
Kevitsan kaivos on hankkinut kaikki porauslaitteet  
Atlas Copco Louhintatekniikalta. ”Yhdessä on  
sovellettu osaamista näihin olosuhteisiin”.  
s. 8

YHDEN  
LUUKUN  
TAKTIIKALLA

6       Jyrki Salmi näkee 
tulevaisuuden inno

vaatioiden liittyvän auto
maatioon ja turvallisuuteen.

18 Vilppulan Kivi
jalosteen melu

vaimennettu SmartROC T40 
on hiljaisen tehokas.

26 Atlas Copcon kaivos 
ja louhintalaitteet 

irtautuvat ensi vuonna  
Epirockonserniksi

KOLUMNI ASIAKKAALTA UUTTA TULOSSA

Atlas Copco Louhintatekniikan asiakaslehti  1/2017
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PINTAA SYVEMMÄLTÄPÄÄKIRJOITUS

 T
ervetuloa uudistuneen asiakas
lehtemme pariin. Ensimmäinen vuoteni 
toimitusjohtajana on alkanut mukavas
ti, ja kauppa on käynyt hyvin. Eniten 

kuitenkin olen nauttinut kaikista asiakastapaamisista 
ja työmaakäynneistä ‒ ne ovat tämän homman suola. 

Kiitos kaikille asiakaskyselyymme vastan neille. 
Saimme arvokasta palautetta, jonka olemme käy
neet läpi ja ottaneet osaksi jatkuvaa parannusohjel
maamme. Huolto, asiakaspalvelu ja logistiikka ovat 
myynnin lisäksi toimintamme painopiste alueita. Si
säisesti panostamme henkilöstön koulutukseen, jot
ta pystymme tarjoamaan teille markkinoiden paras
ta palvelua. Turvallisuus, ympäristö sekä laatu ovat 
myös tärkeitä toimintamme mittareita, ja kesäkuus
sa meille myönnettiin ISO-laadunhallintasertifikaatti 
myös seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Olemme jännittävien vaiheiden edessä, kun  
Atlas Copco jakaantuu kahteen yhtiöön vuoden vaih
teessa. Uusi yhtiömme on nimeltään Epiroc Finland. 
Uuden yhtiön leivissä olemme entistä asiakaslähtöi
sempiä ja ketterämpiä sekä tulemme ottamaan ison 
harppauksen digitalisaation ja automaation saralla.

Investoimme vahvasti PohjoisSuomeen, ja syys
kuussa on uuden huoltokeskuksemme vihkiminen 
Kemissä. Lisäksi olemme aktiivisesti  
mukana myös esimerkiksi  
Maxpossa ja FEMissä  
– tulkaa käymään! 

Maija Kaarninen
Porari 
Boliden Kevitsa Mining Oy

Asiakas tapaamiset 
ovat työmme suola

TYÖKAVEREISTA  
SYNTYY PARAS  
TYÖFIILIS,  
MEILLE ON  
MUODOSTUNUT  
PORAREIDEN  
KESKEN  
VAHVA TIIMI.
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Oy Atlas Copco 
Louhintatekniikka Ab  
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A 
01380 Vantaa
Puhelin: 020 718 9300  
louhinta@fi.atlascopco.com
Vastuullinen julkaisija
Sami Niiranen
Toimitus Oy Atlas Copco
Louhintatekniikka Ab

Taitto  
Berry Creative
www.berrycreative.fi
Painopaikka  
Forssa Print
Osoitelähde
Oy Atlas Copco Louhintatekniikka 
Ab:n osoiterekisteri,  
Fonectan Kohdistamiskone B2B

Sami Niiranen
Toimitusjohtaja 
Oy Atlas Copco  
Louhintatekniikka Ab

»
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LYHYESTI SANOTTUNA LYHYESTI SANOTTUNA

Kun työ on elämää  
ja elämä työtä

ATLASCOPCOSAURUS 
LOADSI

SIIRRETTÄVÄN KOMPRESSORIN  
MUODONMUUTOS 

MITEN TULIT VALINNEEKSI  

PORARIN AMMATIN?

Toimin aiemmin kampaajana,  
mutta muutto Sodankylään sai 

miettimään alanvaihtoa. Käytyäni 
kaivos alalle suunnatun poraus, lastaus 
ja ajokoulutuksen, päädyin tänne kai
vokselle viisi vuotta sitten.”

MIKÄ SAA SINUT VIIHTYMÄÄN 

TYÖSSÄSI?

Työkavereista syntyy paras työ
fiilis. Meille on muodostunut pora

reiden kesken vahva tiimi. Juuri tällä 
hetkellä huomaan olevani innoissani, 
koska pääsin juuri käyttämään Smart
ROCin uutta mallia.”

PORAUSLAITTEEN HYTISSÄ  

JOKAINEN JOUTUU OLEMAAN  

ITSEKSEEN, MITEN VIIHDYT  

SIELLÄ?

Hytissä saa kyllä olla ihan omissa 
ajatuksissaan. Monesti viihdytän 

itseäni kuuntelemalla kasarimusiikkia. 
Ja jouluna ripustan hyttiini välillä joulu
valot piristämään pimeää vuodenaikaa.”

A
N

U
 S

IIV
O

N
E

N

LOUHINTAURAKOINTI Noopilalla isä Roland, äiti 
Paula ja poika Robert työskentelevät kaikki omas
sa perheyrityksessä. Robert oli työmaalla ensimmäis
tä kertaa jo alle kouluikäisenä täkkäämässä reikiä vir
voitusjuomapullonpuolikas kauhanaan, ja räjäytys te
ki häneen lähtemättömän vaikutuksen. ”Yleensä on 
niin että kotona tapellaan mutta työmaalla ei, vaik
ka välillä pojille on vaikeaa, kun työssä on äiti pomo
na”, kertoo Paula. Työasiat tulevat usein kotiin, mut
ta he eivät koe ongelmaksi sitä, että lomamatkallakin 
tarkkaillaan kallio leikkauksissa näkyviä porausjälkiä ja 
syntymäpäivä illallisella puidaan aniitin valmistuksen 
loppumisen vaikutuksia. 

Noopilat selvästi pitävät työstään, mutta siihen mikä 
siinä on kaikkein mukavinta, on jokaisella oma mieli
piteensä. Rolandin mielestä maisemien ja työmaiden 
vaihtuvuus on parasta. Paula pitää siitä, että työssä tu
lee aina valmista. Robertista kiehtovaa on kallion irtoa
minen ja sen ominaisuuksien tarkkailu. Roland lisää,   
että poraaminen itsessään on tarkka ja aliarvostettu laji;  
hyvää louhintajälkeä ei huonolla porauksella saavuteta. 

ATLASCOPCOSAURUS LOADSI oli  pieni 
kasvissyöjädinosaurus, joka eli maa
pallolla yli 100 miljoonaa vuotta sit
ten. Tutkimusryhmä löysi sen jäänteet 
1980 luvulla Australiasta. Se nimettiin 
Atlas Copcon mukaan kiitokseksi työ
ryhmän käyttöön annetusta Panther 
paineilmaporakoneesta. 

Mikä sinua kiinnostaa? 
Kerro toimitukselle 

anna-mari.tikander@ 
fi.atlascopco.com

ENSIMMÄINEN siirrettävä kompressori valmistettiin 
vuonna 1907. Sen ilmantuotto oli 1,5 m³ minuutissa. 
Tämän päivän siirrettävien kompressorien sarjan  
ilmantuotto vaihtelee kompressorin koosta riippuen  
2 kuutiometristä 45 kuutiometriin.   

69 %
Atlas Copco  

Louhinta tekniikan 
työntekijöistä 
työskentelee  

huollossa

NIMI  
Maija  
Kaarninen

TITTELI  
Porari
VUODET ALALLA 5

YHTIÖ  
Boliden Kevitsa  
Mining Oy

Työ
kavereista  
syntyy  
paras fiilis
Kevitsan kaivoksen porari  
Maija Kaarninen on innoissaan 
uusista poravaunumalleista ja 
iloitsee työtovereistaan.
TEKSTI Anu Siivonen
KUVA Petri Teppo, Studio Arctica
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KATSO
LISÄTIEDOT 

www.atlascopco.fi

TYÖN ÄÄRESTÄ NÄIN SEN TEEN

TÄTÄ ET TIENNYT

ENNEN JA NYT

PÄIVÄN LUKU
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ALAN ASIANTUNTIJOILTAALAN ASIANTUNTIJOILTA

Tulevaisuuden 
kaivos

Mikä on alan 
merkittävin 
kehityssuunta 
seuraavan  
viiden vuoden 
aikana?

Kaivostekniikan tulevai
suuden innovaatiot liittyvät 
tiedonhallintaan, automaa
tioon ja turvallisuuteen.

 K
oneiden käyttä
jien työergo
nomiaa lisätään 
vähentämällä tä

rinää, pölyä sekä melua ja lait
teiden etäkäyttö parantaa työ
turvallisuutta ja lisää käyttö
astetta. Parempi huolletta vuus 
ja pienempi huoltotarve paranta
vat turvallisuutta ja vähentävät 
muun muassa sormien litisty
misen ja liukastumisten riskiä.

Kehitystoimintamme tavoit
teena on lisäksi laitteiden käy
tettävyyden ja käyttöasteen li
sääminen. Kaikki Kemin kai
voksen laitteet ovat liitettyinä 
langattomaan lähiverkkoon ja 
laitteiden käyttöaikoja ja sta
tusta seurataan tarkasti. 

Monelta osin uusi tekno logia 
on jo olemassa, mutta isona 
haasteena on sen käyttöönotto 
kun kaikilla on kiire ja aika on 
rahaa. Hyödyntämisen avain 
on kaivosyhtiön, laitetoimitta
jan ja alan oppilaitosten sään
nönmukainen yhteydenpito ja 
kehitysaiheiden yhteinen mää
rittely. 

VIIME MARRASKUUSSA aloitettiin Atlas Copcon 
uuden SmartROC CL porauslaitteen testit Siilijär
ven kaivoksessa, jossa urakoi E. Hartikainen Oy. 
Asiakkaalla on entuudestaan yli 10 vuoden koke
mus Atlas Copcon COPRODtekniikasta ja täl
lä hetkellä käytössä 9 FlexiROC C65 porauslaitet
ta, joista kuusi Siilinjärvellä. Olosuhteet Siilinjär
ven kaivoksessa ovat kovat: talvella kova pakkanen 
ja kesällä kosteat olosuhteet. Kivi vaihtelee erittäin 
kovasta pehmeään. 

VAIKUTTAVAT TESTITULOKSET

COPRODtekniikalla varustettu SmartROC CL on 
vahvimpia koskaan tehtyjä pengerporauslaitteita, ja 

AUTOMAATIOASTEEN 
nostaminen. Laitteiden  

etäkäyttö ja osittain tai kokonaan 
automatisoidut työvaiheet  
esimerkiksi porauksessa ja  
lastauksessa; suunnitelmien ja 
toteumatietojen reaali aikainen 
tiedon siirto suunnittelusta ope
raat toreille /koneille ja takaisin;  
resurssien ohjaus tuotannonoh
jausjärjestelmän kautta.

AUTOMAATIO ja mate
riaaliteknologia. Ihmisvoi

min tehtävän työn täytyy vähen
tyä turvallisuus, terveys ja te
hokkuussyistä. Uudet materiaalit 
taas mahdollistavat sellaisen 
kulutus tavaran valmistamisen, 
joka vastaa uusien, tehokkaam
pien koneiden asettamiin vaati
muksiin. 

Ferrari California T
Ferrarin vuonna 2015  

esittelemä urheiluauto. Autossa on  
3,9 litran V8 turbomoottori, jonka teho  

on 412 kW.

DrillAir Y35
Atlas Copcon vuonna 2015 esittelemä  

korkeapainekompressori. Kompressoris
sa on Scanian 16litrainen ja 8sylinterinen 

DC16moottori, jonka teho on 478 kW.  

Jyrki Salmi
Kaivoksen 
johtaja
Outokumpu 
Chrome Oy

Matias  
Suomela 
Kaivososaston  
päällikkö
Agnico Eagle

Ville  
Siekkinen
Myyntipäällikkö
Oy Atlas Copco 
Louhinta tekniikka Ab

Testissä 
SmartROC CL 
Ennätysalhaiset elinkaarikustannukset 
hyvän tunkeutuvuuden ja alhaisten 
polttoainekulujen myötä.
TEKSTI Anna-Mari Tikander

siinä on porakoneena väki
vahva COP 5060 CR. Verrat
tuna uppoporauslaitteisiin tun
keutuvuus on 50 % suurempi 
ja polttoaineen kulutus 45 % 
pienempi.

E. Hartikaisen poraus
työnjohtaja Anssi Marinin 
mukaan Siilijärven testeis
sä mitattiin erittäin alhaisia 
kulutuslukemia. Samassa kai
voksessa operoiviin Flexi
ROC C65 laitteisiin verrat
tuna polttoaineen kulutus oli 
30 % pienempi, mikä tarkoit
taa kymmenien tuhansien 
eurojen säästöä polttoaine
kuluissa. Hyvä tunkeutuvuus 
ja alhaiset polttoainekulut te
kevät SmartROC CL poraus
laitteen elinkaarikustannuk
sista ennätyksellisen alhaiset. 

E. Hartikaisen porari 
Henry Posio on tyytyväinen 
SmartROC CL:ään: laitet
ta on helppo käyttää, hytti on 
hiljainen ja siinä on miellyt
tävä tehdä työtä. Ohjaimet on 

FERRARI CALIFORNIA T VS. DRILLAIR Y35

” The capabilities of the digital 
mine seem endless in terms 
of automation, innovation 
and interconnectivity”

täysin uusittu ja uutuutena on 
ajonopeuden portaaton säätö 
ja kompressorin säätö hytis
tä, minkä ansiosta ei tarvit
se juosta ulkona säätämässä 
puhalluspaineita. Posiolla on 
COPRODlaitteista 10 vuo
den kokemus ja ne saavat hä
neltä kehuja: reiät ovat suoria 
ja COPRODporakalusto on 
helppo jatkaa ja purkaa reiäs
tä pois. 

Korjaamopäällikkö Tero 
Leskinen on erityisen innos
tunut automaattiporaukses
ta, joka SmartROC CL:ssä on 
uutta FlexiROC C65 laittei
siin verrattuna. ”Automaatti
poraus ja purku toimivat hy
vin ja se varmasti säästää kier
teitä ja eliminoi inhimillisiä 
virheitä”, ounastelee Leskinen. 

Vakuuttavin tulos testistä 
saatiin kuitenkin asiakkaalta, 
joka huhtikuussa testin päät
teeksi lunasti testattavana ol
leen SmartROC CL poraus
laitteen itselleen. 

Helena Hedblom, President,  
Mining and Rock Excavation Business Area, Atlas Copco

KOONNUT  
Anna-Mari Tikander

KATSO
LISÄTIEDOT 

www.atlascopco.fiKOLUMNI

ELINKAARIKUSTANNUS

LAINATTUA MITTASIMME

GALLUP

50%
suurempi  
tunkeutuvuus  
verrattuna 
uppoporaus
laitteisiin

45 %
pienempi poltto
aineen kulutus  
verrattuna uppo
porauslaitteisiin

30 %
pienempi  
poltto aineenkulutus  
verrattuna edellisen 
sukupolven  
FlexiROC C65  
porauslaitteeseen
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P
akettiauto, jonka kyydis
sä istumme, kulkee leveil
lä sorateillä kohti Kevitsan 
kaivoksen näköalapaikkaa 
eli kohtaa, josta alas kat
soessaan näkee lähes koko 
avolouhoksen. Pengerretyt 
seinämät jatkuvat syvälle 
alas, etäisyys vääristää poh

jalla olevat kiviautot näyttämään leikkikaluilta ja 
usvaa ja pölyä leijuu ilmassa. Näky avolouhoksesta 
on vakuuttava, mutta niin ovat Atlas Copcon pora
vaunutkin, joita Bolidenin omistamalla kaivoksel
la on useita.

Bolidenin Kevitsan kaivos ja Atlas Copco Lou
hintatekniikka ovat toimineet hyvällä synergial
la koko kaivoksen olemassaolon ajan. Kaivos on 
hankkinut kaikki porauslaitteet Atlas Copco Lou

hintatekniikalta. ”Hyvinhän 
meillä on yhteistyö sujunut”, 
hymyilee Arto Suokas, Ke
vitsan kaivoksen käyttöpääl
likkö, ”yhdessä on väännetty 
ja sovellettu osaamista näihin 
olosuhteisiin.” 

Atlas Copcon laitteisiin kai
voksella päädyttiin alun al
kaen ihan normaalin käytän
nön perusteella; vertailtiin eri 
toimittajien tarjouksia ja ky
seltiin muiden kaivosten käyt
täjäkokemuksia. ”Meillehän 
suuri on kaunista, mutta tie
tenkin louhintamäärät ja opti
maaliset reikäkoot määrittävät 
laitevalinnan. Testasimme eri 

Yhden 
luukun 
taktiikalla
Kevitsan kaivos on hankkinut kaikki porauslaitteet  
Atlas Copco Louhintatekniikalta. Yhteistyö on sujunut hyvin  
ja osaamista on sovellettu kaivoksen olosuhteisiin.
TEKSTI Anu Siivonen
KUVAT Petri Teppo, Studio Arctica



1/2017       RAKENTAMINEN & LOUHINTA       11

KEVITSAN KAIVOKSEN 
TYÖNTEKIJÄT

FAKTAA

390

38 330

30 – 
35%

14%
Noin  

Työntekijöiden  
keski-ikä noin

Suurin osa  
suomalaisia  
ja kotoisin  
Pohjois- 

Suomesta

Urakoitsi joiden  
työntekijöitä  
vuonna 2016  
keskimäärin

Kaivoksen suurin 
urakoitsija on  

E. Hartikainen Oy,  
joka louhii  

tuotannosta noin

yhtiön omaa  
työntekijää

vuotta

naisia

ASIAKKAALTA

porakalustotoimittajia pari vuotta sit
ten. Sen pohjalta halusimme jatkaa Atlas 
Copcon porakalustolla, joissa kokonaista
lous oli paras. Myös teroituspalvelun saa
tavuus on ollut iso plussa,” kertoo Arto.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET  
JA TEHOKKAAT LAITTEET

Tällä hetkellä kaivoksella on käytös
sä kuusi SmartROC D65 poravau
nua, kaksi Pit Viperia sekä yksi ROC 
D9 RRC. Lisääkin laitteita on hankinta
listalla. ”SmartROCit ovat tuotanto ja 
rakolinjaporaukseen loistavia konei
ta. Niillä saa suorat reiät juuri oikei
siin paikkoihin, ja Surface Manager 
sovellus on hyvä apu porausdatan kä
sittelyyn. Polttoainetalous on niissä 
erinomainen – vielä parempi kuin ai
emmassa mallissa. Käyttäjät ovat pitä
neet näistä uusista D65malleista, nii
den hytit ovat helppo pitää puhtaina ja 
äänieristys toimii hyvin”, kuvailee Arto 
SmartROC D65 mallien ominaisuuksia.

Suomen ensimmäiset Pit Viperit toi
mitettiin juuri Bolidenin Kevitsan kai
vokselle. Pit Viperilla porattu reikäkoko 
on tällä hetkellä 225 mm uppoporaus
sovelluksena.

”Energiatehokkuus PitVipereissa on ai
van omaa luokkaansa. Ja sitten meillä on 
vielä ROC D9 RRC, joka on lähinnä pie
niä kynsien ja rikkojen porausta varten. 
Kaikissa näissä Atlas Copcon laitteissa 
on käyttäjäystävällisyys otettu huomioon. 
Suunniteltaessa on mietitty paljon ergono
miaa ja huollettavuutta”, toteaa Arto.

ATLAS COPCOLTA  
TEKNISTÄ TUKEA

Kevitsan kaivoksella on heidän oman 
kunnossapitotiiminsä lisäksi töissä viisi 
atlascopcolaista. Huollonsuunnittelija Piia 
Kuukasjärvi-Garton on tyytyväinen 
palvelun toimivuuteen: ”Atlas Copcon 
huoltoasentajilla on hyvä tekninen tunte
mus laitteista ja varaosista. Kunnossapi
tomme saa heiltä erinomaista teknistä tu
kea. Atlas Copco järjestää kunnossapi

Tällä hetkellä  
kaivoksella on  
käytössä kuusi  
SmartROC D65  
poravaunua,  
kaksi Pit Viperia  
sekä yksi  
ROC D9 RRC

dollemme myös koulutuksia säännöllisin 
väliajoin. Meillä on järjestetty huoltokurs
seja ja simulaattorikoulutusta. Simulaatto
rikoulutukset ovat turvallinen aloitus ko
kemattomille porareille tai hyvä apu uu
sien laitteiden käyttäjäkoulutuksissa.”

Piia kertoo Kevitsan kaivoksen ole
van tyytyväinen myös Atlas Copcon 
tarjoamiin teroituspalveluun sekä uppo
vasarahuoltoon.

 
KOMMUNIKAATION MERKITYS

”Kommunikaatio on yksi tärkeimmis
tä asioista kun mietitään yhteistyön toi

mivuutta. Meillä on tapana pitää kerran 
kuukaudessa kasvokkain palaveri. Pa
lavereissa esille tulevat suunnitelmien 
muutokset vähentävät huomattavasti yl
lätysten määrää. Huollon ja käyttäjätuen 
saamisen mahdollisuus koneiden lisäk
si on toiminnallemme todella tärkeää”, 
kuvailee Arto toimivaa suhdetta Atlas 
Copcon kanssa.

KEVITSA KAIVOKSENA

Vuonna 2012 tuotannon aloittanut Ke
vitsan kaivos on ollut muutaman viime 
vuoden louhintamäärältään Suomen 

KEVITSAN KAIVOKSEN 
TYÖNTEKIJÄTPit Viper 271 on  

26 metriä korkea jättiläinen

FAKTAA

400

38 350

30 – 
35%

100 %

Noin  Naisia  

14 %

Työntekijöiden  
keskiikä noin

Suurin osa  
suomalaisia  
ja kotoisin  
Pohjois 

Suomesta

Urakoitsi joiden  
työntekijöitä  
vuonna 2016  
keskimäärin

Kaivoksen suurin 
urakoitsija on  

E. Hartikainen Oy,  
joka louhii  

tuotannosta noin

yhtiön omaa  
työntekijää

vuotta
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ASIAKKAALTAASIAKKAALTA

lisuusnäkökulmia automaation käytös
sä: ”Etäohjaus lisää tuottavuutta ja vä
hentää turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
keväällä jään sulaminen voi vaikeuttaa 
työskentelyä seinämien läheisyydessä. 
Etäohjauksella poraaminen olisi mah
dollista ja porarin turvallisuus olisi silti 
taattu. Porareiden työnkuva tulee muut
tumaan automatiikan ja digitalisaation 
edetessä, kun porauslaitteita voidaan 
operoida myös toimistosta käsin. Ihan 
kaikkea ei voi kuitenkaan automaatio 
korvata. Erilaisia tilanteita syntyy kai
voksella jatkuvasti ja niiden ratkaisemi
seen tarvitaan ihan oikeita läsnä olevia 
ihmisiä.” 

Piia Kuukasjärvi-Garton on tyytyväinen 
Atlas Copcon huoltopalveluihin.  
Vasemmalla kuvassa Herkko Alatalo.

”Jos jotain sovitaan, niin myös tehdään”, 
toteaa Roland Noopila.” Etäohjaus 

lisää  
turvalli
suutta ja  
vähentää 
turvallisuus
riskejä”

Perheyritys 
pääkaupunki seudulta
Louhintaurakointi Noopila  
on aito perheyritys pääkaupunki
seudulta. Yrityksellä on  
jatkuvassa käytössä Roc D3 ja 
FlexiROC T15 R.

TEKSTI Anna-Mari Tikander
KUVA Markku Pajunen

 F
lexiROC:in hankinnas
sa ratkaisevaa oli lait
teen monipuolisuus, hy
vät maastoominaisuudet, 

ulottuvuus ja porausteho. Roland lisää 
ennakoivan huollon olevan koneissa ai
na ehdottoman tärkeää. Hän on alun pe
rin koulutukseltaan maatalouskoneasen
taja ja tunnistaa sen myötä huollon tär
keyden.

Noopiloilla Isä Roland ja poika  
Robert poraavat ja panostavat ja äiti 
Paula panostaa sekä hoitaa kaikki mit
taukset ja paperityöt. Louhinta on Noo
piloille elämää ja elämä louhintaa. Ro
landin motto kuuluu ”Me tulemme pai
kalle jos ollaan hengissä ja kone toimii”. 

Työmailla asiat etenevät niin, että 
Paula tekee ensin mittaukset takymet
rillä ja miehet tulevat sen jälkeen po
raamaan. Paula on hiljattain suoritta
nut kartoittajan tutkinnon, mikä on iso 
etu pienelle louhintafirmalle. Hänet on 
myös valittu vuoden panostajaksi vuon
na 2010.

ERITYISOSAAMISTA

Eniten Noopilat louhivat asuintalojen 
pohjia ja kanaaleja kunnallistekniikkaa 
varten. Erityisosaamista ovat louhinta

Panu Kaukinen
Huoltoliiketoiminnan päällikkö,  
Oy Atlas Copco Louhinta  
 tekniikka Ab, puh. 020 718 9287

KYSY MEILTÄ LISÄÄ

Kari Erkko
Myyntipäällikkö, Oy Atlas 
Copco Louhintatekniikka Ab
puh. 020 718 9312

KYSY MEILTÄ LISÄÄ

suurin kaivos. Avolouhoksesta louhitaan 
noin 7–8 miljoonaa tonnia malmia vuo
dessa, kokonaislouhinnan ollessa 43–
50 miljoonaa tonnia. Malmi on matala
pitoista, mutta suuren volyymin louhin
tamäärillä tuottoisaa. 

Kaivos aloitti First Quantum Mi
nerals Ltd:n omistuksessa, mutta Bo
liden osti sen kesällä 2016. Koko toi
mintaketju on nyt omissa käsissä. Boli
den suorittaa malminetsintää ja omistaa 
sulattoja. Lisäksi Aitikin kaivoksel
la PohjoisRuotsissa on pitkä kokemus 
avolouhinnasta sekä samankaltaiset At
las Copcon porauslaitteet. Teknistä tu
kea saadaan Skellefteåsta. 

”Kaupan mukana saimme volyymia 
taaksemme, ja uskon meillä olevan vii
meisin tieto kalustovalinnoista ja louhinta
menetelmistä. Kaivoksella on hyvät näky
mät edessään mikäli mennään näillä me
tallin hinnoilla. Toiminnan jatkuvuutta 
on tiedossa ainakin 15 vuotta”, avaa Arto 
kaivoksen tämän hetkisestä tilanteesta.

TULEVAISUUS

Automaatio valloittaa maailmaa eikä 
Kevitsan kaivos aio jäädä jälkijunaan. 
Tällä hetkellä porauksen automatiik
ka toimii erittäin hyvin. Porauslaitteissa 
on lisäksi valmius etäohjaukseen ja sen 
käyttöönottoa suunnitellaan parhaillaan. 

Arto painottaa nimenomaan turval

työt urbaanissa ympäristössä. Helsingin 
keskustassa on hyvin erilaista työsken
nellä kuin maalla: työskentelyajat saat
tavat olla tarkkaan rajattuja ja työmaal
la tarvitaan välillä henkilökuntaa pitä
mään ulkopuolisia loitolla. 

Paula ja Roland kertovat, että lasku
suhdanteet eivät ole tuntuneet heidän 
toiminnassaan. Yritys ei ole alan halvin, 
mutta asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 
ja voivat luottaa siihen, että jos jotain 
sovitaan, niin myös tehdään. 

KATSO
LISÄTIEDOT 

www.atlascopco.fi
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Outokummun integroitu teräksentuotantoketju on 
tärkeä syy Kemin kaivoksen olemassaoloon ainoa
na kromikaivoksena EU:n alueella muualta maail
malta löytyvien suurempien ja rikkaampien esiin
tymien rinnalla. Kemin kromiesiintymä on lähes 
pystyasentoinen, leveydeltään noin 3000 metriä ja 
syvyydeltään vielä tuntematon. Seismiset mittauk
set osoittavat isäntäkivimuodostuman ulottuvan 
kuitenkin jopa 3,5–4 kilometrin syvyyteen.

MALMIN LOUHINTA KAIVOKSESSA 

Louhinta etenee Kemin kaivoksessa alhaalta ylös
päin ja malmi nostetaan maanpintaan nostokuilun 
avulla kolmen minuutin sykleissä. Tällä hetkellä 
kromimalmia louhitaan noin 350 metrin syvyydes
sä, mutta operaatiot jatkuvat syvemmälläkin: vino
tunnelista käsin tutkitaan kromiesiintymän muo
toa, laatua ja määrää muodostuman syvyysjatkeil
la. Uusia tunneleita louhittiin viime vuonna noin 
10 kilometriä ja tänä vuonna tunnelia arvioidaan 
syntyvän noin saman verran. Viikossa louhitaan 
vähintään kaksi louhosyksikköä eli vuositasolla yli 
110 louhosyksikköä. Vuositasolla malmia tuotetaan 
kaivoksesta rikastamon syötteeksi yli 2 miljoonaa 

Tällä hetkellä kromi
malmia louhitaan noin 
350 metrin syvyydessä

tonnia, mikä tekee Kemin 
kaivoksesta Suomen suurim
man maanalaisen kaivoksen

Tuotantoa ohjaa Life of 
mine pääsuunnitelma, joka 
pilkotaan pienemmiksi ja yk
sityiskohtaisemmiksi suun
nitelmiksi. Tuotanto on pe
ränajovaltaista (noin 25 %) 
eli jokaista louhosmalmiton
nia varten joudutaan ajamaan 
paljon tuotantoperää.

ATLAS COPCO KEMIN 
KAIVOKSESSA

Outokummun omistuksessa 
olevia kaivoslaitteita uusitaan 
Kemin kaivoksen suunnitel
man mukaan 5–6 vuoden vä
lein, mikä tarkoittaa 2–3 uut
ta  laitetta vuosittain. Syksyl
lä 2017 Kemiin toimitetaan 
tunnelinporauslaite Boomer 
E2C, tuotanto porauslaite Sim
ba ME7 ja vaijeripultituslai
te Cabletec EC. Erityisesti uu
teen vaijeripultituslaitteeseen 
on ladattu suuret odotuk

Perämeren pohjukassa, Keminmaan ja  
Tornion välisellä alueella, on ainutlaatuinen  

ruostumattoman teräksen tuotantoalue. 

TEKSTI Anna-Mari Tikander
KUVAT Mika Ahonen, Kemin Kuvaamo

TEKNISEN  
KEHITYKSEN  

AALLON
HARJALLA

O INTEGROITU tuotantoketju alkaa 
Kemin kaivoksesta louhitusta kro
mimalmista saadusta rikasteesta 
ja siitä tuotetusta ferrokromista, jo
ka on tärkeä ainesosa ruostumatto
man teräksen valmistuksessa: juuri 
kromin ansiosta teräs ei ruostu. 

Maanalaisesta kaivoksesta lou
hittavasta kromimalmista saadaan 
murskauksen, jauhatuksen ja ri
kastuksen tuotteina pala ja hieno
rikastetta. Rikasteet kuljetetaan 
kuorma autoilla 35 kilometrin pää
hän Outokummun Tornion ferrokro
mitehtaalle, jossa ne jalostetaan 
edelleen ferrokromiksi. Ferrokro
mi toimitetaan seosaineeksi vierei
selle terässulatolle, josta teräsaihiot 
toimitetaan edelleen kuumavals
saamon kautta kylmävalssaukseen. 
Valmiit tuotteet – teräsnauhat ja 
 levyt – toimitetaan Torniosta asiak
kaille ympäri maailman. 

INTEGROITU  
TUOTANTOKETJU

FAKTAA
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set. Puomiston raken
ne on sama kuin tuotantopo
rauslaitteessa, mikä mahdol
listaa viuhkaautomatiikan 
käytön. Pultituksessa on vuo
rokaudessa kuusi taukoa, 
ja jos jokaisen tauon aika
na pystytään hyödyntämään 
automatiikkaa, merkitsee se 
paljon vaijeroinnin kokonais
kuvassa.

Kaivoksen käyttöpäällik
kö Henri Simpanen mainit
see erityisesti Atlas Copco 
laitteiden hyvät suoritemää
rät niin pitkäreikä kuin vai
jeripulttauksessakin. ”Yhte

näinen laitekanta mahdollis
taa myös työryhmän kierron 
laitteiden välillä, koska lait
teiden perusperiaatteet ovat 
samat. Lisäksi Atlas Copcon 
laitteiden hytit ovat muka
via ja työskentely on ergono
mista.”

Vajaa kaksi vuotta sitten 
aloitettu poranterien teroi
tuspalvelu kirvoittaa Simpa
selta kehuja: ”Aikaisemmin 
hoidimme teroituksen itse, 
mutta ajan puutteen vuoksi 
kruunuja jäi terottamatta. Te
roituspalvelu on aiheuttanut 
säästöä teräkustannuksissa, 

kun terien kierto on nopeaa 
ja kierrossa olevien kruunu
jen määrä on pieni.” Pora
kalustohallintaa on tehostet
tu myös vuosittain tehtävällä 
porakaluston toimitussopi
muksella. Kaikki käytössä 

oleva kalusto on Atlas Copco 
Secoroc porakalustoa ja toi
mitussopimukseen sisältyy 
itse porakaluston lisäksi ope
raattoreille järjestettävät kak
si koulutustapahtumaa vuo
dessa sekä laitteiden säätöjen 

ja teroituspalvelun sekä laite
kohtaisen porakaluston käy
tön seuranta ja raportointi. 

Huoltoyhteistyötä ollaan 
laajentamassa komponentti
korjaukseen. Sen tavoittee
na on saada vähennettyä uus
osien käyttöä ja vähentää 
varastoarvoa, jos päästään 
eroon osista, joita makaa 
pöydillä odottamassa kor
jausta. Järjestelmän avulla 
päästään myös vikojen juuri
syyn äärelle ja voidaan vält
tää samojen vikojen toistu
via korjauksia. Atlas Copcon 
valmistumassa oleva uusi 

Huoltoyhteistyötä
ollaan laajenta
massa komponentti
korjaukseen. 

Salmi näkee kaivossektorin 
kehittymisen taustalla tär
keänä oppilaitosten, laitetoi
mittajan ja kaivosyhtiön vah
van kolmiyhteyden ja pitää 
kaivoksen ovet aina avoinna 
uuden teknologian testaami
seen kaivoksen kohdeympä
ristössä. 

Käyttöpäällikkö Henri Simpasella 
on suuret odotukset uuden 
Cabletecin suhteen.

Tuotekehitys ja toiminnan  
kehittäminen edellyttävät  

vuosien yhteistyötä

Operaattori Jirka Järvenpää nauttii kun jokainen louhosperä on erilainen.

Kemin huoltokeskus tarjoaa 
komponenttikorjauksille hy
vät tilat. 

KEMIN KAIVOKSEN  
JA ATLAS COPCON  
YHTEISTYÖN HEDELMIÄ

Yhteistyökumppanien kans
sa toimiessa pyritään pitkäai
kaisiin suhteisiin, joilla saa
daan varmistettua resurssi
en jatkuvuus. ”Tuotekehitys 
ja toiminnan kehittäminen 
edellyttävät vuosien yhteis
työtä, päivittäisiä kontakte
ja paikallisesti sekä säännöl
listä keskusteluyhteyttä ja 

Carl Hansen
Tuoteryhmä
päällikkö, Oy Atlas 
Copco Louhinta
tekniikka Ab
puh. 020 718 9314

KYSY MEILTÄ LISÄÄ

tapaamisia”, linjaa kaivok
senjohtaja Jyrki Salmi.

Lista Kemin kaivoksessa 
alkaneista tuoteinnovaatiois
ta onkin mittava: Kemin kai
voksesta alkunsa ovat saaneet 
muun muassa Cabletec, soi
japutkiautomatiikka, viuhka 
automatiikkaporaaminen 
soija putkien läpi ja viimeisim
pänä etätukisovellus.Kemissä 
pyritään olemaan teknologi
sen kehityksen aallonharjalla 
ja suhtaudutaan myönteises
ti uuden teknologian hyväk
sikäyttöön ja uusien kehitys
polkujen testaamiseen. Jyrki 

FAKTAA

LOUHINNAN VIISI VAIHETTA KEMIN KAIVOKSESSA

Nro 1

Nro 2

Nro 3

Nro 4

Nro 5

VALMISTELEVA PERÄNAJO menee reilusti muiden vaihei
den edellä. Kromimalmin isäntäkivi on heikkoa karbonaatti
kiveä, jota on helppo porata mutta joka edellyttää massiivis
ta tukemista. Peränajoa seuraavat ruiskubetonointi, verkotus ja 
lyhytreikäporaus. Kemin kaivos on Suomen suurin betonityö
maa, vuosittainen ruiskubetonointimäärä on noin 25 000 m3.

VAIJERIPULTITUKSESSA tunnelin seinämää vahvistetaan 
poraamalla siihen reikiä, täyttämällä reiät sementillä ja  
asentamalla niihin 6–11 metriä pitkät jännepunokset.

TUOTANTOPORAUS toteutetaan  
alakätisenä pengerporauksena.

PANOSTUS JA RÄJÄYTYS: louhosyksikkö louhitaan  
kahdessa erässä ja räjäytetään yhdellä kerralla.

LASTAUS JA KULJETUS: Logistiikan hallinnalla on suunnit
telussa iso osa: vuosittain käsitellään neljä miljoonaa tonnia  
kiveä, josta malmia on reilu kaksi miljoonaa ja loppu sivukiveä. 
Raakkutase on positiivinen: louhoksia ei pystytä täyttämään 
samaa tahtia louhinnan etenemisen kanssa ja sivukiveä vie
dään ajoittain myös maan pinnalle.
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Mussalo  
laajenee  
Atlas Copcon  
voimin
Mussalon sataman varastotila Kotkassa laajenee reilun  
seitsemän hehtaarin lisäalueella. Laajennuksesta osa  
louhitaan kallioalueelle ja osa syntyy rantaalueen  
louhetäytöllä. Syyskuussa valmistuvan louhintaurakan  
hoitaa Vilppulan Kivijaloste.

TEKSTI  
Kimmo Alakoski
KUVAT  
Kimmo Alakoski

TESTASIMME

MELUN-
VAIMENNUS

Melunvaimennus  
eristää ääntä tehokkaasti, 

mutta ei haittaa normaalia 
työskentelyä.

V
ilppulan 
Kivi jalosteen 
Kari  Mäki-
pää kiitte
lee töiden 
sujumises
ta ammatti
taitoista tii
miään ja At

las Copcon laitteiden ominaisuuksia. 
Mäkipäällä on työmaalla kokenut kym
menen miehen työporukka irrotukses
sa ja louheen siirtämisessä täyttöalueel
le. Rikotuksen hoitaa pitkäaikainen yh
teistyökumppani Maanrakennus Heimo 
Nieminen uudella Volvollaan. 

PORAVAUNUJEN  
UUSI SUKUPOLVI

Mäkipäällä on pitkä kokemus At
las Copcon poravaunuista ja viimei
sin SmartROC T40 tuli käyttöön viime 
vuoden lopussa. Itse vaunun perustek
niikka saa kiitosta hyvästä porauste
hosta ja pienestä polttoaineenkulutuk
sestaan, mutta silti keskustelussa Mä
kipään kanssa nousee selkeimmin esiin 
vaunuun hankittujen lisäominaisuuk
sien hyödyt.

”Uudella Carlsonin GPSjärjestelmäl
lä pääsee helposti alle parin sentin tark
kuuteen isommillakin ruuduilla ja ohi
porausta voidaan vähentää. Homma 
pysyy vaikeuksitta hallinnassa ja par
haimmillaan on porattu tuhatkunta rei
kää ampujen välillä ilman ongelmia”, 
kiittelee Mäkipää.

Toinen näkyvämpi lisävaruste uudes
sa vaunussa on melunvaimennusjärjes
telmä, joka koteloi porauslaitteen tiiviis
ti ja estää melun pääsyn ympäristöön. 
Kotelointia voidaan avata ja sulkea oh
jaamosta käsin, eikä se haittaa itse työs
kentelyä. Se poistaa melun tehokkaas
ti ja Kotkan työmaalla poran käynnis

FAKTAA
Iskuvasaroissa  

käynnistystavan valinta, 
energian kierrätys ja 

automaattinen iskutehon  
ja tiheyden säätö

tymistä ei parinkymmenen 
metrin päästä pystynyt ha
vaitsemaan tuulimyllyjen 
melulta. 

ISKUVASARA SUURENI

Peruskoneen tullessa kevääl
lä vaihtoikään päätettiin siir
tyä samalla astetta järeäm
pään koko luokkaan. Uudek
si alustaksi valikoitui Volvon 
EC380 EL ja vasaraksi At
las  Copcon HB 3600. Edel
liseen HB 2500 malliin näh
den tonnin verran lisääntynyt 
paino ja huomattavasti suu
rempi isku energia ovat tuntu
via muutoksia etenkin koval
la kivellä. 

HELIMÄKI AKUSTIKOT OY  
mittasi 10.8.2017 Mussa
lon sataman louhintatyö
maalla Kotkassa Vilppulan 
Kivijalosteen SmartROC 
T40 poravaunun äänitasoa 
melu vaimennuksella ja il
man. Mittauksen mukaan 
äänitehotaso poravaunun 
vieressä meluvaimennetul
la puomilla oli 112 dB ja vai
mentamattomalla puomilla 
121 dB. Meluvaimennetul
la poravaunulla yli 55 dB.n 
alue ulottuu 300 met
rin päähän poravaunusta, 
kun se vaimentamattomal
la pora vaunulla ulottuu 800 
metrin päähän.

Uuteen vasaraan hitsattu  
lisäkulutuslevy helpottaa levyn 
vaihtoa ja säästää runkokoteloa 
kulutukselta.
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Viilennystä ja lämmitystä 
maaperästä
Rototec poraa auringon  
energiaa hyödyntäviä  
energiakaivoja.
TEKSTI Anna-Mari Tikander
KUVAT Rototecin kuvapankki 

 R
ototecin perustivat Mik-
ko ja Timo Ojanne, jot
ka toivat energiaporauk
seen kokonaisvaltaisem

man ruotsalaisen konseptin. Yritys otti 
myös ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
korkeamman, 35 baarin työpaineen, mi
kä kaksinkertaisti poraussyvyyden 400 
metriin ja mahdollisti sen, että suurem
mat kiinteistöt saadaan lisättyä saman 
maalampökokonaisuuden piiriin. Sa
malla työn tuottavuus lisääntyi, kun sa
ma yksikkö saa aikaan enemmän kaivo

ja. Rototec otti myös käyttöön kustan
nustehokkaammaan 4,5 tuuman reiän. 

ROTOTEC JA ATLAS COPCO

Rototecilla on käytössä yli 40 Atlas 
Copcon korkeapainekompressoria ja 
reiät porataan Atlas Copcon 115 mm:n 
poraterillä. ”Atlas Copcon kompresso
rit ovat olleet menestyksemme tae. Il
man 35 baarin kompressoreita emme 
olisi saaneet sellaista harppausta kilpai
lijoihin nähden”, kuvailee myyntijohtaja 
Jouni Salakari yhteistyön merkitystä. 
”Atlas Copco on myös aina ollut luotet
tava poraustarvikkeiden toimittaja. On 
ollut etu, että paineilmaosaaminen huol
toa myöten on tullut samasta talosta.”

Tuoreimpana hankintana ovat alku
kesästä ostetut Atlas Copcon uuden 
suku polven Y35kompressorit. Salakari 

Esa-Matti Polvi
Myyntipäällikkö
Oy Atlas Copco 
Louhinta   
tekniikka Ab
puh. 020 718 9317

KYSY MEILTÄ LISÄÄ

Teho riittää usein rik
komaan kiven ensimmäisel
lä iskulla ja tarvittaessa auto
maattinen tehonsäätö antaa 
seuraavalle iskulle täyden te
hon. ”Vasaran iskutiheyden 
selvä vaihtelu tuntui aluksi 
oudolta uudessa vasarassa”, 
toteaa Nieminen. Pienempi 
vasara joutuu kovalla kivel
lä toimimaan lähes jatkuvas
ti täydellä teholla ja automa
tiikan toimintaa ei välttämät
tä edes huomaa.

Koska vasara ei tarvit

se jatkuvasti täyttä tehoa 
myöskään hydrauliikalta, 
ei poltto aineenkulutuskaan 
kasva rikottua tonnia kohti 
merkittävästi, vaikka perus
kone suureneekin. 

Antti Nisonen
Tuoteryhmäpäällikkö
Oy Atlas Copco  
Louhintatekniikka Ab
puh. 020 718 9218

KYSY MEILTÄ LISÄÄ

luonnehtii niitä ehdottomasti paremmik
si ja tehokkaammiksi kuin edeltäjänsä 
ja mainitsee erityisesti niissä käytettävät 
Scanian moottorit. 

”Ensimmäisena kahtena toimintavuo
tenamme asiakkaille piti kertoa maa
lämmöstä ja vakuuttaa sen toimivan oi
keasti, sen jälkeen maalämpöä ei ole tar
vinnut markkinoida”, kertoo Salakari. 
”Meillä on vahva usko tulevaisuuteen, 
Suomessa on edelleen 200 000 öljyläm
mitteistä taloa.” 

FAKTAA

HB-SARJAN ISKUVASARAT

1  Automaattinen  
iskutehon ja tiheyden 
säätö – AutoControl

• huipputeho  
käytössä vain  
tarvittaessa

• paras mahdollinen  
rikotusteho eri  
materiaaleille

• pienempi  
polttoaineen kulutus

• pienempi  
rasitus vasaralle ja  
peruskoneelle

2  Käynnistystavan  
valinta – Start Select

• Tyhjäiskun esto  
voidaan tarvittaessa  
kytkeä pois päältä

3 Energian kierrätys – 
Energy Recovery

•  10 % suurempi  
iskutiheys samalla  
hydrauliteholla –  
vähentää poltto aineen 
kulutusta

• vaimentaa tärinää

• vaimentaa melua

HB 3600 -iskuvasara on tehonyrkki louheen rikotukseen.

FAKTAA
35 baarin  

kompressorit ovat  
kaksinkertaistaneet  

energiakaivojen  
poraussyvyyden.
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Iskuvasara
mallisto  
uudistuu
ISKUVASAROIDEN suurin 
HBsarja ottaa syksyn aikana 
lisää teknistä etumatkaa taval
lisiin, kun jo sinällään ainut
laatuinen StartSelectkäynnis
tystavan valinta muuttuu au
tomaattiseksi. Uusi Intelligent 
Protection System venttiili toi
mii yhteistyössä tehonsäätö
venttiilin kanssa ja mahdol
listaa vasaran käynnistämisen 
painamatta terää estettä vasten, 
mutta kytkee tyhjäiskun eston 
päälle automaattisesti, jos va
sara on käynyt täydellä teholla. 
Toiminnon ansiosta vasara py
sähtyy heti suurempien kappa
leiden rikkoutuessa, mutta ke
vyempien lohkareiden rikko
minen helpottuu.

Keskikokoinen MBsarja sai 
uuden 1650mallin keväällä, ja 
syksyn aikana koko sarja tulee 
muuttumaan vastaavaksi. Kaik
ki mallit toimivat nyt ilman 
korkeapaineakkua, ja runko
kotelo on aiempaa lyhyempi. 
Huoltoluukku on katettu kak
siosaisella teräsle
vyllä ja rasva
ri on sijoitettu 
vaakatasoon, 
paremmin 
suojaan kol
huilta. Iskuva
saramallistom
me on näyt
tävästi esillä 
Maxpossa. 

Maxponäyttely 
Hyvinkään  
lentokentällä 
7.–9.9.

MAXPO NÄYTTELY järjestetään Hyvinkään 
lentokentällä 7.–9.9. Olemme paikalla jo-
kaisena messupäivänä aamuyhdeksästä al-
kaen ja löydät meidät osastolta A91. Tule 
juttelemaan ja juomaan kuppi kuumaa kans-
samme – tässä muutama poiminta näytte-
lylaitteistamme. .

5000 m2

on pintaala, jonka 
siirrettävä LED HiLight 
valomasto valaisee  
20 luksin valoteholla. 

Lähde: www.atlascopco.fi

BOOMER E2

BOOMER E2 -tunnelinporauslaite nähtävil-
lä Maxpo-näyttelyssä. Sen peittoala ulot-
tuu 112 neliömetriin, mutta kompaktin ra-
kenteensa ansiosta se mahtuu pienempiin-
kin tunneleihin.  

Uusi huolto
keskus  
Kemiin
PohjoisSuomen kaivosteolli
suuden kehittyminen on lisännyt 
huoltopalveluidemme kysyntää.

TEKSTI Panu Kaukinen
KUVA Atlas Copco

 P
ohjoisen alueen huolto 
organisaatiomme  koko 
on 16 henkilöä, ja se pal
velee asiakkaitamme 

huolto sopimustöissä, työmailla, huolto
hallillamme sekä teknisessä tuessa. 

Kaivosyhtiöiden ja alueella toimi
vien urakoitsijoiden kasvavien tarpeiden 
myötä on tullut myös ajankohtaiseksi 
parantaa pohjoisen huoltotilojemme ka
pasiteettia, kuten vuonna 2014 teimme 
EteläSuomessa muuttaessamme pää
toimipaikkamme Vantaan Tuupakasta 
Hakkilaan. Tämä on osa myyntiyhtiöm
me jälkimarkkinastrategiaa, jonka myö
tä investoimme toimitiloihimme ja työn
tekijöihimme nostaaksemme palvelu
tasomme huippuluokkaan. Virallisesti 
huoltokeskus avataan syksyn aikana, 
mutta kunnostus ja varustelutyöt ovat 
olleet käynnissä jo pidemmän aikaa. 

Suurempien tilojen ja ajanmukais
ten välineiden ratkaisevana erona aiem
paan huoltopisteeseen ovat paremmat val
miudet tehdä louhintalaitteiden ja niiden 
komponenttien kunnostuksia ja perus
korjauksia, joilla voidaan nostaa louhin
talaitteiden käytettävyyttä ja jatkaa nii
den elinkaarta kustannustehokkaasti. Ta
voitteenamme on tarjota asiakkaillemme 
kilpailukykyistä palvelua, jolla valmista
miemme louhintalaitteiden korkeaa tuot
tavuutta pystytään ylläpitämään erin

HYDRAULISET LISÄLAITTEET UUTTA NYT

VALOMASTOT

MAANALAISET LAITTEET
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FAKTAA

TERVETULOA  
AVAJAISIIN 13.9
Atlas Copcon Kemin huoltokeskus
Varikonkatu 23
94200 Kemi

omaisella tasolla. Palvelun kulmakivenä 
on tehtaamme ja myyntiyhtiömme sau
maton yhteistyö, jolla varmistamme työn 
korkean laadun, laitteiden optimaalisen 
toiminnan sekä viimeisimpien uudistuk
sien hyödyntämisen. Tätä me tarjoamme 
Teille nyt myös uudessa Kemin huolto
keskuksessamme – tervetuloa tutustu
maan 13.9! 

KATSO
LISÄTIEDOT 

www.atlascopco.fi

KATSO
LISÄTIEDOT 

www.atlascopco.fi
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YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT

KAIVOS- JA LOUHINTATEKNIIKAN MYYNTI

KAIVOS- JA LOUHINTATEKNIIKAN HUOLTO, VARAOSAT JA LOGISTIIKKA

RAKENNUSTEKNIIKAN HUOLTO

RAKENNUSTEKNIIKAN MYYNTI

Hannele  
Vuorimies

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9289

Sami  
Torri

Työnjohtaja
p. 020 718 9227

Antti  
Nisonen

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9227

korkeapaine
kompressorit

Eemeli  
Erola

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9229
Generaattorit ja  

valomastot,  
käsikäyttöiset  

rakennuskoneet

Pekka  
Kabanow

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9226

siirrettävät  
kompressorit,  
maantiivistäjät

Sami  
Niiranen

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9302

Teemu  
Rehn

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9370

Ville  
Siekkinen

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9318

Kimmo  
Alakoski

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9316

Ville  
Siekkinen

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9318

Teemu  
Rehn

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9370

maaporaus

Carl  
Hansen

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9314  

Ville  
Siekkinen

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9318

kaivonporaus

EsaMatti Polvi
Myyntipäällikkö,  

Keski ja  
PohjoisSuomi

p. 020 718 9317

Carl  
Hansen

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9314

Carl  
Hansen

Tuoteryhmäpäällikkö
p. 020 718 9314

Kari  
Erkko

Myyntipäällikkö,  
EteläSuomi

p. 020 718 9312

EsaMatti Polvi
Myyntipäällikkö,  

Keski ja  
PohjoisSuomi

p. 020 718 9317

Heikki  
Räsänen

Tuotepäällikkö
p. 020 718 9311

Eero  
Vainikka

Huoltoliiketoiminnan 
päällikkö

p. 020 718 9304

Kari  
Erkko

Myyntipäällikkö,  
EteläSuomi

p. 020 718 9312

Elli  
Avonius

Asiakaspalvelu
p. 020 718 9300

Jarno  
Savikko

Asiakaspalvelu
p. 020 718 9300

Juha  
Hietamies

Asiakaspalvelu
p. 020 718 9300

Markus  
Malmberg

Asiakaspalvelu
p. 020 718 9300

Jani  
Saastamoinen
Varastotyöntekijä
p. 020 718 9300

Antti  
Kautto

Huollon hallinto
p. 020 718 9320

Tomi  
Juutilainen

Huollon hallinto
p. 020 718 9330

Harri  
Alalahti

Vt. työnjohtaja
p. 020 718 9329

Seija  
Lahtinen
Työnjohtaja

p. 020 718 9332

MAANALAISET LAITTEET GEOTEKNINEN PORAUS TUTKIMUSKAIRAUS HYDRAULISET LISÄLAITTEET

PohjoisSuomi

• Pertti Keskitalo

• Sami Savolainen

• Antti Nevalainen

• Kristian Tuokkola

• Matti Kitinprami

• Tero Sainkangas

• Kim Halonen

• Kimmo Oinas

• Ossi Kleemola

• Aki Hirvioja

• Pasi Tapaninen

• Tuomas Piilonen

• Juho Mäkitalo

• Kari Martin

EteläSuomi

• MattiPekka  
Allonen

• Tero Lång

• Markus  
Matikainen

• Tuomas Salonen

• Mika Mäkelä

• Rasmus  
Eskelinen

• Mauro Sivonen

• Esko Sirviö

KAIVOS- JA  
LOUHINTA TEKNIIKAN  
HUOLTOASENTAJAT

RAKENNUSTEKNIIKAN  
HUOLTOASENTAJAT
• Niklas Karlsson 

• Minna Koivunoksa

• Marko Lindqvist

• Risto Salin

MAANPÄÄLLISET PORAUSLAITTEET

PORAKALUSTO

HUOLLON MYYNTI

HUOLTO, POHJOIS-SUOMI

Keijo Oinas
Tekninen tuki,  

kouluttaja
p. 020 718 9337

Kjell Tikander
Tekninen tuki,  

kouluttaja
p. 020 718 9328

Osmo  
Punkkinen
Varaosatuki

p. 020 718 9325

TEKNINEN TUKI

HUOLTO, ETELÄ-SUOMI VARAOSAT

SÄHKÖPOSTIT 
etunimi.sukunimi 

@fi.atlascopco.com

PORAKONETOHTORI Mika on 
työskennellyt Atlas Copcos
sa vuodesta 2010. Hän huol
taa hydraulisia porakoneita, jot
ka ovat kaikkien porauslaitteiden 
sydämiä. Mikan mukaan paras
ta työssä ovat ehdottomasti laa
dukkaat tuotteet.  

Meillä on  
koko Suomen  

kattava huolto,  
ota yhteyttä!

*Kemissä ja Vantaalla  
palvelevat myös  
huoltokeskuksemme.

Kari  
Erkko

Myyntipäällikkö,  
EteläSuomi

p. 020 718 9312

EsaMatti Polvi
Myyntipäällikkö,  

Keski ja  
PohjoisSuomi

p. 020 718 9317

Ville  
Siekkinen

Myyntipäällikkö
p. 020 718 9318

Panu Kaukinen
Huoltoliiketoiminnan 

päällikkö
p. 020 718 9287

Harri Alalahti
Tuotepäällikkö,  

huolto ja varaosat
p. 020 718 9329

Riku  
Heinonen

Logistiikkapäällikkö
p. 020 718 9309

HUOLLON JOHTO JA HALLINTO

ESITTELYSSÄ  
ATLASCOPCOLAINEN

Mika Mäkelä
Huoltoasentaja

Puhelin: 020 718 9324
mika.makela@fi.atlascopco.com

KITTILÄ

KEVITSA

KEMI*

VANTAA*

RAAHE

HAAPAVESI

KIURUVESI
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EPIROCEPIROC

Atlas Copcosta 
Epiroc
Atlas Copcon kaivos ja louhintalaitteet irtautuvat 
Epiroc konserniksi
TEKSTI Anna-Mari Tikander
KUVA Zoja Ristikankare / Berry Creative

 T
ammikuussa 
kaivos ja lou
hintateollisuu
dessa jysähti 

suuri uutinen, kun ilmoitet
tiin Atlas Copco konser
nin jakatumisesta kahteen 
osaan. Teollisuuskompresso

 A tlas Copcon organisaatiossa hydrau
liset lisälaitteet olivat osa Raken
nuskoneiden divisioonaa, mutta Epi
rocissa lisälaitteet ja niiden huol

to muodostavat oman HATdivisioonan. Jatkossa 
Atlas Copcon rakennuskoneet keskittyvät entistä
kin selkeämmin konevuokraamoiden ja rakennus
liikkeiden palveluun, kun taas lisälaitteille Epirocin 

urakoitsijoista, infraraken
tajista ja kaivosyrityksis
tä koostuva asiakaskunta on 
hyvin pitkälle sama.

Suomen ja Baltian osal
ta suurimpana muutokse
na jälkimarkkinointitoimin
not palaavat laitemyynnin 
yhteyteen. ”Lisälaiteasiak
kaille kulutustavaroiden ja 
huollon saatavuus ovat itse 
laitettakin tärkeämpiä teki
jöitä. Helpoimmin tämä on 
järjestettävissä kun myös 
nämä palvelut voi hank
kia tutulta myyjältä”, toteaa 

tuoteryhmäpäällikkö Kimmo Alakoski. 
Lisälaitehuolto nojaa jatkossa entistäkin vah

vemmin jälleenmyyjien ja sopimushuoltojen katta
vaan verkostoon. ”Lisälaitteiden toimivuuden kan
nalta alustakoneiden hydrauliikan osaaminen on 
avainasemassa ja tätä osaamista löytyy luonnolli
simmin kavereilta, jotka tekevät raskaan kaluston 
huoltoja”, kertoo Alakoski.

Yritysjärjestelyllä on vaikutuksia myös laitteiden 
tuotantoon, ja jatkossa lisälaitteet Eurooppaan val
mistetaan kahdella tehtaalla. Pieniä, alle tuhannen 
kilon iskuvasaroita valmistava Kalmarin tehdas 
Ruotsissa saa kipeästi kaipaamaansa lisätilaa. Suu
ria vasaroita ja purkulaitteita valmistava Essenin 
tehdas Saksassa ottaa ohjelmaansa aiemmin Bulga
ria tehtaalla valmistetut purkukourat ja hydrauliset 
täryt vielä kuluvan syksyn aikana. 

Hydrauliset  
lisälaitteet  
omaksi  
divisioonakseen

FAKTAA

60 %
Kaivos ja 
louhinta teollisuus

51 %
Valmistava  
teollisuus

19 %
Prosessiteollisuus

12 %
Yhteiskunta  
 rakentaminen

8 %
Palvelut

3 %
Kaivos ja louhinta
teollisuus

8 %
Muut 

2 %
Palvelut

33 %
Yhteiskunta
rakentaminen

1 %
Prosessi
teollisuus

2 %
Valmistava  
teollisuus

2 %
Muut

EPIROCIN ASIAKASJAKO

ATLAS COPCON ASIAKASJAKO

ATLAS COPCO VS. EPIROC

myynnissä, huollossa, asia
kaspalvelussa kuin tuote
kehityksessäkin. Globaali  or
ganisaatiorakenteemme yksin
kertaistuu, mikä mahdollistaa 
asioiden tehokkaamman kä
sittelyn ja nopeamman pää
töksenteon. Epiroc tulee myös 
panostamaan erittäin vahvasti 
tiedon hallintaan, digitalisaa
tioon sekä automaatioon, mis
sä suomalaiset asiakkaat tu
levat olemaan merkittävässä 
roolissa.”         

rit ja työkalut jatkavat At
las Copcona, mutta kaivos ja 
louhintatekniikka sekä kai
vinkoneiden hydrauliset lisä
laitteet kuuluvat ensi vuo
desta lähtien Epirockonser
niin, joka toimii louhinnan, 
kaivosteollisuuden ja yhteis

Epiroc listautuu pörssiin 
vuoden 2018 toisella vuosi
neljänneksellä, kun asialle on 
saatu hyväksyntä huhtikuun 
yhtiökokouksessa.   

Yhtiön nimi, Epiroc, valit
tiin yli 1000 nimiehdotuksen 
joukosta. Latinaksi ja Krei
kaksi epi tarkoittaa päätettä 
ssa, ssä. Roc tulee sanasta 
kivi (rock). Se on tärkeimpiä 
materiaaleja, joiden parissa 
yhtiö toimii, ja viestii lujuut
ta ja pysyvyyttä. 

kuntarakentamisen saral
la. Toiminnallisesti nykyinen 
rakenne säilyy, sillä vakaa 
organisaatio on jo olemassa 
valmiina.

Jakautumisen myötä mo
lemmat yhtiöt pystyvät entis
tä paremmin fokusoitumaan 
oman toimialansa asiakkai
siin. ”Olemme niin tyyty
väisiä Atlas Copcoon, että 
on ihan mahtavaa, että meil
lä on tulevaisuudessa kak
si Atlas Copcoa”, sanoo hal

lituksen puheenjohtaja Hans 
Stråberg. 

Myös Atlas Copco Lou
hintatekniikan toimitusjohta
ja Sami Niiranen näkee muu
toksen loistavana mahdolli
suutena palvella asiakkaita 
entistä paremmin: ”Se, että 
Epiroc keskittyy yksinomaan 
kaivosja louhintatekniik
kaan sekä yhteiskuntaraken
tamiseen, tulee tehostamaan 
toimintaamme merkittäväs
ti. Tämä tulee näkymään niin 

YHTIÖ ATLAS COPCO EPIROC

Fokus Teollisuus Kaivos ja louhinta tekniikka, 
yhteiskuntarakentaminen

Sisältyvät  
toimialat ja  
divisioonat

Kompressoritekniikka,  
vakuumitekniikka,  
teollisuustekniikka,  
siirrettävä energia,  
Specialty Rental

Kaivos ja  
louhintatekniikka,  
Rakennuskoneet

Liikevaihto BSEK 74 BSEK 28

Työntekijöitä 33 000 12 000

Listautumis
paikka

Nasdaq, Tukholma Nasdaq, Tukholma 2018 
alkaen

Pääkonttori Sickla, Ruotsi Sickla, Ruotsi

”Atlas Copcon 
rakennuskoneet 

keskittyvät  
entistäkin  

selkeämmin kone
vuokraamoiden ja  
rakennusliikkeiden 

palveluun

FAKTAA

00%
Tähän tekstiä-
Ate ve

00%
Tähän tekstiä-
Ate ve

00%
Tähän tekstiäAte ve

00%
Tähän tekstiä-
Ate ve

00%
Tähän tekstiä-
Ate ve

TÄHÄN OTSIKKO TÄLLE PIIRAKALLE

TÄHÄN OTSIKKO TÄLLE PIIRAKALLE

TÄHÄN OTSIKKO TÄLLE TAULUKOLLE

KEVITSAN KAIVOKSEN 
TYÖNTEKIJÄT

390

38 330

30 – 
35%

14%
Noin  

Työntekijöiden  
keski-ikä noin

Suurin osa  
suomalaisia  
ja kotoisin  
Pohjois- 

Suomesta

Urakoitsi joiden  
työntekijöitä  
vuonna 2016  
keskimäärin

Kaivoksen suurin 
urakoitsija on  

E. Hartikainen Oy,  
joka louhii  

tuotannosta noin

yhtiön omaa  
työntekijää

vuotta

naisiaKEVITSAN KAIVOKSEN 
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YHTIÖ ATLAS COPCO EPIROC

Fokus Teollisuus Kaivos- ja louhinta-
tekniikka, yhteiskunta-
rakentaminen

Sisältyvät  
toimialat ja  
divisioonat

Kompressoritekniikka, 
vakuumitekniikka,  
teollisuustekniikka,  
siirrettävä energia,  
Specialty Rental

Kaivos- ja  
louhintatekniikka,  
Rakennuskoneet

Liikevaihto BSEK 74 BSEK 28

Työntekijöitä 33 000 12 000

Listautumis-
paikka

Nasdaq, Tukholma Nasdaq, Tukholma 
2018 alkaen

Pääkonttori Sickla, Ruotsi Sickla, Ruotsi

Kaivos- ja louhintateollisuus 60
Palvelut 2
Yhteiskuntarakentaminen 33
Prosessiteollisuus 1
Valmistava teollisuus  2
Muut 2

Valmistava teollisuus 51
Prosessiteollisuus 19
Yhteiskuntarakentamin-
en 12
Palvelut 8
Kaivos- ja louhintateolli-
suus 3
Muut 8
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YHTIÖ ATLAS COPCO EPIROC

Fokus Teollisuus Kaivos- ja louhinta-
tekniikka, yhteiskunta-
rakentaminen

Sisältyvät  
toimialat ja  
divisioonat

Kompressoritekniikka, 
vakuumitekniikka,  
teollisuustekniikka,  
siirrettävä energia,  
Specialty Rental

Kaivos- ja  
louhintatekniikka,  
Rakennuskoneet

Liikevaihto BSEK 74 BSEK 28

Työntekijöitä 33 000 12 000

Listautumis-
paikka

Nasdaq, Tukholma Nasdaq, Tukholma 
2018 alkaen

Pääkonttori Sickla, Ruotsi Sickla, Ruotsi

Kaivos- ja louhintateollisuus 60
Palvelut 2
Yhteiskuntarakentaminen 33
Prosessiteollisuus 1
Valmistava teollisuus  2
Muut 2

Valmistava teollisuus 51
Prosessiteollisuus 19
Yhteiskuntarakentamin-
en 12
Palvelut 8
Kaivos- ja louhintateolli-
suus 3
Muut 8

EPIROCILLE  
ON VALITTU VIISI  

PAINOPISTEALUETTA:  
kasvu, automaatio,  

digitalisaatio,  
prosessien laadukkuus  

ja johtajuus. 



Tulossa 2018

 

Epiroc 
Finland


