pääsi mielenkiintoiseen rooliin yhtiön prosessissa, kun useimmiten 
purkutyömailla nähtävä pulveroija BP 3050 aloitti työt Heinolan alumiinisu-
latolla. 

aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi katalysaattorit, ikkunat, 
renkaat, turvatyynyt ja nesteet. Osa autoista tulee Heinolaan 
suoraan liikenteestä ja ne esikäsitellään laitoksen omassa 
kuivauspisteessä.

Seuraavassa vaiheessa autot ja muu romu syötetään murs-
kaimeen. Murskatusta massasta erotellaan eri materiaalit 
monivaiheisen prosessin aikana omiksi jakeikseen. Raskaat 
rautapitoiset metallit poimitaan magneettirummussa ja kevy-
et kuidut puhalletaan pois ja erotetaan ilmasta sykloneiden 
avulla. Tästä huomattavasti vähäisemmästä massasta poimi-
taan kuljettimella loput rautapitoiset metallit mattomagnee-
tilla ja työntekijät poimivat hihnalla kulkevat näkyvät vieraat 
esineet pois käsin. Heinolan laitoksen käsittelemästä massas-
ta rautapitoiset metallit muodostavat 70 prosenttia.

Seuraavassa vaiheessa massa jatkaa upotus- ja kellutuserotte-
luihin, joissa ominaispainoltaan erilaisissa liuoksissa alumiini 
otetaan erilleen, sekä kevyet muovi- ja kumiosat erotetaan 
raskaista metalleista. Kupari, messinki ja eräät arvometallit 
erotellaan konenäön avulla ja loput raskaat metallit, kuten 

ruostumaton ja haponkestävä teräs, toimitetaan niihin eri-
koistuneille asiakkaille jatkokäsittelyyn. Alumiini käsitellään 
omassa sulatossa ja muut materiaalit myydään edelleen niitä 
käyttäville asiakkaille. Pieni osa massasta käytetään ener-
giaksi ja loput läjitetään kaatopaikalle.

Pulveroija ratkaisi ongelman

Sulatettu alumiini valetaan laitoksella harkoiksi ja alumiinipi-
saroiksi. Prosessin aikana kertyy runsaasti alumiinikuona- ja 
suolapaakkuja, joista murskaamisen jälkeen alumiinipitoiset 
osat siirretään uudelleen prosessoitaviksi alumiinin talteen-
ottoa varten. Osa materiaalista voidaan hyödyntää uudelleen 
prosessissa ja osa toimitetaan käytettäväksi täyttömaana ra-
kennuksilla tai louhosten maisemoinneissa.

”Atlas Copcon pulveroija on osoittautunut oikeaksi laitteeksi 
paakkujen murskaamisessa”, sanoo Heinolan laitoksen ko-
netyöt urakoivan AP Trukkipalvelun omistaja Ari Paulasaari. 
”Tämä BP 3050 on riittävän voimakas murskaamaan lujim-

AUTOILLE UUSI 
ELÄMÄ

matkin kuonapaakut, mutta silti sillä voidaan työskennellä 
turvallisesti sisätiloissa ilman kalliita suojarakenteita työnte-
kijöille”, lisää Paulasaari.

Murskattava materiaali asettaa omat vaatimuksensa laitteelle: 
”Alumiinipitoiset paakut ovat erittäin sitkeitä ja tahmeita, 
mutta laitteen leukojen ja hampaiden muotoilun ansiosta 
leuat pysyvät hyvin puhtaina. Suolapaakut toisaalta rikku-
vat erittäin helposti, mutta kuluttavat teriä ja tekevät sakean 
pölypilven laitteen ympärille. Hyvin tiivistetty kääntölaite ja 
suojatut sylinterit ovat rahanarvoisia ominaisuuksia”.

AP Trukkipalveluesimerkki osoittaa, että monet purkutyö-
kalut ovat melkoisia monitoimikoneita muissakin käyttö-
kohteissa. Atlas Copcon purkulaitevalikoimaan kuuluu laaja 
mallisto iskuvasaroita, pulveroijia, leikkureita, kahmareita, 
jyrsimiä ja hydraulisia magneetteja, joista saattaa hyvinkin 
löytyä ratkaisu teollisuuden ongelmiin kun etsitään avoimesti 
perinteisten mallien ulkopuolelta.

Kuusakoski syöttää autot ja muun teräsmateriaalin suoraan murskaimeen, vain pieni osa materiaalista tulee laitokselle paalattuna.

Alumiiniharkot ja -pisarat ovat laitoksen päätuote, ja ne 
toimitetaan metalliteollisuudelle ympäri Eurooppaa.

Kierrätyskeskukseen saapuvat autot valmistellaan 
murskattavaksi poistamalla katalysaattorit, turvatyynyt, akut, 
nesteet ja renkaat, jotka edellyttävät erilliskäsittelyä tai ovat 
vaarallisia prosessiin joutuessaan.

Hydraulinen pulveroija 
on täydellinen työkalu 
teollisuuskäyttöön, kun murskattava 
materiaali on sille sopivaa. Tarkka 
liikkeiden hallinta, hiljaisuus ja 
vähäinen riski lentäville esineille 
mahdollistavat työskentelyn 
sisätiloissa ilman kalliita 
suojarakenteita. Suolapaakut 
syntyvät alumiinisulaton 
sivutuotteina ja muodostavat 
murskattaessa kuluttavan pölypilven 
laitteen ympärille. Hyvin tiivistetty 
ja suojattu pulveroija on tunteeton 
näille rankoille olosuhteille.

LISÄTIETOJA: KIMMO.ALAKOSKI@FI.ATLASCOPCO.COM
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Atlas Copco Secoroc Ruotsin Fagerstassa on kehittänyt 
täysin uuden COP W4 uppoporakoneen erityisesti 
energiakaivojen poraukseen. Tavoitteena oli kehittää 

paras mahdollinen tuote keskittyen pelkästään tämän vaati-
van asiakaskunnan tarpeisiin.

Vaatimukset asiakkailta – tavoitteet sisältä

Työhön lähdettiin tarkasti tutkittujen asiakasvaatimusten 
pohjalta: pohjoismaisen asiakaskunnan listan kärjessä olivat 
helppokäyttöisyys ja helppo huollettavuus, porauskyky myös 
erittäin paljon vettä tuottavissa kaivoissa sekä kesto ja luotet-
tavuus läpi koko käyttöiän.

Sisäisesti tavoitteisiin lisättiin muun muassa porauksen koko-
naistaloudellisuuden parantaminen, polttoaineenkulutuksen 
pienentäminen ja parempi kruunujen kesto.

Atlas Copco Secoroc 
on tuonut markkinoille 
täysin uuden, puhtaasti 
kaivonporaukseen 
suunnitellun 4 tuuman 
uppoporakoneen. Samaan 
aikaan Atlas Copco Rotex 
aloittaa uuden sukupolven 
maaporaustuotteiden 
lanseeraukset 
suosituimmissa 
kaivonporauksen 
kokoluokissa.

Tekniset tiedot COP W4

Maksimi työpaine 35 bar

Pituus 852 mm

Halkaisija 101,6 mm

Paino 36,6 kg

Männän paino 7,7 kg

Ilman kulutus 35 baarin työpaineella 420 l/sek

Suositellut pyöritysnopeudet Käyttöpaine Isku/min Pyöritysnopeus

15 1650 72 ±10%

20 1900 81 ±10%

25 2100 92 ±10%

30 2350 102 ±10%

35 2520 110 ±10%

HELPPO PORATA JA OPEROIDA   >
KORKEA TUOTTAVUUS    >
SUORITUSKYKY LÄPI KÄYTTÖIÄN   >
PITKÄ KESTO     >
ALEMPI KUSTANNUS / PORAMETRI  >
MATALA POLTTOAINEENKULUTUS   >
KRUUNUJEN KESTO    >
LAATU JA TUOTTAVUUS    >

Korkea taajuus
Optimoitu suorituskyky (taajuus ja iskuenergia)
Suunnittelu ja materiaalivalinnat
Materiaalivalinnat ja opit aiemmista vasaramalleista
Tuottavuus, matala ilmankulutus ja kestoikä
Tuottavuus ja matala ilmankulutus
Korkea taajuus, pienempi iskuenergia
Vähän osia, oma pitkäaikainen valmistuskokemus

KUINKA VAATIMUKSIIN VASTATTIIN COP W4 -UPPOPORAKONEELLA?

Kaikki osaaminen käyttöön

Tuotekehityksessä hyödynnettiin Atlas Copcon poraustyön 
tuntemusta ja pitkää historiaa uppoporauksen parissa sekä 
uusinta materiaalitekniikan ja valmistustekniikan osaamista. 
Lisäksi uutena käytössä olivat tietokonesimulaatiot, joilla 
tuotekehitysaikaa saatiin lyhennettyä merkittävästi.

Lopputuloksena on syntynyt hyvin tarkasti tasapainossa ole-
va uppovasara: paine ja ilmanvirtaus, iskuvoima, taajuus sekä 
männän paino on suunniteltu vastaamaan vaativan kaivonpo-
raustyön olosuhteita.

Aitoja tuloksia

Ennen markkinoille tuontia tuotekehityksen tulokset on 
varmistettu poikkeuksellisen laajoissa kenttätesteissä. Kai-
vonporarit eri puolilla Ruotsia ovat testanneet COP W4:ää yli 
210 000 porametriä ja koonneet valtavan määrän testausdataa 
tuotteen kehityksen alkuvaiheesta aina rajoitettuun markki-
noille tuontiin saakka.

Testien tuloksena on saatu varmuus tavoitteiden toteutu-
misesta. COP W4 on osoittautunut suorituskykyiseksi ja 
kestäväksi vasaraksi, jota on helppo käyttää. Poraamisen 
taloudellisuus on myös parantunut vähentyneenä polttoaineen 
kulutuksena ja porakaluston parempana kestona.

Tuloksille on saatu vahvistusta myös suomalaisten urakoitsi-
joiden kanssa tehdyillä porauksilla kevään 2016 aikana.

UUDEN SUKUPOLVEN SYMMETRIX JA 
ELEMEX UUTEEN MAAKENKÄSETTIIN

Kaivonporauskokoluokan Symmetrix- ja Elemex-järjestel-
missä on saatu aikaan parannuksia sekä toiminnassa että 
taloudellisuudessa.

”Uudella Symmetrix-mallilla lähdettiin erityisesti paran-
tamaan tunkeutumisnopeutta niin kuivassa kuin märässä 
savessa sekä hiekkamaissa, ja tässä tavoitteessa on onnistut-
tu”, kertoo tuotekehityspäällikkö Kai Gylling Atlas Copco 
Rotexilta.

Uutta Symmetrix-mallia on testattu erityisesti Pohjoismaiden 
haastavilla kaivonporaustyömailla. Tuotteen toimivuus on 
vakuuttanut niin testeihin osallistuneet poraajat kuin testeissä 
mukana olleet insinöörit. Ero uuden ja vanhan mallin välillä 
oli helposti todennettavissa.

Elemex-järjestelmissä on painotettu pilotin kulutuskestoa ja 
tehokasta huuhtelua. Tuloksena oleva muoto takaa tehokkaan 
maaporauksen ja hyvän huuhteluvirtauksen hallinnan herkis-
sä porausoloissa. Samalla on parannettu sekä Symmetrix- että 
Elemex-pilottien avautumista vaativien porausten jälkeen.

Merkittävänä askeleena on yhteisen maakenkämallin hyö-
dyntäminen molemmissa – tästä saadaan etua sekä varaston-
hallinnassa että erityisesti Elemex-porauksen hinnassa. Näin 
tilanne paranee erityisesti porattaessa kaupunkialueilla, joissa 
Elemexin käyttö maaporauksessa on yleistyvä vaatimus.

ATLAS COPCO HALLITSEE KAIVOT

Atlas Copco on on ainutlaatuinen toimija kaivonporaus-
maailmassa. Omassa valmistusohjelmassa ovat sekä 
vaativimmat laitteet korkeapainekompressoreista ja 
buustereista poravaunuihin sekä pora-autoihin että koko 
porakalusto putkista maaporauskenkiin. Tarjolla ovat 
myös kaikki kokoluokat pienistä suurimpiin sekä osaamis-
ta lyhyistä ankkurirei’istä syvänreiän kohteisiin.

Tämä kokonaisosaaminen luo varmuuden siitä, että jokai-
nen osa ketjua on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan 
kovimpiin kaivonporauksen vaatimuksiin.

TEKSTI VILLE SIEKKINEN KUVAT ATLAS COPCO

UUTUUKSIA                
KAIVON-               
PORAUKSEEN

LISÄTIETOJA: VILLE.SIEKKINEN@FI.ATLASCOPCO.COM 
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Atlas Copcon Shop online toimii samalla periaatteella 
kuin mikä tahansa verkkokauppa: se tarjoaa 
mahdollisuuden hoitaa tilauksia helposti ja 

joustavasti. Shop onlinessa voi tilata sekä katsoa hinta- ja 
saatavuustietoja. Asiakas voi myös seurata tilauksia ja 
laskuja ja sitä kautta tehostaa toimintaansa sekä säästää aikaa 
ja kustannuksia.

Hyödyllinen ominaisuus on myös se, että eri laitteille 
voidaan perustaa omat ostoskorit. Asiakkaalla voi olla 
yksi ostoskori yhden laitteen varaosille ja toinen ostoskori 
toisen laitteen varaosille. Halutessaan korit voi myös jakaa 
kollegoiden kanssa. Silloin vältytään tuotenumeroiden 
näpyttelemiseltä joka kerta. 

Tilaaja saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa. 
Seurantanumeron ansiosta hän saa myös tietoa, jos 
toimituksessa tapahtuu jotain odottamatonta.

SHOP ONLINE HELPOTTAA ELÄMÄÄSI

Atlas Copcon verkkokaupassa, Shop Onlinessa, voit katsoa hinta- ja 
saatavuustietoja ja tehdä tilauksia milloin ja missä vain. Voit käyttää sitä niin 
tietokoneeltasi kuin tabletilta tai puhelimestasikin.

TEKSTI JA KUVAT ATLAS COPCO

• Tarkastaa saatavuuksia

• Tarkastaa hintoja

• Tehdä tilauksia

• Jäljittää tilauksia

• Katsoa laskuja

SHOP ONLINESSA VOIT:

Jos et vielä ole Shop Onlinen 
käyttäjä, ota yhteyttä asiakas-
palveluumme: 020 718 9300 tai 
elli.avonius@fi.atlascopco.com

ASIAKASPALVELUN KASVOT
Asiakaspalvelu on useimmiten ääni puhelimessa tai vastaaja sähköpos-
teissa, mutta asiakaspalvelun työntekijöitä tapaa harvemmin kasvok-
kain. He ovat elintärkeä lenkki asiakkaan ja tehtaan välissä. Asiakaspal-
velumme hoitaa tilaukset ja niiden seurannan sekä vastaa logistiikasta.                             
Atlas Copco ylpeänä esittää: asiakaspalvelutiimimme. 

Jarno Savikko: Tärkeintä asiakaspalvelu-
työssä on pyrkiä löytämään vastauksia 
mahdollisimman nopeasti. Täytyy myös 
hallita ohjelmat ja tietää mistä tuotteet 
tulevat.

Juha Hietamies: Mukavinta asiakas-
palvelutyössä ovat asiakkaat. Mukavaa 
on myös, kun kauppa käy, sillähän me 
elämme.

Elli Avonius: Mottoni työssä 
on “Ain laulain työtäs tee”.

Riku Heinonen: Tärkeää asiakas-
palvelutyössä on huolellinen ja 
nopea vastaaminen asiakkaiden 
tarpeisiin. Asiakaspalvelu on myös 
linkki asiakkaiden ja myyjien välillä 
sekä huollon tukitiimi.

Osmo Punkkinen: 
Parasta työssä ovat 
mukavat asiakkaat.

Markus Malmberg: 
Antoisinta työssä on vuo-
rovaikutus asiakkaiden 
kanssa ja se, että voidaan 
oppia toisiltamme puolin 
ja toisin.
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Tunnelin seinämien rusnaus on 
tarkkuudeltaan pärekaton ku-
lotukseen verrattava työ, joka 

helposti ryöstäytyy yli. Tavoitteena 
on saada kaikki irtonainen kiviaines 
pois seinämän pinnasta louhimatta 
ylimääräisiä koloja kallioon, jotka myö-
hemmin joudutaan kalliisti betonilla 
paikkaamaan. 

Rusnauksen onnistumisen ja kaluston 
kestävyyden kannalta avainasemassa on 
osaava kuljettaja. Hänen työnsä helpot-
tuu ratkaisevasti kun käytössä on oikea 
kalusto. Tarvitaan peruskone jonka 
ohjaamosta näkee hyvin työkohteeseen 
ja puomiston liikeradat mahdollistavat 
vasaran tarkan ohjaamisen kiveä vasten.

Vasara ratkaisee

Erittäin tärkeä lenkki ketjussa on puo-
min päässä oleva vasara, jonka omi-
naisuudet mahdollistavat kuljettajan 
ja peruskoneen työskentelyn oikealla 
tavalla. Atlas Copcon rusnauskäyttöön 
kehitetyt erikoismallit SB 302 Scaler 
ja SB 452 Scaler ovat valurungollaan 
erittäin pieniä ulkomitoiltaan ja rungon 

TARKEMPAA 
RUSNAUSTA 

OIKEILLA VÄLINEILLÄ

TEKSTI JA KUVAT KIMMO ALAKOSKI

Suomessa toimivalla kultakaivoksella otettiin vuoden alussa käyttöön 
uusi rusnausyksikkö ja samalla ensimmäinen Atlas Copco SB 452 Scaler 
-vasara. Ensimmäisten kuukausien käyttökokemukset ovat positiivisia, mutta 
katsotaan hieman tarkemmin miksi Atlas Copcosta on tullut johtava merkki 
tässä raskaassa työssä.

luja rakenne tekee erilliset suojakotelot 
vasaran ympärillä tarpeettomiksi. 

Vasara toimii täyshydraulisesti ja sillä 
voidaan työskennellä ongelmitta hyvin 
alhaisilla työpaineilla, pienellä poltto-
aineen kulutuksella, vähemmällä pako-
kaasulla ja melulla tunnelissa. Laitteen 
alhainen omapaino, pienet ulkomitat ja 
vajaateholla työskentely antavat mah-
dollisuuden käyttää suurempikokoista 
vasaraa aiheuttamatta ylimääräisiä loh-
keamia tunnelin seinämiin. Vasaran terä 
on läpimitaltaan suuri, mikä parantaa 
kestävyyttä ja rusnaaminen onnistuu 
helpoissa kohdissa vasaraa käynnistä-
mättä. 

Scaler-malleissa on vesiruiskutusta var-
ten sisäänrakennetut kanavat vasaran 
rungossa ja vesisuuttimet on sijoitettu 
teräholkin viereen. Vesisuihku osuu 
juuri sinne minne pitää ja vesimäärä 
voidaan pitää pienenä. Sisäänrakennetut 
suuttimet ja kanavat ovat lähes tunteet-
tomia vaurioille ja huoltovapaita. Va-
saroissa on vakiona paineilmaliitäntä, 
jonka kautta paineilma ajetaan männän 
ja terän väliin, paitsi jäähdyttämään 

laitetta, ennen kaikkea tehostamaan 
voiteluaineen kulkemista terälle myös 
ylöspäin työskenneltäessä, sekä pitä-
mään pölyn ja kivet pois terän ja holkin 
välistä.

Atlas Copco Scaler alentaa rusnauksen 
kustannuksia montaa kautta. Kokonais-
hankintahinta jää pienemmäksi, kun 
erillisiä suojarakenteita ja vesisuihku-
tuslinjoja ei tarvitse rakentaa. Suorat 
käyttökustannukset ovat jo sinällään 
alhaiset, mutta vielä huomattavasti 
suuremmat säästöt saavutetaan työs-
kentelytarkkuuden kautta. Vähemmän 
työaikaa tunnelimetrillä, vähemmän 
kiveä siirrettäväksi, vähemmän tarvetta 
betonille ja vähemmän vettä pois pum-
pattavaksi.

Atlas Copco toi kuluvan vuoden alussa markkinoille 
ensimmäiset mallit uudesta murskakauhasarjasta 
ja ensimmäinen Suomeen tuotu laite aloitti työt 

Imatralla toukokuussa. Metallinkierrätykseen ja purkutöi-
hin erikoistunut Konepeikko Oy sai kauhan koekäyttöön 
toukokuun lopussa ja kauppa syntyi Kopadin poikien 
kanssa muutaman päivän testauksen jälkeen. 

Konepeikko tulee käyttämään murskakauhaa purkutyö-
mailla, joissa materiaali voidaan murskata työmaalla ja 
pienemmäksi murskattuna sijoittaa työmaan lähistölle. 
Kustannussäästö materiaalin käsittelyssä ja vastaanotto-
maksuissa on merkittävä, vaikka tuntituotokset eivät mo-
biilimurskainten tasolle ylläkään. 

Murskakauhan suurimpina eroina aiempaan mallistoon 
ovat huomattavasti parantunut tuotos betonilla ja mah-
dollisuus kääntää pyörimissuunta tukoksen poistamiseksi 
sekä nopea leukavälin säätö materiaalin muuttuessa. Kau-
han voimansiirtomekanismi on sijoitettu kokonaan leuko-
jen yläpuolelle ja kauha tunkeutuu kasaan kevyesti. 

Suomen oloissa murskakauha on purkutyömaiden kone. 
Purkumateriaalin seassa olevat yksittäiset kivet kauhassa 
kyllä rikkuvat, mutta varsinaiseen kiviaineksen murskauk-
seen kauha ei sovellu. Betonin ja tiilen murskauksessa 
teho on riittävä ja taloudellinen hyöty saadaan kustannus-
säästöinä koko ketjun aikana.

MURSKAKAUHOJEN UUSI SUKUPOLVI

TEKSTI JA KUVAT KIMMO ALAKOSKI

Purkupeikko Oy käyttää murskakauhaa koneketjun jatkeena pur-
kupulveroijalla ja vaihdettavilla puomeilla varustetun CAT 330 
-kaivukoneen sekä purkukouraa käyttävän Fuchs-materiaalinkäsitte-
lykoneen porukassa. Kauhalla pystytään murskaamaan pulveroitu 
materiaali saman tien ja pulveroija voi auttaa tarvittaessa ylisuurten 
kappaleiden ja rautojen käsittelyssä.

Atlas Copco –murskakauhan suuri teho perustuu kahdella hydrauli-
moottorilla toteutettuun voimansiirtoon ja mahdollisuuteen poistaa 
tukokset kääntämällä pyörimissuuntaa. Kauhan kyljet ovat sileät, 
koska voimansiirto on sijoitettu leukojen yläpuolelle. Kauha tunkeu-
tuu kasaan kevyesti.

Vasemmalla: Murskakauhan käytettävyyttä parantaa nopea ja tarkka 
leukavälin säätö 

LISÄTIETOJA: KIMMO.ALAKOSKI@

FI.ATLASCOPCO.COM

LISÄTIETOJA: KIMMO.ALAKOSKI@FI.ATLASCOPCO.COM
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Kun kokemusta louhintatöistä on 
kuudelta eri vuosikymmeneltä, 
lienee paikallaan kysyä, miten 

ala on aikojen saatossa muuttunut. ”En-
nen oli raskaampaa kun porattiin käsin. 
Turvallisuudessa ollaan myös menty 
paljon eteenpäin, ennen saatettiin rä-
jäyttää keskellä asutusta ja kentän pääl-
lä oli vain ohut viltti. Poravaunut ovat 
myös kehittyneet teknisesti huimasti: 
on tullut radio-ohjaus, pölynsidontalait-
teet, nastakruunut, ja monet toiminnot 
ovat mekanisoitu-
neet ja automati-
soituneet”, kertoo 
Matti Huovinen. 
Itse asiassa Suo-
men ensimmäinen 
radio-ohjattava 
poravaunu tuli 
juuri Louhintaliike Huoviselle, kun 
hän vuonna 2004 osti Atlas Copco ra-
dio-ohjatun ROC D5:n. Kaikissa Atlas 
Copcon poravaunuissa pienimmästä 
suurimpaan on nykyään sama radio-oh-
jaus, mikä on hyvä asia muun muassa 
varaosien saatavuuden kannalta. 

Louhintaliike Huovisen uusin poravau-
nu, Atlas Copcon FlexiROC T30, toimi-
tettiin vuoden vaihteessa, ja se on yhti-
ön kuudes keltainen poravaunu. Lisäksi 
käytössä on Atlas Copcon iskuvasara ja 
kompressori. Huovinen on tyytyväinen 
uusimpaan vaunuun: ”Se on nykypol-
ven poravaunu ja edustaa uutta tekniik-
kaa”. Laite on ensimmäinen Suomeen 
toimitettu FlexiROC T30, jossa on nel-
jän tangon kasetti ja pitkä ulottuvuus. 
Eniten Huoviselta kehuja saa COP 1640 
-porakone, joka on todella tehokas ja 
tunkeutuu kiveen hyvin.

Matti Huovisen uraan mahtuu myös 
yksi työtapaturma. Vuonna 1983 hän 
porasi räjähtämättömän ammuksen 
Rissalan tunnelissa, jossa syvennettiin 
salaojia ja kaapeliojia. Hän lensi räjäh-
dyksen voimasta metrikaupalla ja joutui 
sen jällkeen useaksi viikoksi sairaslo-
malle. Mitään vakavampaa ei onneksi 
sattunut eikä traumojakaan jäänyt, vaan 
hän oli myöhemmin poraamassa jälleen 
samaisella työmaalla.

Louhintaliike 
Huovisella on 
aikojen saatossa 
riittänyt töitä ja 
nytkin tulevaisuu-
dennäkymät ovat 
valoisat. Kuopios-
sa on viime vuosi-

na ollut monia infra- ja rakennushank-
keita, ja niitä on näköpiirissä edelleen ja 
väestö kasvaa vajaan tuhannen hengen 
vuosivauhtia. Kuopion Saaristokaupun-
gin vuoden 2010 asuntomessualue oli 
aikanaan suuri projekti ja työllisti myös 
Louhintaliike Huovista useita vuosia. 
Nykyisellä työmaalla Taivaanpankon 
asuinalueella Kuopion yliopistollisen 
sairaalaan välittömässä läheisyydessä 
työt alkoivat parisen vuotta sitten ja 
jatkuvat edelleen. 

Mikä louhintatöissä on niin mukavaa, 
että olet viihtynyt hommissa jo kohta 
viisikymmentä vuotta?

”Taitaa olla sukuvika ja onhan tämä 
hyvällä säällä mukavaa hommaa”, tote-
aa Huovinen.

 

LOUHINTALIIKE HUOVINEN
Louhintaa jo viidennessä polvessa

Louhintaliike Huovinen on perinteikäs, luotettava ja tunnettu tekijä louhinta-
alalla. Matti Huovinen aloitti louhintatyöt 1967, ja vuodesta 70 lähtien hän 
on tehnyt niitä omissa nimissään. Suvussa on kuitenkin louhittu jo paljon 
pidempäänkin, sillä Matti on Huovisen suvussa louhintamies kolmannessa 
polvessa, poika Jussi neljännessä polvessa ja tyttärenpoika Oskari jo 
viidennessä polvessa. Yhteensä Louhintaliike Huovisella on viisi työntekijää 
ja yhtiö tekee lähinnä asutuskeskuslouhintaa Kuopion talousalueella.

TEKSTI JA KUVAT ANNA-MARI SIPILÄ 

“Louhintaliike Huovisella on aikojen saa-
tossa riittänyt töitä ja nytkin tulevaisuu-
dennäkymät ovat valoista”, kertoo Matti 
Huovinen.

FlexiROC  T30 liikkuu sujuvasti myös Kuopion Taivaanpankon jyrkillä kalliorinteillä.

Vakiona radio-
ohjaus, mikä lisää 
työturvallisuutta.

Laaja peittoala pitkälle ulot-
tuvan puomin ansiosta.

Hyvät maasto-ominaisuudet

Tehokas COP 1640 -porakone

Eniten Huoviselta saa kehuja 
COP 1640 -porakone, joka on 
todella tehokas ja tunketuu 
kiveen hyvin.

LISÄTIETOJA: ESA-MATTI.POLVI@FI.ATLASCOPCO.COM
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VALTAVASTI
Atlas Copco esitteli Münchenissä järjestetyillä Bauma-messuilla ennä-
tysmäärän uusia tuotteita rakentamiseen, louhintaan ja materiaalien 
kierrätykseen. Valtaosa uusista tuotteista on tulossa markkinoille vielä 
kevään aikana ja uusia kokoluokkia uutuustuotteisiin saadaan myöhem-
min syksyllä. Seuraavassa pieni otos tulevasta tarjonnasta.

Pitkään odotettuna uutena 
tuoteryhmänä Atlas 
Copco tuo markkinoille 
lisälaitesarjan metallien 
kierrätykseen. Reilun 
kuuden tonnin painoinen 
hydraulinen nokkaleikkuri 
SC6200 edustaa sarjan 
keskikastia, muiden 
viiden mallin kattaessa 
painoluokat 2500–12500 kg. 

Metalliromun ja muun 
sekalaisen materiaalin 
käsittelyyn soveltuva 
MH-kahmari on aluksi 
saatavana yleisimpään 
alustakoneiden 
kokoluokkaan 16–30 tonnia. 
Rautapitoisen materiaalin 
käsittelyyn saatiin 
hydrauliset magneetit 
valikoimaan jo pari vuotta 
aikaisemmin.

Jo ennakkoon suurta 
mielenkiintoa herättänyt uusi 
murskakauhamallisto esiteltiin 
virallisesti Baumassa, vaikka 
myynnissä otettiin varaslähtö 
kahden mallin osalta jo pari 
kuukautta aiemmin. Kokonaan 
uudelleen mietitty rakenne 
ja toimintatapa parantavat 
laitteen tuotosta betonilla jopa 
kolmanneksella edeltäviin 
malleihin verrattuna. 

Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana 
paineilmakäyttöisiin piikkauskoneisiin on 
tehty lukuisia parannuksia, mutta Bau-
massa Atlas Copco esitteli uuden RTEX-
koneen, joka poikkeaa koko toimintaperi-
aatteeltaan aiemmista. Vasaran sisäisen 
paineakun ansiosta paineilman tarve on 
vain puolet entisestä, ja silti teho on kas-
vanut 20 % vastaavan painoisiin edeltäjiin 
verrattuna. Kiinteistä kahvoista huolimatta 
tärinä jää aiempia vaimennettujakin mal-
leja pienemmäksi

Atlas Copcon betonituotteiden perhe 
täydentyy puuttuneilla jäsenillä, 
kun betoniraudoistusten tekoon 
saadaan kokonaan uusi koneketju, 
sähkökäyttöinen katkaisu- ja 
taivutuskone KvikBend, akkukäyttöinen 
leikkuri KvikCut ja sidontalaite Knut 
39. Knutin erityisominaisuuksia ovat 
matala sidos, jota ei tarvitse taivuttaa 
ohuimmassakaan valussa, sekä 
mahdollisuus sitoa ongelmitta vielä 25 
mm:n verkkokorkeudella.

Järeiden betoniraken-
teiden ja perustusten 
murskaamiseen kehi-
tetty CB2500 Concrete 
Buster pystyy 100 ton-
nin puristusvoimallaan 
rikkomaan kaiken mikä 
1100 mm avautuvien 
leukojen väliin mahtuu. 
Laitteen rinnalle tullaan 
myöhemmin esitte-
lemään kolme muuta 
mallia.

AME 1600 on 
legendaarisen 
Racoonin 
manttelinperijä. 
Uuden version 
tärinäarvot on saatu 
painettua entistäkin 
alemmas ja vähät 
huoltokohteet ovat 
helposti saatavilla.

Lasertärypalkki RLS 23 on polttomoot-
torikäyttöinen erikoiskone suurten 
pinta-alojen betonivaluihin. Ritiläpyö-
rillään laite kulkee betonimassassa 
raudoituksen päällä lähes jälkiä jättä-
mättä. Takaosan tasausruuvi muotoilee 
massan mahdollisimman lähelle tavoi-
tekorkeutta ja viimeisen silauksen antaa 
alumiiniprofiilista valmistettu tärypalkki. 
Kauko-ohjaimen ansiosta kuljettaja voi 
tarkkailla työjälkeä ihanteellisesta kul-
masta massan ulkopuolelta.

Suomessa tärkeään 
maantiivistäjien viidensadan 
kilon kokoluokkaan saatiin jo 
ennen Baumaa markkinoille 
uutuusmalli LG504. Mallin 
nopeutta on pystytty 
kasvattamaan tiivistystehon 
kärsimättä, mikä parantaa 
liikkuvuutta erityisesti 
hienommilla jakeilla kosteana. 

Atlas Copco osti tammikuussa Variscon, 
joka on johtavia valmistajia erityisesti 
moottorikäyttöisten pumppujen saralla. 
Variscon mallisto vie samalla Atlas 
Copcon pumput kokonaan uusiin 
käyttökohteisiin, koska päällekkäisiä 
tuotteita oman tuotannon kanssa ei 
juuri ollut. Nyt pumppuvalikoima kattaa 
kaikki rakentamisen ja kaivostoiminnan 
tarpeet käytetään voimanlähteenä sitten 
sähköä, paineilmaa, hydrauliikkaa, tai 
polttomoottoria.

Siirrettävien kompressoreiden 8-sarja 
lanseerattiin Baumassa, mutta jo 
ennakkoesittely helmikuussa sai 
hurmoksellisen vastaanoton. Malliston 
ulkomittoja ja painoa on saatu 
merkittävästi edeltäjiään pienemmiksi, 
uuden sarjan 10 pienintä mallia ovat 
hinattavissa henkilöautokortilla. Aiempaa 
useampi malli on nyt saatavissa 
generaattorilla varustettuna.

Valomastoissa LED-tekniikka on 
syrjäyttänyt vanhemman sukupolven 
laitteet nopeasti. Atlas Copcon 
mastomallisto on laajentunut kysynnän 
myötä, ja nyt kokoluokkia on tarjolla 
jokaiseen tarpeeseen. Voimanlähteinä 
oma polttomoottori, sähkövirta tai 
aurinkopaneeleilla ladattavat akut.

TEKSTI KIMMO ALAKOSKI KUVAT KIMMO ALAKOSKI JA ATLAS COPCO 

UUSIA 
TUOTTEITA

LISÄTIETOJA: KIMMO.ALAKOSKI@FI.ATLASCOPCO.COM
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Atlas avasi ensimmäisen työpajansa Tukholmassa vuonna 
1873. Kaupunginosaa, jossa työpaja sijaitsi, alettiin myöhem-
min kutsua yhtiön mukaan Atlas-alueeksi. Atlas oli tuolloin 
suurin yksittäinen tuotantoyhtiö Ruotsissa, ja sen työpaja 
tunnettiin avarista tiloista ja uudenaikaisista teknisistä lait-
teista. Atlas valmisti 1870-luvun loppupuolella muun muassa 
siltoja, rakennusrakenteita ja kirkontorneja. Päätoimialana oli 
kuitenkin tuotteiden valmistaminen rautateiden tarpeisiin. Va-
sabron, joka avattiin liikenteelle vuonna 1878, on kuuluisin 
Atlaksen rakentama silta Tukholmassa.

Vuonna 1948 AB Atlas Diesel lopetti dieselien tuotannon ja 

yhtiö erikoistui paineilma-alueelle. Yhtiön nimi muutettiin 
Atlas Copcoksi; Copco tulee sanoista Compagnie Pneumati-
que Commerciale. 

Toiminta Suomessa alkaa

Atlas Copco rantautui Suomeen vuonna 1906. Ensimmäinen 
kompressori myytiin Ahlströmin vaneritehtaalle Viipuriin, 
joka oli tuolloin yksi Suomen suurimmista kaupungeista ja 
tärkeä kulttuurikeskus. Vuodesta 1906 alkaen Atlas Copcon 
tuotteiden maahantuojana toimi Julius Tallberg Ab, joka 
vuonna 1912 myi 10 Atlaksen paineilmakonetta ja 21 pai-

neilmatyökalua Suomeen. Yhtiö oli Atlaksen ensimmäinen 
edustusto ulkomailla.  

Vuodesta 1943 alkaen Atlas Paineilmakoneet Oy valmisti 
kallioporakoneiden ja työkalujen varaosia Helsingin Sal-
misaaressa. Tehdas muutti suurempiin tiloihin Lauttasaareen 
1950-luvulla ja yhtiön nimeksi tuli Oy Atlas Copco Ab. 
Vuonna 1968 Kirkkonummelle, Masalaan, rakennetiin iske-
vien työkalujen tehdas.

Seuraava strategisesti merkittävä virstanpylväs oli vuonna 
1987, jolloin Suomeen perustettiin oma Atlas Copco -myyn-
tiyhtiö. Yhtiö siirtyi vuonna 1988 Masalan työkalutehtaan 
tyhjiksi jääneisiin tiloihin.  

Vuonna 2004 Atlas Copco osti Tampereella sijaitsevan maan-
porauskalustoa valmistavan tehtaan, Rotex Oy:n. Vuonna 
1992 Rotexin perustajat Jorma ja Vesa Järvelä olivat kehittä-
neet täysin uudenlaisen maanporausterän, joka oli mullistanut 
kansainväliset markkinat. 

Atlas Copcon palveluksessa on perinteisesti viihdytty pit-
kään. Palvelusvuosiennätys on Hans “Hasse” Ekmanin hal-
lussa, hän työskenteli Atlas Copcossa 47 vuotta. Hän aloitti 
Julius Tallberg Ab:llä 2.9.1956 ja työskenteli aluksi komp-
ressorien pesupoikana. Jonkin aikaa työskenneltyään hän 
sai ylennyksen huoltoasentajaharjoittelijaksi. Pitkän uransa 
aikana hän työskenteli korjaamoasentajana, kenttäasentaja-
na, testiajajana, varaosavastaavana ja huollon työnjohtajana. 
”Se oli intohimo tekniikkaa ja mekaniikkaa kohtaan, joka sai 
minut työskentelemään Atlas Copcolla niin pitkään ja nautti-
maan siitä”, kertoo Hasse.  

Atlas Copco Suomessa tänään

Tällä hetkellä Atlas Copcolla on Suomessa 160 työntekijää, 
kolme myynti- ja huoltoyhtiötä: Oy Atlas Copco Kompres-
sorit Ab, Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab ja Oy Atlas 
Copco Tools Ab, sekä tuoteyhtiö Oy Atlas Copco Rotex Ab. 
Liikevaihto vuonna 2015 oli XX euroa. 

Huollosta on kasvanut yhä tärkeämpi osa yhtiön toimintaa. 
Atlas Copcon huolto toimii kaikkialla Suomessa ja huollon 
kiintopisteitä löytyy muun muassa Vantaalta, Turusta, Poris-
ta, Lahdesta, Tampereelta, Kotkasta, Imatralta, Joensuusta, 
Kuopiosta, Oulusta, Kemistä, Kittilästä ja Sodankylästä.

Tuotevalikoima kattaa teollisuukompressorit, alipainesovel-
lukset, ekspanderit, kaasu- ja prosessikompressorit, teollisuu-
työkalut ja kokoonpanojärjestelmät, kaivos- ja louhintalait-
teet ja porakaluston, purkutyökalut, siirrettävät kompressorit 
ja generaattorit, tiivistystyökalut sekä päällystyslaitteet. 
Asiakkaita löytyy lähes kaikilta teollisuuden aloilta, muun 
muassa kaivosteollisuudesta, rakennusteollisuudesta, auto-
teollisuudesta, valmistavasta teollisuudesta, prosessiteollisuu-
desta sekä öljy- ja kaasuteollisuudesta.

Toimitusjohtaja Ilkka Eskolan resepti Atlas Copcon menes-
tykseen ovat tuotteet: ”Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja 
palveluitamme niin että ne yhä paremmin palvelevat asiak-
kaittemme tarpeita. Hyvien tuotteiden ja pitkäjänteisen toi-
mintamme ansiosta Atlas Copco on  markkinajohtaja useilla 

alueilla. Laaja 
tuotevalikoima 
ja asiakaskun-
ta vähentävät 
suhdanne-
vaihteluiden 
aiheuttamia 
muutostarpeita 
ja toiminta on 
pitkäjänteistä yli 
taloussyklien.”

Atlas Copcon 
kaivos- ja lou-
hintalaitteiden 
toimiala on viime vuosi-
na kasvanut merkittävästi. Sekä kysyntä että markkinaosuu-
det ovat kasvaneet. Markkina-asema on parantunut erityisesti 
kehittyneen väyläohjausjärjestelmän ja tehokkaiden pora-
koneitten ansiosta. Myös huollon ja kulutustavaran myynti 
on noussut merkittävästi. Esimerkiksi suurten avokaivosten 
tuotannosta tapahtuu tällä hetkellä yli 90 % Atlas Copcon 
porauslaitteilla, porakalustolla ja huoltosopimuksilla. 

”Tilanne kaivostoiminnassa on tällä hetkellä rauhallisempi 
metallien alhaisten hintojen takia. Metalleja kuitenkin tarvi-
taan ja hinnat tulevat nousemaan”, arvioi Eskola.

Katse tulevaisuuteen

110 vuodessa on moni asia muuttunut. Atlas Copcon perus-
olemus ja arvot ovat kuitenkin vuosien kuluessa säilyneet 
samanlaisina. ”Atlas Copcon ydin on innovaatioissa, kes-
tävässä kehityksessä ja eettisyydessä. Se on kyvyssämme 
kehittää uusia tuotteita ja palveluita, joilla täytämme tai 
ylitämme asiakkaidemme tarpeet. Se on siinä että nautimme 
työstämme”, linjaa konsernin pääjohtaja Ronnie Leten.

Kun maailma muuttuu, meidänkin on muututtava. Väestöra-
kenteen ja elintason suuret muutokset ja kaupungistuminen 
ovat asettaneet innovaatiokoneistomme aivan uusien haas-
teiden eteen. Meidän on kehitettävä yhdessä asiakkaidemme 
ja yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia tuotteita, jotka 
täyttävät entistä tiukemmat vaatimukset paitsi luonnonvaro-
jen käyttöön, myös turvallisuuteen, ergonomiaan ja tuotta-
vuuteen liittyen.

Innovaatioilla mullistetaan maailmaa

Innovaatiot ovat aina olleet Atlas Copcon ylpeydenaihe – ja 
myös menestyksen salaisuus. Kallionporauksen mullisti 
vuonna 1936 ruotsalainen menetelmä. Atlas Copco kehitti 
paineilmalla toimivan, kevyen mutta tehokkaan kallioporan, 
joka voitiin varustaa syöttöjalalla ja jonka käyttöön ei tarvittu 
kuin yksi mies. Se yhdessä kovametalliporanterien kanssa 
muodosti niin sanotun ruotsalaisen menetelmän. 

Viime aikojen innovaatiot liittyvät usein ergonomiaan, tur-
vallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Vuonna 1993 
julkaistu mutterinväännin Tensor S / Power Focus oli suori-
tuskyvyltään, keveydeltään ja ergonomisilta ominaisuuksil-
taan ylivertainen, ja siitä tuli suuri myyntimenestys mootto-
riajoneuvoteollisuudessa. 

ATLAS COPCO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA  
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta yhtiön 
rantautumisesta Suomeen

Suomi juhlii ensi vuonna 100-vuotiasta itsenäisyyttä, mutta Atlas Copcon 
juuret Suomessa ulottuvat vieläkin pidemmälle, aina vuoteen 1906 asti. 
Paitsi Atlas Copcon saapumisesta Suomeen, vuosi muistetaan muistakin 
tärkeistä tapahtumista: se oli vuosi jolloin säätyvaltiopäivät korvattiin 
eduskunnalla ja voimaan astui yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.  

TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ KUVAT ATLAS COPCO 

”Atlas Copcon ydin on 
innovaatioissa, kestä-
vässä kehityksessä ja 
eettisyydessä. Se on 
kyvyssämme kehittää 
uusia tuotteita ja palve-
luita, joilla täytämme tai 
ylitämme asiakkaidem-
me tarpeet. Se on siinä 
että nautimme työs-
tämme”, linjaa konser-
nin pääjohtaja Ronnie 
Leten.

“
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Atlas Copcon vesijäähdytteiset, öljyttömät kompressorit, 
joissa on sisäänrakennettu energian talteenottojärjestelmä, 
oli aikansa merkittävä innovaatio. Kompressoriprosessissa 
syntynyttä lämpöenergiaa voidaan hyötykäyttää esimerkiksi 
talojen lämmityksessä ja ne ovatkin maailman ensimmäisiä 
kompressoreita, joiden sertifioitu nettoenergiankulutus on 
nolla. 

2013 markkinoille tulivat SmartROC-poravaunut, jotka mul-
listivat poravaunujen polttoaineenkulutuksen. Verrattuina 
aikaisempiin poravaunuihin, oli SmartROC:ien polttoaineen-
kulutus leikattu puoleen. 

Innovaatiot eivät kuitenkaan ole pelkästään tuotteita. Ne 
voivat lisäksi olla huoltoa, prosesseja, logistiikkaa, toimi-
tusketjua tai asiakassuhdetta. Digitaalinen maailma muuttuu 
nopeasti ja uusia mahdollisuuksia avautuu koko ajan. 

Ilkka Eskolan mukaan Suomessa on vielä hyödyntämättä to-
della hyviä malmiesiintymiä kuten Sakatin esiintymä lähellä 
Sodankylää, ja varmasti myös paljon löytymättömiä esiinty-
miä malmikriittisillä alueilla. Suomessa on osaava, vaativa ja 
kehityksen etulinjassa oleva asiakaskunta. Tämä sopii hyvin 
yhteen Atlas Copcon toimintafilosofian kanssa: There is 
always a better way. 

Merkittävä osa kehitystyössä on tällä hetkellä suunta auto-
maattisiin ja kauko-ohjattaviin laitteisiin, joilla työolosuhteita 
voidaan merkittävästi parantaa. Ympäristöasioiden merki-
tyksen korostuessa vähäpäästöisten ja kestävien laitteiden 
merkitys kasvaa.

Eskola näkee, että laitetoimittaja tulee jatkossa olemaan yhä 
enemmän mukana asiakkaitten työssä; niin työmenetelmä- ja 
laitekehityksessä kuin laitteiden huollossa ja kunnossapidos-
sakin. Kansainvälisen yrityksen taustaresurssit antavat meille 
hyvän mahdollisuuden siihen pyrittäessä alhaisiin tuotanto-
kuluihin, turvallisuuteen ja hyvään laatuun.  

Paitsi innovaatioista, Atlas Copcossa ollaan ylpeitä kestävän 
kehityksen saavutuksista. Yhtiö on kerta toisensa jälkeen 
valittu muun muassa Global 100, Dow Jones Sustainability 
ja Newsweekin Green Rankings -listoille, joihin valitaan 
kestävässä kehityksessä ansioituneita yhtiöitä. Paras todiste 
kestävästä kehityksestä on kuitenkin yhtiön pitkä historia, 
143 vuotta maailmalla ja 110 vuotta Suomessa.

LISÄTIETOJA: ILKKA.ESKOLA@FI.ATLASCOPCO.COM

POWERBIT
Uutta poweria pengerporaukseen

Powerbit on Atlas Copco Secorocin uusi terämalli pengerporaukseen. 
Powerbit-terät on suunniteltu pureutumaan jokaiseen kiveen, kovasta 
pehmeään, kuluttavasta ei-kuluttavaan. Powerbit-terät kestävät kauemmin ja 
ne tarjoavat porarille monta lisämetriä ennen teroitusta ja teroituskertojen 
välissä. 

Tuotekehityksen kulmakivenä on ollut terän mahdol-
lisimman pitkä käyttöikä. Terän muoto on kokonaan 
uudentyyppinen ja terän runko on kovempi ja vahvem-

pi. Semiballistiset nastat on korvattu Atlas Copcon patentoi-
milla tylppäkärkisillä Trubbnos-nastoilla. Lisäksi patentoitu 
Enduro Extra -pintakäsittely nastoissa lisää terän purevuutta 
kaikissa kivilajeissa. 

Powerbitiä on testattu 13 työmaalla ympäri maailman, ja sillä 
on porattu yhteensä yli 50 testikilometriä erityyppisissä olo-
suhteissa. Testien mukaan terien käyttöikä kasvaa jopa 20 % 
ja tunkeutuvuus 10 %.

Voittamaton poraletka

Powebit-terät täydentävät Atlas Copco Secorocin laadukasta 
poraletkaa, jossa materiaalivalinnat, lämpökäsittely ja ainut-
laatuiset T-WiZ-kierteet lisäävät käytettävyysastetta ja poraa-
misen tehokkuutta.

Ensi vaiheessa on tuotu markkinoille T45-terät, muut terät 
seuraavat perässä.

TEKSTI JA KUVAT ATLAS COPCO 

LISÄTIETOJA: HANNELE.VUORIMIES@FI.ATLASCOPCO.COM
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Puolan kaakkoisosassa, Tatra-vuoriston 
pohjoisrinteiltä louhittava hiekkakivi on 
erinomaista raaka-ainetta tarvekiville ja 
murskeelle, joita Krakovan ja Zakopa-
nen alueella käytetään kasvavia määriä 
rakentamisen tarpeisiin. Paikalliset 
kivilajit ovat muodostuneet kerrostu-
malla ja säännölliset halkeamat tekevät 
suoralouhinnasta kohtuullisen helppoa, 
kun taas poraaminen ja räjäyttäminen 
on paikoitellen hankalaa. 

Asutuksen leviäminen ja louhosten 
laajeneminen, yhdistettynä asukkaiden 
suurempiin vaatimuksiin asuinympä-
ristölleen, ovat johtaneet räjäyttämällä 
irrottamisen kieltämiseen monilla lou-
hoksilla. Louhoksilla on pakon sanele-
mana siirrytty suoralouhintaan, mutta 
samalla on huomattu monta sivutuot-
teena syntynyttä hyötyä, joiden ansiosta 
etenkin pienemmillä louhoksilla sitä 
käytetään vaikka räjäyttäminenkin olisi 
mahdollista.

Ongelmasta mahdollisuudeksi

Yhtenä merkittävänä etuna louhoksilla 
on huomattu irrotettavan kiven lohkare-
koon helppo muunneltavuus ja hienoai-
neksen vähäinen määrä. Kuten johtaja 
Czeslaw Szarek Piaskowca Barcice – 
Szarekilta kertoo esimerkkinä tilantees-
ta. ”Tällä hetkellä meillä on runsaasti 
kysyntää isokokoisista lohkareista, joita 
käytetään jokivarsien ja penkereiden 
vahvistamiseen tulvien varalta sekä 
tarvekiviteollisuuden raaka-aineena. 
Murskeisiin tarvittava kiviaines syntyy 
näiden irrotuksen sivutuotteena.” 

Louhoksen hiekkakivi on kerrostu-
mien väleissä haurasta, ja räjäyttämällä 
louhittaessa hienoaines jouduttiin seu-
lomaan pois ennen murskausta. ”Hie-
nompien jakeiden kysyntä ja hinta on 
heikko, joten suoralouhinnan ansiosta 
vähentynyt hienoaineksen osuus on 
parantanut louhoksen kannattavuutta 
merkittävästi”, sanoo Szarek. 

Barcicen louhoksella kiviaineksen laatu 
vaihtelee kerroksittain ja louhoksen eri 
osissa huomattavasti.  Helpoimmissa 
kohdissa kivet irrotetaan mekaanisesti 
repimällä, mutta jo muutaman metrin 
päässä irrottamiseen tarvitaan järeää 
hydraulivasaraa ja usein repimällä irro-
tettuja lohkareita joudutan rikottamaan 
pienemmiksi vasaralla. Tästä syystä 
louhoksen kaikki kaivukoneet on varus-
tettu pikakiinnikkeellä työkalun vaih-
tojen nopeuttamiseksi. Koneet pystyvät 
kuitenkin usein työskentelemään ket-
jussa, jossa järein kone vastaa rikotuk-
sesta ja pienemmät hoitavat rikotuksen 
ja lastauksen.

Louhoksella käytetään kahta Atlas 
Copcon vasaraa irrotukseen ja rikotuk-
seen. HB7000 asennettuna lyhytpuomi-
seen Liebherr 974 -koneeseen huolehtii 
irrotuksesta ja HB4700 pienemmän 
Liebherr 954 -koneen puomin nokassa 
irrottaa kiveä helpommissa kohdissa ja 
huolehtii ylisuurten lohkareiden riko-
tuksesta isoveljen perässä. Molempiin 
koneisiin voidaan vaihtaa piikki tai 
kauha tilanteen mukaan ja käyttää niitä 
lastaukseen tai penkkojen tasaamiseen 
kun irrotusta ei tarvita.

Muuttuvat tarpeet

Toinen lähistöllä sijaitseva Wolimex – 
Mecinkan louhos murskaa kalkkiveä 
sementtitehtaan tarpeisiin ja lisäksi 
pienen määrän pienikokoista tarvekiven 
raaka-ainetta. Käytännössä kaikki irro-
tettu kivi rikotetaan pienemmäksi ennen 
murskausta.

Louhos sijaitsee kukkulalla, joka on 
on pinnaltaan rikkonaista ja haurasta 
kalkkikiveä, ja näihin päiviin saakka 
louhinta on tehty meikäläisittäin ajatel-
len nurinkurisesti. Lohkareet irrotetaan 
penkasta järeällä 120-tonnisella Hitachi 
-kaivukoneella ja lohkareet pienenne-
tään murskaan sopiviksi kahdella Atlas 
Copco HB4700 -vasaralla. Kovem-

missa kohdissa vasaroilla on avustettu 
myös irrotusta.

”Louhoksen edetessä syvemmälle, 
esiintymän kivilaatu muuttuu kovem-
maksi ja kallio rakenteeltaan yhtenäi-
semmäksi, jolloin vasaroita joudutaan 
käyttämään irrotukseen jatkuvasti. 
Tästä syystä investoimme yhteen jä-
reään iskuvasaraan, joka asennetaan 
suurimpaan koneeseemme ja pienem-
mät vasarat pystyvät keskittymään riko-
tukseen.” Kertoo johtaja Bogdan Hudy 
Wolimexilta.

Uusia louhoksia tuotantoon

Vuoristoisella seudulla sopivien ki-
viesiintymien löytäminen ei tuota 
ongelmia, mutta viranomaiset ohjaavat 
tuotantoa alueille, joissa niistä on mah-
dollisimman vähän haittaa ympäristölle, 
ja samalla louhosten sijoittumista mai-
semaan parannetaan tiukoilla lupaeh-
doilla. Tämän politiikan seurauksena 
louhosten koko ja vuosituotanto jäävät 
pieniksi, mikä tukee suoralouhintaa ja 
kevyiden, siirrettävien murskauslaitos-
ten käyttöä.

Porabka 1 on juuri avannut uuden lou-
hoksen vanhan suuremman louhoksen 
läheisyyteen ja käyttää louhintaan vain 
yhtä koneyksikköä ja yhtä lastauskonet-
ta mobiilimurskan syöttöön. Vaikka kivi 
on louhoksella on kovaa ja hankalasti 
rikottavaa, on käytössä vain yksi Volvo 
EC360 B -kaivukoneeseen asennettu 
Atlas Copco HB3100 -vasara. Johtaja 
Jan Cieslak sanoo: ”Toistaiseksi olem-
me pystyneet tältä louhokselta tarvitta-
vaan tuotantoon tällä yhdellä yksiköllä, 
ja kaikki koneet pysyvät täystyöllistet-
tyinä”.

Aikaisemmin vastaavilla louhoksilla 
irrotus on tehty ulkopuolisten yrittäjien 
toimesta ja myös murskaus on hoidettu 
isommilla kiertävillä yksiköillä, mutta 

erityisesti uusilla pienillä louhoksilla varastotilan puute tekee tämän 
hankalaksi. Suuntauksena onkin useilla yrityksellä Porabka 1:n tapaan 
avata uusia pienempiä louhoksia kevyemmällä kalustolla päälouhos-
ten läheisyyteen, etenkin kun niistä louhittavat kivilajit poikkeavat 
pääesiintymän tuotteista.

Puolassa ja lähes koko Euroopassa mukavaan kasvuun lähtenyt raken-
taminen tarvitsee kasvavia määriä kiviaineksia, ja uudet louhintame-
netelmät ovat tarpeen asutuksen lähellä olevien esiintymien hyödyntä-
miseen. Hydraulisten iskuvasaroiden ja alustakoneiden kasvanut koko 
ja parantuneet hydrauliikan ominaisuudet ovat tehneet suoralouhin-
nasta taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon myös suuremmille 
louhoksille ja kovemmille kivilajeille. 

Kovalla kivellä 

Vasaroilla tehtävä suoralouhinta on luonnollisesti tehokkaimmillaan 
haurailla kivilajeilla ja rikkonaisissa kivimuodostelmissa, mutta on 
tilanteita joissa menetelmä on käytännössä ainoa vaihtoehto kivilajista 
riippumatta. Esimerkkeinä asutusalueilla tapahtuva rakentamiseen 
liittyvä louhinta tai valtiot, joissa lainsäädäntö tekee räjäyttämisestä 
liaan kallista ja hankalaa.

Eräs Euroopan suurimpia infrarakennushankkeita on Pohjois-Italian ja 
Ranskan välisen rautatieverkoston laajentaminen. Vuoristoisella seu-
dulla suuri osa radasta tulee kulkemaan tunnelleissa, mutta eri syistä 
johtuen suurten TBM-tunneliporien käyttäminen ei ole mahdollista. 
Italian räjähdelainsäädäntö joutuu huomioimaan myös järjestäytyneen 
rikollisuuden tarpeet ja räjähteiden työmaakäyttö on lähes mahdo-
tonta. Räjähteet on tilattava jokaista työpäivää varten hyvissä ajoin 
ennakkoon, ja lähetystä saattaa kaksi poliisia, jotka valvovat toimintaa 
koko päivän ajan. Päivän päätteeksi samat poliisit palauttavat käyt-
tämättä jääneet räjähteet keskusvarastolle, josta saattaa olla tuntien 
ajomatka työkohteeseen.

Tunnelitöissä valtamenetelmäksi on noussut suoralouhinta vasaroilla. 
Kaivukoneiden puomien geometria on muutettu soveltumaan matalas-
sa tilassa työskentelyyn, ja koneet on varustettu paineilmakompres-
sorilla ja vesisuihkutuslaitteistolla pölynsidontaa varten. Paineilman 
avulla tehostetaan vesisumun muodostumista, pakotetaan pöly ulos 
vasaran iskukoneistosta ja tehostetaan vasaran jäähdytystä.

Yhtenä syynä vasaroiden yleistymiseen tunnelitöissä on vaihteleva ja 
rikkonainen kalliorakenne. Suuri osa tunnelista joudutaan tukemaan 
teräskaarella ja verkoilla aina pään edetessä metrillä. Vasaralla louhit-
taessa voidaan välttää katon sortumat ennen tuentaa, ja betonin tarve 
vähenee murto-osaan muihin menetelmiin verrattuna.

Esiporaus laajentaa käyttöalaa

Erittäin kovilla tai sitkeillä kivilajeilla suoralouhinta vasaralla on han-
kalaa ja louhintaa voi olla tarpeen tehostaa esiporaamalla. Menetelmä 
on yhtä lailla tarpeen maanalaisilla tunnelityömailla kuin rakennus-
kohteiden ja kivilouhosten pintalouhinnassakin. Yhdessä järeän isku-
vasaran kanssa ennakkoporaus mahdollistaa minkä tahansa kohteen 
louhinnan ilman räjäytystä.

Lisäetuna ennakkoporauksella voidaan parantaa louhinnan tarkkuutta 
ja vähentää louhitun kiviaineksen määrää. Rakennuskohteilla ylimää-
räinen kiviaines lisää kuljetuskustannuksia ja myöhemmässä vaihees-
sa täyttöön tarvittavien materiaalien menekkiä. Esiporaus vähentää 
myös seinämiin syntyviä vaurioita ja mahdollisia lujuusongelmia 
rakenteille.

Nykyaikaisella kalustolla suoralouhinnalla voidaan tehdä louhintaa 
kohteissa, jotka muuten jäisivät taloudellisen toiminnan ulkopuolelle. 
Joissain kohteissa sen avulla voidaan parantaa kannattavuutta, vaikka 
myös räjäyttäminen olisi mahdollista. Suoralouhinta on yhä useammin 
harkinnan arvoinen vaihtoehto.

SUORALOUHINTA ON VAIHTOEHTO
Louhinta poraamalla ja räjäyttämällä on pitkään ollut lähes ainoa menetel-
mä kiven irrottamiseen kaikkialla maailmassa. Räjähteiden käsittelyn ja käy-
tön rajoitukset ovat johtaneet kustannusten nousuun ja jopa louhosten sul-
kemiseen monilla alueilla ja yritysten on ollut pakko etsiä muita menetelmiä. 
Samaan aikaan tapahtunut hydraulisten iskuvasaroiden kehitys suuremmik-
si ja tehokkaammiksi on vauhdittanut kehitystä. Keski-Euroopassa suoralou-
hinta valtaa alaa jo louhoksia silloinkin kun räjäyttäminen olisi mahdollista. 

TEKSTI JA KUVAT KIMMO ALAKOSKI

Barcicen hiekkakivi on haurasta ja hienoaineksen syntymistä 
on pystytty vähentämään merkittävästi siirtymällä suoralou-
hintaan. Suoralouhinnassa mahdollisimman tehokkaan seitse-
män tonnin vasaran käytöllä pystytään hienoainesta vähentä-
mään kun kivet rikkoutuvat vähemmillä iskuilla.

Vasaroita käytetään myös penkereiden pinnan tasoittami-
seen louhinnan yhteydessä, mikä helpottaa lastausta ja kivi-
autojen liikkumista. Vasaroita käytetään tehtävään yleisesti 
myös perinteisillä menetelmillä louhittaessa.

Italiassa Genovan rautatietunnelityömaalla suoralouhinta 
vasaralla on ainoa louhintamenetelmä. Tunnelin pää ete-
nee metrin pätkissä ja jokainen pätkä tuetaan teräskaarella 
ja verkoilla, jotka betonoidaan ennen louhinnan jatkumis
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Louhinta- ja 
rakennustekniikan MYYNTI

HANNELE VUORIMIES
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9289

Porakalusto 

ILKKA ESKOLA
Toimitusjohtaja

puhelin: 020 718 9302
Porauslaitteet

PANU KAUKINEN
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9287

Kaivos- ja louhintalaitteiden huolto

HEIKKI RÄSÄNEN
Tuotepäällikkö

puhelin: 020 718 9311
Porakalusto 

CARL HANSEN
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9314

Maanalaiset laitteet, timanttikairaus

TEEMU REHN
Poramestari

puhelin: 020 718 9370
Rotex-maaporaustuotteet,

uppoporauskalusto

ESA-MATTI POLVI
Piiripäällikkö

puhelin: 020 718 9317
Porakalusto, poravaunut, 
hydrauliset iskuvasarat

Keski-ja Pohjois-Suomen urakoitsijat

VILLE SIEKKINEN
Myyntipäällikkö

puhelin: 020 718 9318
Kaivonporaus

KARI ERKKO
Piiripäällikkö

puhelin: 020 718 9312
Porakalusto, poravaunut, hydrauliset 

iskuvasarat, kiviteollisuus
Etelä-Suomen urakoitsijat

ANTTI NISONEN
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9227

Siirrettävät kompressorit 
ja generaattorit

JARNO SAVIKKO
Asiakaspalvelupäällikkö
puhelin: 020 718 9300

Asiakaspalvelu
Varaosat, toimitusten seuranta

ELLI AVONIUS
puhelin: 020 718 9300

Asiakaspalvelu
Porakalusto, toimitusten 

seuranta

KIMMO ALAKOSKI
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9316

Rakennuskoneet

JUHA HIETAMIES
puhelin: 020 718 9300

Asiakaspalvelu
Varaosat, toimitusten seuranta

OSMO PUNKKINEN
puhelin: 020 718 9300

Logistiikka, asiakaspalvelu

EERO VAINIKKA
Tuoteryhmäpäällikkö
puhelin: 020 718 9229

Rakennuskoneiden huolto

PEKKA KABANOW
Piiripäällikkö

puhelin: 020 718 9226
Pienet kompressorit

MARKUS MALMBERG
puhelin: 020 718 9300

Asiakaspalvelu
Varaosat, toimitusten seuranta

RIKU HEINONEN
Tuotepäällikkö

puhelin: 020 718 9300
Varaosat
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Louhinta- ja 
rakennustekniikan HUOLTO

HUOLTOASENTAJAT

MAGNUS HÖGLUND
Huoltopäällikkö
puhelin: 020 718 9328

HARRI ALALAHTI
Huoltopäällikkö, Pohjois-Suomi
puhelin: 020 718 9329

KJELL TIKANDER
Työnjohtaja, louhintatekniikka
Vantaa
puhelin: 020 718 9332

MIIKA SAVELA
Työnjohtaja
Siirrettävät kompressorit ja gene-
raattorit, rakennuskoneet
puhelin: 020 718 9327

KEIJO OINAS
Tekninen asiantuntija, kouluttaja
puhelin: 020 718 9337

MINNA KOIVUNOKSA
Huollon assistentti
puhelin: 020 718 9334

ASIAKASPALVELU JA VARAOSAT
puhelin: 020 718 9300
louhinta@fi.atlascopco.com

KITTILÄ
Ilkka Karjalainen
Poraterien huolto
Eiki Moosel

KEVITSA
Kimmo Fagerholm
Aki Hirvioja
Toni Kangas
Matti Kitinprami 
Ossi Kleemola 
Kari Martin 
Tero Sainkangas 
Pasi Tapaninen 
Poraterien huolto
Teemu Granroth
Juuso Puolakka

KEMI
Kim Halonen 
Kristian Tuokkola
Poraterien huolto
Pasi Bimberg

TAMPERE
Jukka Isokääntä

VANTAA
Matti-Pekka Allonen
Rasmus Eskelinen  
Jaakko Kangasniemi 
Niklas Karlsson
Pertti Keskitalo  
Tero Lång  
Aapo Meronen  
Mika Mäkelä  
Risto Salin  
Tuomas Salonen  

ANTTI KAUTTO
Huollon assistentti
puhelin: 020 718 9320




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

