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Tiivistelmä  

Tutkimuksessa tarkastellaan metallimalmikaivoksissa tapahtuvan mittaamisen 

taloudellista merkitystä. Tarkoituksena on selvittää millaisia mittauksia kaivoksilla 

tehdään ja millainen merkitys näillä mittauksilla on taloudellisesti tarkasteltuna. 

Lisäksi tutustutaan kaivostoimintaan yleisellä tasolla. Kirjallisuusosion ja 

haastatteluiden tarkoituksena oli saada vastaukset tutkimuskysymyksiin: TK1 Mitä 

mittauksia kaivostoiminnassa tehdään ja TK2 Onko mittauksella taloudellista 

merkitystä kaivostoiminnassa. 

Kaivostoiminta on lähtenyt Suomessa uuteen nousuun. Nykyisin 

malminetsinnän taso Suomessa on Euroopan suurin ja käynnissä olevia hankkeita 

on useita kymmeniä. Toiminta keskittyy erityisesti kultaan, platina- ja 

perusmetalleihin, timantteihin ja teollisuusmineraaleihin, ja sen painopiste on 

lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Maassamme toimi vuonna 2011 yhteensä 52 

kaivosta tai louhosta. Näistä 12 keskittyi metallimalmin, 31 teollisuusmineraalien ja 

9 teollisuuskivien louhintaan. Toiminnassa olevien kaivosten ja louhosten lisäksi 

Suomessa on noin 10 pitkälle edennyttä kaivosprojektia.  

Tutkimus tuotti vastaukset kahteen asetettuun tutkimuskysymykseen. 

Ensinnäkin voidaan todeta, että kaivoksilla tarvitaan monenlaisia eri 

mittaustoimenpiteitä muun muassa malmin rikastusvaiheessa ja ympäristön tilaan 

liittyvässä seurannassa. Kaivokset poikkeavat aina jonkin verran toisistaan, sillä 

kunkin kaivoksen prosessit on suunniteltu työstämään aina tiettyjä malmeja. Näin 

ollen myös mittauksen tarve voi vaihdella kaivoksesta riippuen. Malmien 

rikastuksen yhteydessä suoritetaan teoriaosuuden ja haastatteluiden perusteella 

muun muassa vesi-, liete- ja kemikaalivirtojen virtausmittauksia, pH-, tiheys-, 

redox-, määrä-, SONARtrac-, massa-, lämpötila-, pinnankorkeus-, annos-, 

ilmamäärä-, paine-, kaasuvirtaama-, taso-, sijainti-, nopeus- ja johtavuusmittauksia 

sekä metallien pitoisuuksiin ja kiintoainemäärään liittyviä mittauksia. Sen sijaan 

ympäristön tilaan liittyvässä tarkkailussa kaivoksilla suoritetaan vesimäärien, 

pinnankorkeuksien, kiintoaineiden, virtausten, lämpötilojen, 

kiintoainepitoisuuksien, metallipitoisuuksien, ilmanlaadun, pH-arvojen ja 

sähkönjohtavuuksien mittaamista sekä pölymittauksia ja jonkin verran 

sammaltutkimuksia.  

Toiseksi tutkimustulosten mukaan mittaamisella on taloudellisia vaikutuksia 

kaivostoiminnassa. Mittaamisen avulla voidaan muun muassa parantaa tuottavuutta 

ja prosessien hallintaa, sekä pienentää liiketoiminnassa syntyviä kuluja 

vähentämällä tuotantotarveaineiden liikakäyttöä. Kaivostoiminnassa mittaamisen 

taloudellinen merkitys tunnistetaan erityisesti rikastamoissa. Mittaamisen 

taloudellinen merkitys tulisi huomioida myös jo ennen rikastamoa louhinnassa ja 

murskauksessa, sillä siten rikastamoon saapuvasta materiaalista saataisiin 

mahdollisimman puhdasta. Kairoissa, louhintarei’issä, lastauskauhoissa ja 

kuljetuksessa tapahtuva on-line mittaaminen vähentäisi rikastamoihin saapuvan 

raakun määrää, sekä kasvattaisi kaivoksen liikevaihtoa 10-15 prosenttia. Vuoden 

2011 metallimalmikaivosten arvioitujen liikevaihtojen perusteella 10-15 prosentin 

kasvu tarkoittaisi yhteensä 88-132 miljoonan euron hyötyä. Yksittäiselle 

kaivosyhtiölle tämä tarkoittaisi 200 000 – 34 700 000 euron kasvua liikevaihtoon. 

Tulee muistaa, että esitetyt luvut perustuvat yleisiin arvioihin. Taloudelliseen 

merkitykseen voi vaikuttaa muun muassa mittaamisen tekniset mahdollisuudet ja 

mittaamisen hinta.  



Abstract  

This research will explore the economical impact of measurement in metal ore 

mines. It will define what kinds of measurements are required in metal ore mines, 

and what kind of economical implications these measurements have. It will also 

explore mining generally. The research, consisted of literature section and 

interviews, intend to answere the following research questions; Q1 What kind of 

measurements are required in metal ore mines, and Q2 Does measurement have 

economical impacts in metal ore mining.  

The mining industry has been raised again in Finland. Nowadays the level of ore 

finding in Finland is the highest in Europe and there are also tens of new plans in 

progress. The function concentrates specially on gold, platinum- and base metals, 

diamonds and industrial minerals, and it focuses mostly on Northern and Eastern 

Finland. In 2011 there were altogether 52 mines and quarries in Finland. Twelve of 

them concentrated on metal ores, 31 on industrial minerals and 9 on industrial 

stones. Besides of active mines and quarries there are about 10 advanced mine 

projects in Finland.  

The study provided answers to two research questions set. First, it can be said, 

that many kinds of measurements are needed in mining for example in enrichment 

process of ore and in environmental control. All the mines are different, because 

each mine has been planned to grind certain ores. Therefore the need of 

measurement will also vary depending on mine. According to theory and 

interviews, enrichment demands various measurements, such as flow measurement 

of water, sludge and chemical, pH, density, redox, amount, SONARtrac, mass, 

temperature, level, dose, pressure, gas flow, position, speed and conductivity 

measuring. Instead, environment control of mines demands for example 

measurement of level, the amount of water, solid, flow, temperature, percentage, air 

quality, pH, conductance, dust and moss.  

Secondly, according to the research results, measurement has economical 

impacts in mining. Measurement helps for example to enhance productivity and 

process management, and diminish the costs of business by decreasing the overuse 

of materials. In mining the economical impact of measurement is recognized 

specially in enrichments. The economical impact of measurement should be noticed 

also before enrichment in quarrying and crushing, because thereby the incoming 

materials in enrichments would be as clean as possible. On-line measurement of 

augers, quarrying holes, buckets and transport would diminish the amount of 

unclean material in the enrichments, and increase the revenue of the mines about 

10-15 percent. Based on metal ore mines’ estimated revenues in 2011, 10-15 

percent increase would have corresponded to about 88-132 million euros altogether, 

and about 200 000 – 34 700 000 euros for a single mining company. It should be 

remembered, that the numbers are based on general estimations. The economic 

importance may be affected among other things the technical possibilities and the 

cost of measurement.  
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1 Johdanto  

Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston eräs tutkimuskohde on teknologian 

kaupallistaminen, jossa tarkastellaan teknologiaa hyödyntävän liiketoiminnan eri 

osa-alueita. Sen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tutkimustoiminnassa 

syntyvät tulokset ja keksinnöt saataisiin paremmin markkinoille. Tähän teemaan 

liittyen tuotantotalouden osasto toteuttaa 01.12.2011 – 31.12.2012 välisenä aikana 

yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa työpaketin nimeltä 

”Tutkimustulosten kaupallisen arvon määrittäminen tutkimuksen teon kaikissa 

vaiheissa”.  

Työpaketin tarkoituksena on muun muassa etsiä hyviä käytäntöjä ja 

toimintamalleja, joiden avulla tutkimustoiminta tuottaisi nopeammin ja enemmän 

kaupallisia sovelluksia ja yritystoimintaa. Lisäksi selvitetään, miten yliopistossa 

voitaisiin paremmin määrittää innovaatioiden tai tutkimustulosten taloudellisia 

merkityksiä, ja miten yliopiston tutkimustoimintaa voitaisiin suunnata entistä 

enemmän uutta liiketoimintaa synnyttäviin aiheisiin. Työpaketissa toimintamalleja 

kehitetään hyödyntämällä Oulun yliopistossa tehtävää mittausteknologiaa 

hyödyntävää tutkimusta. Tällaisia toimialoja ovat (1) Biotieteet ja terveys, (2) 

Informaatioteknologia, (3) Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit, sekä 

kehittämisalat (4) Terästutkimus ja (5) Kaivos- ja vuoriala, johon tämä tutkimus 

liittyy.  

Mittaaminen metallimalmikaivoksissa – mittaamisen taloudellinen merkitys –

raportti tarkastelee nimensä mukaisesti kaivosteollisuudessa tapahtuvaa mittaamista 

taloudellisesta näkökulmasta. Kaivosteollisuus nähdään Suomessa tulevaisuuden 

kasvualana, ja näin ollen se sopii tutkimuskohteeksi varsin mainiosti. Raportti alkaa 

tutkimusongelman, tutkimusaineiston ja –menetelmien esittelyllä. Sen jälkeen 

tarkastellaan kaivostoimintaa yleisesti tutustumalla muun muassa suomalaisen 

kaivostoiminnan historiaan, kaivoksiin, kaivostoiminnan säätelyyn ja 

kaivostoiminnan eri vaiheisiin. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin kaivoksissa 

tapahtuvaan mittaamiseen ja sen taloudelliseen merkitykseen. Tutkimuksen 

loppuosassa tarkastellaan vielä saatuja tutkimustuloksia ja tehdään johtopäätökset. 

Tutkimus on toteutettu Oulun yliopiston, Tekesin ja Measurepolis Development 

Oy:n yhteisellä rahoituksella. 
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2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan metallimalmikaivoksissa tapahtuvan mittaamisen 

taloudellista merkitystä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisia mittauksia 

kaivoksilla tehdään ja millainen merkitys näillä mittauksilla on taloudellisesti 

tarkasteltuna. Lisäksi tutustutaan kaivostoimintaan yleisellä tasolla. Tutkimuksen 

kannalta esiinnousseet kaksi oleellisinta kysymystä on muotoiltu seuraavanlaisiksi 

tutkimuskysymyksiksi:  

 

TK1 Mitä mittauksia metallimalmikaivoksissa tehdään?  

 

TK2 Onko mittauksella taloudellista merkitystä metallimalmikaivosten 

toiminnassa?  
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3 Aineisto ja menetelmät  

Tutkimuksessa käytetään laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kahdesta eri tutkimusmateriaalista: 

kirjallisuudesta ja haastatteluaineistosta. Kirjallinen osa käsittelee kaivostoimintaa, 

mittaamista ja mittaamisen taloudellista merkitystä yleisellä tasolla. 

Haastatteluaineisto puolestaan sisältää suomalaisissa metallimalmikaivoksissa ja eri 

organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä tutkimusongelmasta, eli 

kaivostoiminnassa tapahtuvasta mittaamisesta ja sen taloudellisista 

mahdollisuuksista. Haastatteluihin päädyttiin niiden joustavuuden vuoksi, sillä 

toisin kuin kyselyssä, haastatteluissa tutkijalla on mahdollisuus esimerkiksi oikaista 

väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä keskusteluja 

tiedonantajan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2002: 75).  

Tutkimuksen haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina, eli 

teemahaastatteluina, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Siinä 

haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymykset eivät noudata tarkkaa 

järjestystä. Kyseiseen haastattelumenetelmään päädyttiin lähinnä sen vuoksi, että se 

vastaa hyvin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtia (Hirsjärvi ym. 

1997: 204-205). Lisäksi se sopii hyvin tämän kaltaiseen tutkimukseen, jossa 

haastateltavien asiantuntemus voi vaihdella hieman yhteisestä aihepiiristä 

huolimatta. Haastatteluiden pohjana hyödynnetään haastattelurunkoa (Liiteet 1 ja 

2), jonka kysymykset muodostuvat tutkimuksen edetessä tutkimuskysymysten ja 

aiheeseen liittyvän teorian perusteella. Kysymyksissä keskitytään erityisesti 

kaivoksilla eri prosesseissa tai ympäristön valvonnassa tapahtuvaan mittaukseen. 

Haastateltaville esitettävät kysymykset vaihtelevat hieman heidän työnkuvansa 

mukaan.  

Haastatteluissa kuullaan yhdeksää eri kaivoksilla prosessien tai ympäristön 

mittaamisen parissa työskentelevää henkilöä, sekä neljää kaivosten ulkopuolista 

mittaamisen asiantuntijaa, joista kaksi ovat kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen 

asiantuntijoita, yksi kaivostoiminnan asiantuntija ja yksi virtausmittauksen 

asiantuntija. Erään kaivosten ulkopuolisen asiantuntijan mukaan on hyvä, että 

tutkimuksessa haastatellaan ”sekä prosessin että ympäristön mittaamisesta tietäviä, 

sillä nämä on vähän siiloutuneet nämä kaivosten eri toiminnot, ja ei välttämättä 

yhden henkilön kautta tule kokonaiskuvaa siitä, mikä heidän todellinen koko 

mittaustarve siinä heidän koko toimintoketjussa on.” Haastattelut suoritettiin 

haastateltavien työpaikoilla tai puhelinhaastatteluina 18.09.2012 – 16.11.2012 

välisenä aikana.  

Aineistojen analysointimenetelmänä hyödynnetään sisällönanalyysia, sillä sen 

avulla on mahdollista analysoida objektiivisesti ja systemaattisesti eri dokumentteja 

(White & Marsh 2006: 27-29). Sisällönanalyysilla tutkittava ilmiö pyritään 

kuvaamaan tiivistetysti, yleisessä muodossa ja sanallisesti. Sen tarkoituksena on 

kuvata ja järjestää aineistot johtopäätöstentekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

105-107) Alkuperäisten haastatteluiden lainauksien avulla pyritään ennen kaikkea 

tarjoamaan lukijalle esimerkkejä haastateltavien kommenteista sekä elävöittämään 

tekstiä.  
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4 Kaivostoiminta Suomessa  

Tässä osiossa perehdytään suomalaiseen kaivostoimintaan yleisellä tasolla. 

Tarkoituksena on tutustua pintapuolisesti suomalaisen kaivostoiminnan historiaan, 

kaivannaisteollisuuteen, suomalaisiin kaivoksiin, globaaliin kaivosteollisuuteen, 

Suomessa tuotettaviin metallimalmeihin, kaivostoiminnan päävaiheisiin ja 

kaivostoimintaa sääteleviin lakeihin.  

4.1 Suomalaisen kaivostoiminnan historia  

Pohjoisen Fennoskandian peruskallio ja maaperä tarjoavat suotuisan ja rikkaan 

toimintaympäristön kaivosteollisuudelle. Suotuisia oloja on osattu hyödyntää 

Suomessa jo pitkään, sillä maamme ensimmäinen metallikaivos – Ojamon 

rautakaivos – perustettiin jo 1500 –luvulla. Siitä lähtien Suomessa on ollut 

toiminnassa yli tuhat kaivosta. (Särkkä & Suomela 2009: 13) Ensimmäiset 

vuosisadat kaivostoiminta keskittyi pääasiassa Etelä-Suomeen, kunnes 1800-luvun 

lopulla malminetsinnän pääpaino siirtyi tutkimattomille syrjäseuduille. 1980-luvulla 

moni metallikaivos lakkautettiin tai joutui lakkautusuhan alle metallien 

maailmanmarkkinatilanteessa tapahtuvien muutosten, sekä malmien ehtymisestä 

johtuvan kaivostoiminnan elinkaaren päättymisen vuoksi. Samaan aikaan myös 

malminetsintä hiipui Suomessa. (Lindborg 1996: 73)  

Valtiovallalla on ollut varsin keskeinen rooli kaivosteollisuuden historiassa. 

(Kuisma 1985: 6-7). Vuonna 1994 Suomen kaivosalan toimintaympäristö kuitenkin 

muuttui täysin, kun aiemmin suljetut markkinat avautuivat monikansallisille 

toimijoille. Markkinoiden avautuminen johtui ETA-järjestelyihin liittyvistä 

kaivoslainsäädäntöön tehdyistä muutoksista. (Lindborg 1996: 73) 

Kaivoslainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä useat kansainväliset kaivosyhtiöt 

aloittivat Suomessa malminetsinnän sekä siihen liittyvän geologisen 

tutkimustoiminnan (Särkkä & Suomela 2009: 16-19).  

Kaivostoiminta on lähtenyt uuteen nousuun Suomessa oltuaan vuosituhannen 

vaihteessa lähes kokonaan pysähdyksissä noin kymmenen vuoden ajan. 

Kaivostoiminnan uudelleenherääminen ei ole tapahtunut kuitenkaan ilman 

ongelmia, mistä kertoo esimerkiksi kaivosalueiden asukkaiden valitukset järvien 

kunnon heikkenemisestä ja lintukuolemista. Kaivoksissa esiintyneet ongelmat 

voivat johtua kaivostoiminnan hiipumisesta 1990-luvulla, sillä tuolloin hiipui myös 

alan koulutukseen panostaminen. Tämän lisäksi kaivosbuumin alkaessa ei osattu 

soveltaa uusinta tutkimustietoa kaivosten ympäristökäytäntöihin. (Tuominen 2012: 

12-13) 

Nykyisin malminetsinnän taso Suomessa on Euroopan suurin ja käynnissä 

olevia hankkeita on useita kymmeniä. Toiminta keskittyy erityisesti kultaan, 

platina- ja perusmetalleihin, timantteihin ja teollisuusmineraaleihin, ja sen 

painopiste on lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Malminetsintä- ja 

tutkimustoiminnan vilkastuminen on merkki kasvavasta maailmanlaajuisesta raaka-

aineiden tarpeesta. Suurin osa kaivos- ja malminetsintäyrityksistä on 

monikansallisia pörssilistattuja yrityksiä. Osa niistä on pienehköjä ainoastaan 

malmikohteiden etsintään, kehittämiseen ja esiintymien myymiseen varsinaisille 

kaivosyhtiöille keskittyviä pienehköjä yrityksiä. Sen sijaan osa yrityksistä on 

keskisuuria ja suuria kaivosyhtiöitä, jotka tähtäävät uusien kaivosten avaamiseen ja 

joilla on jo kaivostoimintaa muualla maailmassa. (Särkkä & Suomela 2009: 16-19) 
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4.2 Kaivannaisteollisuus Suomessa  

Kaivannaisteollisuus koostuu kolmesta päätoimialasta; kaivosteollisuudesta, 

kiviainesteollisuudesta ja luonnonkiviteollisuudesta. Niistä kaivosteollisuuteen 

kuuluu metallisten malmien louhiminen, jalostaminen ja 

teollisuusmineraalituotanto. Kiviainesteollisuus koostuu puolestaan rakentamiseen 

käytettävistä raaka-aineista kuten hiekasta, sorasta ja kalliomurskasta. 

Luonnonkiviteollisuudessa luonnonkiveä hyödynnetään rakennus- ja 

muistomerkkiteollisuuden tarpeita varten. Lisäksi kaivannaisteollisuuteen liittyy 

laitteiden, teknologian ja palveluiden tuotanto, johon kuluu esimerkiksi 

insinööritoimistoja, louhinta- ja kairausurakoitsijoita sekä tutkimuslaboratorioita. 

(Särkkä & Suomela 2009: 15-16 ja 19-20)  

Suomen bruttokansantuotteesta noin kolme prosenttia tulee suoraan 

kaivannaisteollisuudesta. Todellisuudessa sen merkitys on kuitenkin suurempi, sillä 

se tuottaa raaka-aineita koko rakennusalalle ja kolmannekselle teollisuudesta. 

Kaivannaisteollisuusklusteri muodostaa 39 prosenttia koko Suomen teollisista 

työpaikoista. Lisäksi ala työllistä välillisesti muun muassa ostamalla logistiikka- ja 

vartiointipalveluja. (Särkkä & Suomela 2009: 19-20)  

Kaivostoiminta rakentuu rajallisen resurssin varaan, sillä jokainen kaivoshanke 

päättyy joskus. Näin ollen siihen sijoitetut pääomat tulee ansaita takaisin ennen 

hankkeen päättymistä. (Lindborg 1996: 50-55) Kaivostoiminta perustuu 

kallioperässä esiintyvien metallien ja mineraalien hyödyntämiseen. Kaivoksen 

kannattavuuteen vaikuttavat esiintymän koostumus, laajuus, maantieteellinen 

sijainti, tuotantokustannukset sekä maailmanmarkkinahinnat. Lisäksi yhteiskunnan 

poliittisella vakaudella ja elinkeinoelämää koskevalla säätelyn ennustettavuudella 

voi olla merkitystä. (Uusisuo 2011: 8) Koska kaivostoiminta on vahvasti sidoksissa 

esiintymän sijaintiin, ei toimipaikan valintaa voida tehdä esimerkiksi edullisen 

työvoiman tai muiden tuotannontekijöiden hinnan perusteella. Tämä nostaa 

kaivostoiminnasta aiheutuvat infrastruktuurikulut yleensä muuta teollista toimintaa 

korkeammaksi. (Lindborg 1996: 50-55)  

Myös pelkkä malminetsintä ja siihen liittyvät geologiset tutkimukset vaativat 

runsaasti investointeja ja aikaa. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin ensiarvoisen 

tärkeitä, sillä niiden avulla pyritään pienentämään koko hankkeen riskejä. Toisaalta 

aiemmin kannattamattomaksi todettu esiintymä tai lakkautettu kaivos voidaan 

todeta kannattavaksi taloudellisten, teknisten ja tieteellisten olosuhdemuutosten 

takia. Näin ollen esiintymä ja sen tutkimiseen tehty työ eivät koskaan mene 

hukkaan. (Lindborg 1996: 50-55)  

Kaivosteollisuudessa tapahtuvan tuotekehityksen vetureina toimivat metallien ja 

mineraalien maailmanlaajuinen kysynnän kasvu sekä kiristyvät 

ympäristövaatimukset. Uusia prosesseja kehitetään muun muassa aikaisemmin 

kannattamattomien sivutuotteiden hyödyntämiseksi. Lisäksi ympäristönsuojeluun 

liittyvien tavoitteiden tiukentuessa vaaditaan toiminnallisesti varmempia prosesseja, 

sekä seuranta- ja mittauslaitteiden kehittämistä. Kaivannaisalan kehitystä 

vauhdittaakseen Tekes käynnisti toukokuussa 2011 vuoteen 2016 kestävän Green 

Mining –teknologiaohjelman, jonka pääteemat ovat uudet mineraalivarannot sekä 

huomaamaton ja älykäs kaivostuotanto. (Uusisuo 2011: 58-59) 

4.3 Suomessa toimivat kaivokset  

Suomessa on louhittu rauta-, kromi-, kupari-, nikkeli-, kulta-, vanadiini-, titaani-, 

lyijy-, koboltti-, hopea-, wolframi- ja molybdeenimalmeja ja harvinaisia 
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maametalleja sisältävää malmia. Lisäksi Suomessa on potentiaalia tuottaa myös niin 

sanottuja high-tech –metalleja, joita tarvitaan muun muassa autoissa ja 

elektroniikassa. (Uusisuo 2011: 8) Suomessa toimi vuonna 2011 yhteensä 52 

kaivosta tai louhosta. Näistä 12 keskittyi metallimalmin, 31 teollisuusmineraalien ja 

9 teollisuuskivien louhintaan (Taulukot 1-4). Yhteensä maata nostettiin 72 

miljoonan tonnin edestä, josta 33 miljoonaa tonnia oli malmia tai hyötykiveä ja 

loput 39 miljoonaa tonnia sivukiveä. Näiden toiminnassa olevien kaivosten ja 

louhosten lisäksi Suomessa on noin 10 pitkälle edennyttä kaivosprojektia. (Uusisuo 

2012: 1-6) Suomessa työskenteli vuonna 2010 yhteensä noin 3900 henkilöä 

kaivosalalla. Niistä 2 200 oli kaivosten omaa henkilökuntaa ja 1 700 

kaivostoimintaan liittyvien alihankkijoiden palveluksessa olevia rakentajat mukaan 

lukien. Varovaisimpienkin arvioiden mukaan Suomessa työskentelee vuonna 2015 

yli 5000 henkilöä kaivosalalla joko kaivoksissa tai niiden alihankkijoiden 

palveluksessa. (Uusisuo 2011: 22-23) Seuraavaksi esitellään lyhyesti Suomessa 

vuonna 2011 toimineet kaivokset.  

4.3.1 Metallimalmikaivokset Suomessa  

Suomessa toimi vuonna 2011 yhteensä 12 metallimalmikaivosta (Liite 3). Tähän 

lukuun on laskettu myös Sodankylässä sijaitseva Kevitsan kaivos, jonka toiminta oli 

juuri käynnistetty. Metallimalmikaivosten (Taulukko 1) tärkeimmät arvoaineet ovat 

muun muassa kulta, kupari ja nikkeli. Metallimalmikaivosten liikevaihto oli vuonna 

2010 yhteensä 680 miljoonaa ja ne työllistivät yhteensä 1350 henkilöä. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2012)  

 
Taulukko 1. Metallimalmikaivokset Suomessa vuonna 2011.  

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 2011         

Metallimalmit             

  Kaivos/Louhos Kunta Tärkeimmät arvoaineet Haltija 
Nostettu 

(t) Hyötykiveä (t) 
Sivukiveä 

(t) 

1. Suurikuusikko Kittilä Au Agnico-Eagle Finland Oy 7 248 881 1 030 173 6 218 708 

2. Hitura Nivala Cu, Ni Belvedere Mining Oy 570 941 570 941 0 
3. Jokisivu Huittinen Au Dragon Mining Oy 559 631 104 200 455 431 
4. Orivesi Orivesi Mu, Kv, Au Dragon Mining Oy 342 390 162 941 179 449 

5. Pampalo Ilomantsi Au Endomines Oy 220 000 180 000 40 000 

6. Kevitsa Sodankylä Pt, Cu, Ni, PGM FQM Kevitsa Mining Oy 544 373 112 592 431 781 

7. Kylylahti Polvijärvi Zn, Cu, Ni, Co Kylylahti Copper Oy 170 000 0 170 000 

8. Pahtavaara Sodankylä Au Lappland Goldminers Oy 676 343 487 743 188 600 
9. Laiva Raahe Au Nordic Mines Marknad AB 926 010 505 215 420 795 

10. Kemi Keminmaa Cr Outokumpu Chrome Oy 2 264 147 1 379 239 884 908 

11. Pyhäsalmi Pyhäjärvi S, Zn, Cu, Fe Pyhäsalmi Mine Oy 1 462 453 1 385 607 76 846 

12. Talvivaara Sotkamo Zn, Cu, Ni Talvivaara Sotkamo Oy 28 341 067 11 294 423 17 046 644 
Yhteensä 12 kpl       43 326 236 17 213 074 26 113 162 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)         

4.3.2 Teollisuusmineraalikaivokset Suomessa   

Karbonaattikivikaivokset  

Teollisuusmineraalikaivokset voidaan jakaa karbonaattikiviä sekä muita 

teollisuusmineraaleja louhiviin kaivoksiin ja louhoksiin, joita oli vuonna 2011 

yhteensä 31 (Liite 4). Karbonaattikiviin keskittyviä kaivoksia (Taulukko 2) on 

yhteensä 17, ja niiden tärkeimmät arvoaineet ovat muun muassa dolomiitti ja 
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kalkkikivi. Karbonaattikiviä louhittiin vuonna 2011 yhteensä noin 3,9 miljoonaa 

tonnia ja siinä syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia sivukiveä. (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 2012) 

 
Taulukko 2. Karbonaattikivikaivokset Suomessa vuonna 2011.  

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 2011         

Karbonaattikivet             

  Kaivos/Louhos Kunta Tärkeimmät arvoaineet Haltija 
Nostettu 

(t) 
Hyötykiveä 

(t) 
Sivukiveä 

(t) 

1. Matara Juuka Do Juuan Dolomiittikalkki Oy 10 202 10 018 184 

2. Reetinniemi Paltamo Do Juuan Dolomiittikalkki Oy 39 204 39 000 204 

3. Matkusjoki Huittinen Do, Kals Nordkalk Oy Ab 59 608 42 108 17 500 

4. Putkinotko Huittinen Do, Kals Nordkalk Oy Ab 61 512 32 716 28 796 

5. Ruokojärvi Kerimäki Do, Kals Nordkalk Oy Ab 4 200 4 200 0 
6. Ahola Kesälahti Do Nordkalk Oy Ab 4 807 4 807 0 

7. Ihalainen Lappeenranta Do, Kals, Wo Nordkalk Oy Ab 2 038 648 1 504 928 533 720 

8. Tytyri Lohja Kals Nordkalk Oy Ab 334 431 325 265 9 166 

9. Limberg-Skräbböle Parainen Kals Nordkalk Oy Ab 2 658 026 1 659 660 998 366 

10. Mustio Raasepori Kals Nordkalk Oy Ab 8 110 8 110 0 

11. Sipoo Sipoo Do, Kals Nordkalk Oy Ab 60 665 60 665 0 

12. Ryytimaa Vimpeli Do Nordkalk Oy Ab 61 124 48 509 12 615 

13. Vesterbacka Vimpeli Do Nordkalk Oy Ab 10 687 10 687 0 

14. Hyypiämäki Salo Kals Salon Mineraali Oy 109 224 69 796 39 428 

15. Ankele Pieksämäki Do SMA Mineral Oy 30 038 30 038 0 

16. Kalkkimaa Tornio Do SMA Mineral Oy 31 418 31 418 0 

17. Rantamaa Tornio Do SMA Mineral Oy 1 000 1 000 0 

Yhteensä 17 kpl       5 522 904 3 882 925 1 639 979 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)         

Muut teollisuusmineraalikaivokset Suomessa  

Muita teollisuusmineraaleja louhii Suomessa yhteensä 14 kaivosta tai louhosta 

(Taulukko 3) (Liite 5). Niissä tärkeimpiä arvoaineita ovat muun muassa talkki ja 

nikkeli. Yhteensä muita teollisuusmineraaleja louhittiin vuonna 2011 noin 12 

miljoona tonnia. Sivukiveä syntyi noin 10 miljoonaa tonnia, eli melkein yhtä paljon 

kuin itse hyötykiveä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2012)  

 
Taulukko 3. Muut teollisuusmineraalikaivokset ja -louhokset Suomessa vuonna 2011.  

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 2011         
Muut teollisuusmineraalit           

  Kaivos/Louhos Kunta Tärkeimmät arvoaineet Haltija 
Nostettu 

(t) Hyötykiveä (t) 
Sivukiveä 

(t) 
1. Siilinjärvi Siilinjärvi Ap Yara Suomi Oy 18 357 012 10 319 108 8 037 904 
2. Horsmanaho Polvijärvi Tlk, Ni Mondo Minerals B.V. 61 686 12 000 49 686 
3. Pehmytkivi Polvijärvi Tlk Mondo Minerals B.V. 1 525 332 483 306 1 042 026 

4. Punasuo Sotkamo Tlk, Ni Mondo Minerals B.V. 1 725 316 644 244 1 081 072 
5. Uutela Sotkamo Tlk Mondo Minerals B.V. 54 929 35 074 19 855 
6. Joutsenenlampi Lapinlahti Al Paroc Oy Ab 168 753 117 110 51 643 

7. Lehlampi Mäntyharju Ol Paroc Oy Ab 86 194 86 194 0 
8. Ybbernäs Parainen Ms, Al, Kv, Mg Paroc Oy Ab 46 872 22 562 24 310 
9. Sallittu Salo Ms, Al, Mg, Fe Paroc Oy Ab 47 986 38 950 9 036 

10. Vanhasuo Savitaipale Al, Mg, Fe Paroc Oy Ab 20 067 20 067 0 
11. Mustamäki Lemi Al, Fe Rudus Oy 77 082 26 249 50 833 

12. Sälpä Kemiönsaari Ms Sibelco Nordic Oy Ab 142 661 93 680 48 981 
13. Kinahmi Siilinjärvi, Nilsiä Kv Sibelco Nordic Oy Ab 216 841 159 432 57 409 
14. Ristimaa Tornio Kv SMA Mineral Oy 31 559 26 757 4 802 
Yhteensä 14 kpl       22 562 290 12 084 733 10 477 557 
Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)         
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4.3.3 Teollisuuskivi- ja muut kaivokset Suomessa  

Metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivosten lisäksi Suomessa toimi vuonna 2011 

yhteensä 9 teollisuuskiviin ja muihin kaivannaisiin keskittynyttä kaivosta ja 

louhosta (Taulukko 4) (Liite 5). Näissä kaivoksissa ja louhoksissa louhitaan 

erityisesti vuolukiveä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa luonnonkiviteollisuuteen 

liittyvä vuolukiviteollisuus on maailmanlaajuisestikin merkittävä (Särkkä & 

Suomela 2009: 15-16 ja 19-20). Teollisuuskiviä louhitaan huomattavasti muita 

malmeja ja mineraaleja vähemmän, sillä vuonna 2010 louhitun hyötykiven määrä 

oli ainoastaan noin 82 000 tonnia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2012)  

 
Taulukko 4. Teollisuuskivi- ja muut kaivokset Suomessa vuonna 2011.  

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 2011           

Teollisuuskivet ja muut             

  Kaivos/Louhos Kunta 
Tärkeimmät 
arvoaineet Haltija 

Nostettu 
(t) 

Hyötykiveä 
(t) 

Sivukiveä 
(t) 

1 Kännätsalo Luumäki Ms, Kv, Jk Karelia Beryl Oy 148 0 148 

2 Lampivaara Pelkosenniemi Jk 
Kaivosyhtiö Arctic 

Ametisti 40 0 40 

3 Nunnanlahti Juuka Vlk Nunnanlahden Uuni Oy 59 656 0 59 656 

4 Sara-aho Polvijärvi Vlk 
Polvijärven Yrityspalvelu 

Oy 550 0 550 

5 Tevalaisen spektr.louhokset Lappeenranta Jk Tielinen Teuvo 20 20 0 

6 Koskela Juuka Vlk Tulikivi Oyj 90 100 7 060 83 040 

7 Tulikivi Juuka Vlk Tulikivi Oyj 115 500 43 713 71 787 

8 Vaaralampi Juuka Vlk Tulikivi Oyj 100 000 11 800 88 200 

9 Kivikangas Suomussalmi Vlk Tulikivi Oyj 272 100 19 300 252 800 

Yhteensä 9 kpl       638 114 81 893 556 221 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)           

4.4 Globaali kaivosteollisuus  

Maailmanlaajuista kaivostoimintaa hallitsee suhteellisen pieni määrä yrityksiä. 

Esimerkiksi 10 suurinta yritystä hallitsee noin 35 prosenttia ja noin 150 suurinta 

yritystä 85 prosenttia maailman kaivostuotannosta. Loput 15 prosenttia tuotannosta 

jakaantuu noin 900 yrityksen kesken. Lisäksi alalla toimii noin 4 000 - 6 000 

yleensä riskirahoituksella toimivaa etsintä-, eli junioriyhtiötä, jotka keskittyvät 

malminetsintään ja esiintymien kehittämiseen varsinaisille kaivosyhtiöille 

tapahtuvaa myyntiä varten. Etsintäyhtiöiden määrä vaihtelee suhdanteiden mukaan, 

ja joustavina toimijoina ne ovat monesti myös uusien innovaatioiden kehittäjiä. 

(Uusisuo 2011: 15)  

Euroopan ja Japanin jälleenrakentaminen kasvatti voimakkaasti metallien 

kulutusta toisen maailmansodan jälkeen. Jälleenrakentamisen valmistuttua ja 

elintason kasvun tasaannuttua metallien kysynnän kasvu pysähtyi 1970-luvulla. 

2000-luvulla kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, talouksien kasvu on lisännyt 

metallien kysyntää. 2000-luvun kaivosbuumi johtuu alalla pitkään jatkuneesta 

investointien vähyydestä sekä kehittyvien talouksien kysynnän kasvusta. (Uusisuo 

2011: 26)  

Euroopan unionin yhtenä tavoitteena on raaka-aineiden saannin turvaaminen 

eurooppalaisista lähteistä. Kaivostoiminnan suhteen Suomi ja muut Pohjoismaat 

ovat potentiaalisia kasvualueita erityisesti niiden maaperän tarjoamien 
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mahdollisuuksiensa ja maankäytännöllisten lähtökohtiensa vuoksi. Esimerkiksi 

Keski-Eurooppa on niin tiiviisti asutettu, että siellä kaivoksen perustaminen voisi 

olla paljon hankalampaa. (Uusisuo 2011: 70) Lisäksi Suomen vetovoimatekijöiksi 

voidaan laskea muun muassa hyvä infrastruktuuri, korkeasti koulutettu työvoima, 

sekä yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus. Myös Suomen valtiovallan myönteinen 

suhtautuminen kaivostoimintaan ja kaivosalan näkeminen yhtenä tulevaisuuden 

kasvualoista houkuttelee jatkossakin varmasti ulkomaalaisia toimijoita Suomeen. 

(Uusisuo 2011: 68)  

Metallien ja mineraalien kysynnän kasvuun vaikuttavat maailman väkiluvun 

kasvu, elintason nousu ja kaupungistuminen. Elintason nousun ja asukasta kohden 

lasketun bruttokansantuotteen (BKT) kasvun on todettu johtavan metallien 

kulutuksen kasvuun. Jos bruttokansantuote henkilöä kohden on alle 5000 

USD/vuosi, metallien kulutus henkilöä kohti kasvaa hitaasti. Sen sijaan BKT:n 

ollessa 5 000 - 10 000 USD/vuosi/henkilö, metallien kulutus kasvaa 

eksponentiaalisesti. Tällöin kaupungistuminen voimistuu, ihmisten ostovoima 

lisääntyy ja kuluttajat hankkivat enemmän henkilökohtaisia mukavuustuotteita. Kun 

BKT nousee yli 10 000 USD/vuosi/henkilö, metallien kulutuksen kasvu ensin 

hidastuu ja elintason yhä noustessa tasaantuu, eikä BKT:n nousu kasvata enää 

perusmetallien kulutusta. Korkean elintason omaavissa maissa kysynnän kasvu 

kohdistuu lähinnä sellaisiin metalleihin, joita käytetään niin sanottujen high-tech –

tuotteiden valmistuksessa. High-tech –metallien tarve on yleensä määrällisesti 

pienempi kuin perusmetallien. (Uusisuo 2011: 26-27)  

Tällä hetkellä Kiina on metallien kulutuksen kasvun veturi; vuonna 2010 sen 

asukaskohtainen BKT oli 7600 USD ja BKT:n kasvuprosentti 10,3 %. Kiinan 

lisäksi voimakkaan kasvun kehitysvaiheessa (BKT 5 000 – 15 000 USD/asukas) 

olevia maita ovat muun muassa Meksiko, Valko-Venäjä, Kazakstan, Turkki, 

Brasilia, Etelä-Afrikka ja Iran. Intiassa metallien kulutuksen kasvun odotetaan 

kiihtyvän, kunhan se vain saavuttaa BKT:ssa kriittisen 5 000 USD/henkilö -rajan. 

Vuonna 2010 Intian BKT oli 3 500 USD/henkilö, mutta se kasvaa lähes samalla 

vauhdilla Kiinassa (10,3 %). (Uusisuo 2011: 27)  

4.5 Suomessa tuotettavat metallimalmit  

Kaikista malmeista Suomessa tuotetaan eniten metallimalmeja. Maailman metallien 

tuotanto painottuu Kiinaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Australiaan. 

Seuraavaksi esitellään lyhyesti Suomessa tuotettavat metallimalmit ja niiden 

tuotantomäärät. Tarkoituksena on antaa lukijalle mielikuva siitä, millaisia määriä 

metallimalmia Suomessa tuotetaan suhteutettuna koko maailman tuotantoon. 

Tarkastelusta jätetään kokonaan pois karbonaattikivet, muut teollisuusmineraalit ja 

teollisuuskivet.  

4.5.1 Kromi  

Vuonna 2009 kromimalmeja ja –rikasteita tuotettiin maailmassa yhteensä 18,7 

miljoonaa tonnia ja tuotantoa oli yhteensä 21 maassa. Näistä suurin tuottajamaa oli 

Etelä-Afrikka, jossa tuotettiin 37 prosenttia (6,865 milj. tonnia) maailman 

kromituotannosta. Etelä-Afrikkaa seuraavissa Intiassa (3,372 milj. tonnia), 

Kazakstanissa (3,333 milj. tonnia) ja Turkissa (1,770 milj. tonnia) tuotettiin alle 

puolet Etelä-Afrikan tuotantomäärästä. Suomessa kromia (Cr) tuotettiin noin 247 

000 tonnia. (Brown ym. 2011: 17)  
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4.5.2 Kupari  

Kuparia (Cu) tuotettiin maailmassa vuonna 2009 yhteensä 15,8 miljoonaa tonnia 

(kuparia rikasteessa). Eniten kuparia tuotettiin Chilessä (3,390 milj. tonnia), jossa 

tuotettiin 34 prosenttia maailman kuparista. Muita suuria kuparin tuottajamaita 

olivat Peru (1,275 milj. tonnia), Yhdysvallat (1,204 milj. tonnia), Kiina (1,029 milj. 

tonnia), Indonesia (988 500 tonnia) ja Australia ((854 000 tonnia). Suomessa 

kuparin tuotanto jäi 16 600 tonniin. (Brown ym. 2011: 29)  

4.5.3 Sinkki  

Vuonna 2009 maailmassa tuotettiin sinkkiä (Zn) (sinkkiä rikasteessa) 47 maassa 

yhteensä 11,4 miljoonaa tonnia. Maailman sinkistä yli 27 prosenttia (3,092 milj. 

tonnia) tuotettiin Kiinassa. Myös Perussa (1,509 milj. tonia) ja Australiassa (1,290 

milj. tonnia) tuotettiin yli miljoona tonnia sinkkiä. Suomi oli 25. suurin sinkin 

tuottajamaa 30 233 tonnillaan. (Brown ym. 2011: 104-107)  

4.5.4 Nikkeli  

Maailmalla tuotettiin nikkeliä (Ni) vuonna 2009 yhteensä 1,412 miljoonaa tonnia 

(nikkeliä rikasteessa). Eniten nikkeliä tuottivat Venäjä (261 900 tonnia), Indonesia 

(202 800 tonnia), Australia (166 000 tonnia) ja Kanada (136 600 tonnia). Suomessa 

vuoden 2009 tuotanto oli 1 600 tonnia. (Brown ym. 2011: 64-66)  

4.5.5 Koboltti  

Kobolttia (Co) tuotettiin vuonna 2009 ainoastaan 16 maassa yhteensä 64 000 tonnia 

(kobolttia rikasteessa). Pääasiassa sitä louhittiin kupari- ja nikkelikaivosten 

sivuttuotteena. Yli puolet (55 %) maailman koboltista tuotettiin Kongon 

Demokraattisessa tasavallassa (35 500 tonnia). Kaikista 16 koboltin tuottajamaasta 

Suomen tuotanto (27 tonnia) on maailman pienin. (Brown ym. 2011: 24-27) 

4.5.6 Kulta  

Vuonna 2009 sadassa maassa tuotettiin yhteensä 2,46 miljoonaa kiloa kultaa (Au). 

Eniten kultaa tuottivat Kiina (320 000 kg), Yhdysvallat (223 323 kg), Australia (222 

000 kg), Venäjä (205 236 kg), Etelä-Afrikka (197 628 kg) ja Peru (182 390 kg). 

(Brown ym. 2011: 39-43) Suomessa kultaa tuotettiin 5 749 kilogrammaa (Uusisuo 

2011: 28).  

4.5.7 Rautamalmi  

Rautamalmin (Fe) tuotannossa saavutettiin vuonna 2010 kaikkien aikojen ennätys; 

1 827 miljoonaa tonnia. Kasvua vuoteen 2009 verrattuna oli 17,6 prosenttia, ja 

vuoteen 2001 verrattuna peräti 95,7 prosenttia. Vuonna 2010 suurimmat 

tuottajamaat olivat Australia (432,8 milj. tonnia), Brasilia (375 milj. tonnia), Kiina 

(315,4 milj. tonnia) ja Intia (212 milj. tonnia). (Uusisuo 2011: 28)  
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4.6 Kaivostoiminnan päävaiheet  

Kaivoksissa tuotetaan maankuoren hyödyntämiskelpoisia mineraaleja louhimalla 

niitä maankuoresta ja erottamalla ne hyödyntämiskelvottomasta kivestä. Näiden 

tuotantolaitosten elinkaaren voidaan katsoa koostuvan kolmesta päävaiheesta; 

malminetsinnästä, varsinaisesta tuotannosta ja kaivoksen sulkemisesta. (Uusisuo 

2011: 9) Kaivostoimintaan liittyvän tuotantoprosessin katsotaan sen sijaan 

sisältävän muun muassa louhinnan, murskauksen ja rikastuksen. (Lindborg 1996: 

76) Seuraavaksi tarkastellaan hieman malminetsintään, louhintaan, murskaukseen ja 

rikastukseen liittyviä vaiheita.  

4.6.1 Malminetsintä  

Kaivostoiminnan aloittamista edeltää malminetsintä ja siihen liittyvät geologiset 

tutkimukset, joiden tavoitteena on tehdä vielä tuntemattomasta esiintymästä 

kaupallisesti kannattavan kaivostoiminnan mahdollistava malmi. (Puustjärvi ym. 

2009: 27-32) Etsintä on riskialtista toimintaa, sillä ainoastaan hyvin harva tutkittu 

alue johtaa kaivoksen perustamiseen (Uusisuo 2011: 9). Tällä hetkellä Suomessa 

toimii noin 40 malminetsintää harjoittavaa niin sanottua junioriyhtiötä, joiden 

omistus on pääosin ulkomailla. Vuonna 2011 malminetsintään investoitiin yhteensä 

81 miljoonaa euroa, mikä oli noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. 

(Uusisuo 2012: 6) 

Malminetsintämenetelmät voidaan jakaa neljään ryhmään; geologisiin, 

geokemiallisiin, geofysikaalisiin ja kairaukseen. Kohteellisen malminetsinnän 

tarkoituksena on tehdä eri tutkimusvaiheiden ja menetelmien avulla geologinen 

mallinnus lupaavasta esiintymästä. Se on erilaisine välitarkastuksineen 

pitkäjänteistä, systemaattista, aikaa ja resursseja vievää tutkimustoimintaa. 

(Puustjärvi ym. 2009: 27-32) Taloudellisten, teknisten ja tieteellisten menetelmien 

kehittyminen on mahdollistanut sen, että jo pitkään tunnetut esiintymät 

osoittautuvat taloudellisesti kannattaviksi vuosikymmenten kuluttua (Lindborg 

1996: 69-70).  

Varsinainen kaivostoiminnan tuotannon aloittaminen tapahtuu vasta sen jälkeen 

kun hakijalle on myönnetty kaivosoikeus. Tällöin määrittyy myös kaivoksen tarkka 

sijoituspaikka. Esiintymän löytämisen ja kaivoksen toiminnan aloittamisen välillä 

kestää yleensä 7-10 vuotta (Uusisuo 2011: 9). Toisaalta markkinatilanteen ollessa 

suotuisa kaivostoiminta voidaan aloittaa rikkailla esiintymillä hyvinkin nopeasti 

niiden löytämisen jälkeen. (Lampinen, Siirama & Heikkinen 2009: 371-377)  

4.6.2 Kaivosprosessi: louhinta, murskaus ja rikastus  

Louhinta tarkoittaa prosessia, jossa kallioperästä irrotetaan kiviainesta esimerkiksi 

räjäyttämällä tai jollain muulla louhintatekniikalla. Se voidaan suorittaa joko 

avolouhintana tai erilaisilla maanalaisilla louhintamenetelmillä. Menettelyvalintaan 

vaikuttavat malmin geometria, ominaisuudet, kustannukset, paikalliset olosuhteet 

sekä käytettävissä oleva osaaminen ja teknologia. Avolouhinta tarkoittaa 

sananmukaisesti avoimen taivaan alla tapahtuvaa louhintaa. Sen vastakohtana on 

maanalainen louhinta, joka tapahtuu siis kalliokaton alla. Avolouhinta on yleensä 

halvempaa kuin maanalainen louhinta. Siinä tulee kuitenkin huomioida, että 

avolouhoksen laajentuessa ja syventyessä sivukiven louhintamäärä kasvaa ja 

maanpoisto lisääntyy. Näin ollen sivukiven ja maan läjitysalueet tulee olla riittävät. 
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Monesti kaivostoiminta alkaa avolouhoksena ja jatkuu myöhemmin maanalaisena 

louhoksena. Näin toimiessa malmia saadaan tuotantoon jo silloin, kun kaivoksen 

maanalaista osaa ollaan vielä rakentamassa. (Paalumäki 2009: 91-97)  

Louhinnassa syntynyt louhe murskataan, jotta kappalekoko sopisi paremmin 

jatkoprosesseja varten. Murskauksessa louheet pienennetään halkaisijaltaan noin 1 

metrin kokoisista kappaleista noin 1 senttimetrin kokoisiksi kappaleiksi. Kiven 

murskaus tapahtuu joko iskulla tai puristamalla - riippuen kivityypistä. Normaalisti 

kova kivi murskataan puristamalla ja pehmeä kivi iskulla, mutta poikkeuksiakin 

löytyy. Murskaus koostuu yleensä 2-3 vaiheesta ennen kuin saavutetaan haluttu 

kappalekoko. Murskausvaiheet ovat esimurskaus, välimurskaus ja hienomurskaus. 

Murskaamot voidaan jakaa kiinteisiin, osittain siirrettäviin ja kokonaan siirrettäviin 

laitoksiin. Viime vuosina siirrettävien ja joustavampien murskaamojen suosio on 

kasvanut erityisesti työkohteissa, joiden kestoikä on rajallinen tai joissa voidaan 

saavuttaa säästöjä kuljetuskustannuksissa. Murskaamot koostuvat erityyppisistä 

syöttimistä, murskaimista, seuloista, kuljetusjärjestelmistä ja siiloista. Laitetyyppien 

valinta perustuu kiven laatuun, materiaalin määrään, tuotevaatimuksiin ja 

murskausprosessiin. (Jaakonmäki ym. 2009: 197-199)  

Louhittu ja murskattu malmi sisältää sekä arvokkaita metallimineraaleja että 

arvottomia harmemineraaleja. Rikastus on prosessi, jossa malmiseoksesta tai jostain 

muusta mineraaliseoksesta erotetaan mekaanisin, fysikaalisin, kemiallisin tai 

biokemiallisin keinoin arvomineraalit arvottomista tai toisistaan. Toisin sanoen 

rikastuksen avulla nostetaan halutun malmin tai mineraalipitoisuutta. Tavallisesti 

kaivosten rikastusprosessit koostuvat useiden menetelmien yhdistelmistä sekä 

useista toisiaan seuraavista vaiheittaisista yksikköprosesseista (Uusisuo 2011: 44). 

Jos malmin mineraalipitoisuus on riittävän korkea, voidaan se käyttää sellaisenaan 

niin sanottuna palamalmina murskauksen ja seulonnan jälkeen. Rikastusprosessissa 

syntyvä tuote, rikaste, sisältää niin paljon arvomineraaleja, että sen käyttö on 

taloudellisesti kannattavaa. Erilaisia rikastusmenetelmiä ovat muun muassa 

vaahdotus, gravitaatioon ja ominaispainon eroihin perustuvat menetelmät ja 

magneettinen rikastus. (Lindborg 1996: 63)  

Vaahdotuksessa malmilietteellä täytettyä säiliötä, eli vaahdotuskennoa, 

sekoitetaan ja sinne johdetaan ilmaa. Kennoon syntyy ilmakuplia jotka kohoavat 

pinnalle. Sopivan lisäaineen avulla tietyt malmirakeet saadaan kiinnittymään 

ilmakupliin ja nousemaan niiden mukana pinnalle, josta ne kuoritaan pois. Ne 

rakeet, jotka eivät kiinnity ilmakupliin, pysyvät kennon pohjalla ja poistetaan 

kennosta lietteenä. Ominaispainoerotuksessa hyödynnetään malmi- ja 

harmerakeiden välisiä painoeroja. Painoeron ansiosta malmi- ja harmerakeet 

vajoavat eri nopeuksilla nestemäisessä väliaineessa, ja näin ollen ne voidaan erottaa 

helposti toisistaan. Magneettisessa rikastuksessa hyödynnetään nimensä mukaisesti 

malmien magneettisuutta ja rumpuerottimien kesto- ja sähkömagneettia. 

Magneettisessa rikastuksessa on kahden tyyppisiä erottimia; kuiva- ja 

märkäerottimia. Kuivaerottimia hyödynnetään palamalmin rikastuksessa ja ennen 

jauhatusta tapahtuvassa malmimurskeen esirikastuksessa. Märkäerottimia käytetään 

sen sijaan veteen lietetyn, jauhetun malmin rikastukseen. (Metallinjalostajat ry 

2009: 12-17)  

4.7 Kaivostoimintaa säätelevät lait  

Kaivostoimintaa valvotaan erittäin tarkan säätelyn turvin, joka ulottuu 

kaivostoiminnan kaikkiin vaiheisiin. Kaivoslain ohella kaivostoimintaa säädellään 

muun muassa ympäristön, vesien- ja luonnonsuojeluun liittyvän lainsäädännön, 
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maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvän lainsäädännön, turvallisuuteen liittyvien 

paloturvallisuus-, kaivosten työturvallisuus- ja säteilyturvallisuuslakien sekä 

terveydensuojelulakien toimesta. (Uusisuo 2011: 10) 

Malminetsintää ja kaivostoimintaa säätelevä uusi kaivoslaki (621/2011) astui 

voimaan 01.07.2011. Sen mukaan kaivoslupien käsittelystä ja myöntämisestä vastaa 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Valtioneuvosto myöntää puolestaan 

kaivosaluelunastusluvat sekä uraanin ja toriumin tuottamiseen vaadittavat luvat. 

Uuden kaivoslain tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja 

ekologisesti kestävää kaivostoimintaa, kaivostoiminnan edellyttämää maankäyttöä 

sekä malminetsintää. Laki oikeuttaa ilman lupaa tai maanomistajan suostumusta 

tekemään vahinkoa aiheuttamattomia geologisia havaintoja ja mittauksia toisen 

omistamalla maalla. (Uusisuo 2011: 12) Suomessa  on vuosittain voimassa noin 1 

500 – 2 000 valtausta. Kaivospiirioikeuksia annetaan vuodessa ainoastaan 1-2, joten 

todennäköisyys sille, että yksittäiselle valtaukselle tulisi kaivos, on todella pieni – 

noin promillen. (Lindborg 1996: 50-55)  

Kaivoslupa voidaan myöntää joko tietyksi määräajaksi tai toistaiseksi voimassa 

olevaksi ja se antaa oikeuden tietyn alueen mineraalien ja sivutuotteiden 

hyödyntämiseen. Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannon aloittamiseen tarvitaan 

myös Tukesin myöntämä kaivosturvallisuuslupa. Jokaiseen kaivoslupaan liittyy 

myös vuosittainen raportointivelvollisuus muun muassa suoritetuista toimenpiteistä, 

varannoista, tuotannoista ja tuloksista. (Uusisuo 2011: 12)  

Kaivostoimintaan säätelee kaivoslain lisäksi myös ympäristönsuojelulaki, jonka 

perusteella kaivoksen perustamiseen liittyy ympäristölupamenettely. Sen yhteydessä 

arvioidaan kaivoksen aiheuttamia erilaisia ympäristövaikutuksia, ja määritellään 

päästörajat sekä tarkkailuohjelmat kaivostoiminnassa syntyville muille päästöille. 

Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös ihmisiin ja 

yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. Arvioinnin tulee koskea koko hankkeen 

elinkaarta kaivoksen avaamisesta sen sulkemiseen ja jälkihuoltoon asti. Kaivoslain 

ja ympäristölain lisäksi kaivostoimintaan liittyy tai sitä sivuaa myös 

luonnonsuojelulaki, maa-ainesten ottolaki, työturvallisuuslaki ja panostajalaki. 

(Lampinen, Siirama & Heikkinen 2009: 371-377) 

4.8 Metallimalmikaivosten liikevaihto, kannattavuus ja investoinnit  

Suomessa toimivien metallimalmikaivosten liikevaihto oli arvioiden mukaan 

vuonna 2011 noin 882 miljoonaa euroa. Metallimalmikaivosten liikevaihto on 

kasvanut suhteellisen tasaisesti vuodesta 2002 lähtien. Ainoastaan vuonna 2009 

liikevaihto oli edellisvuotta pienempi (Kuva 1). (PwC 2012: 35) Liikevaihdon 

kasvuun on vaikuttanut muun muassa tuotannon lisääntyminen sekä metallien 

hintakehitys – erityisesti kullan hinnan nousu vuoden 2011 ensimmäisten kuuden 

kuukauden aikana. Lisäksi uudet kaivokset lisäävät luonnollisesti 

metallimalmikaivosten yhteenlaskettua liikevaihtoa. Muuten vuosi 2011 oli hintojen 

suhteen epävakaa ja hinnat ovat jatkaneet laskuaan vuoden 2012 alkupuoliskolla. 

Kesän 2012 jälkeen hinnat ovat tosin kääntyneet jälleen nousuun. (Uusisuo 2012: 

75) Tulee muistaa, että kaivosyhtiöiden liikevaihtojen välillä voi olla suuriakin eroja 

(Kuva 2).  



20 

 

155,2
200,2

259,8 284,7
349,5 362

401,4

233,6

693,3

882

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2005 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011
 

Kuva 1. Metallimalmikaivosten arvioidun liikevaihdon kehitys 2002-2011. (PwC 2012: 
35)  

 
Kaivosyhtiö  Liikevaihto vuonna 2011  

Agnico-Eagle Finland Oy 163,2 

Belvedere Mining Oy 22,6 

Lappland Goldminers Oy 27 

ScanMining Oy  - 

Outokumpu Chrome Oy 227,9 

Outokumpu Mining Oy  - 

Hitura Mining Oy  - 

Finn Nickel Oy  - 

Polar Mining Oy  21,8 

Pyhäsalmi Mine Oy 169,9 

Endomines Oy 16,7 

Talvivaara Oyj 231,2 

Nordic Mines Oy  - 

Kevitsa Mining Oy  1,7 

Kyylahti Copper Oy  0 
Yhteensä:  882 

Taulukko 5. Metallimalmia louhivien kaivosyhtiöiden arvioitu liikevaihto vuonna 2011. 
(PwC 2012: 35)  

 

Yksittäisen kaivoksen operatiivista kannattavuutta tarkasteltaessa 

tuotantokustannusten hallinta ja toiminnan tehokkuus nousevat ratkaiseviksi 

tekijöiksi, sillä kaivostoiminnassa syntyvien tuotteiden hinta määräytyy 

kansaivälisten markkinoiden perusteella. Kannattavuuden kannalta tärkeintä on 

hyötymineraalien tehokas talteenotto, korkea saanto ja kaivoksen eri prosessien 

häiriötön toiminta. (Uusisuo 2012: 75)  

Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastojen mukaan metallimalmikaivosten 

kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2011 yhteensä 219,6 miljoonaa euroa. Tästä 

summasta 40,7 miljoonaa euroa käytettiin kone- ja laiteinvestointeihin, eli muun 

muassa mittalaitteisiin. Mittalaiteinvestoinneista ei ole saatavilla tätä tarkempia 

tilastoja. Vuonna 2010 investoitiin yhteensä 412,0 miljoonalla eurolla, josta 64,9 

miljoonaa euroa käytettiin koneisiin ja laitteisiin. Muutenkin investointien 

kokonaissumma on pienentynyt vuodesta 2008 lähtien (Kuva 2). (Uusisuo 2012: 

65) Toisaalta tulee muistaa, että kaivostoiminnassa investointien tarve korostuu 
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kaivostoiminnan aloitusvaiheessa. Uusien kaivosten investointikustannukset 

kasvavat sillä uusia esiintymiä löytyy yhä harvemmin, esiintymät ovat pienempiä ja 

arvoaineiden pitoisuudet entistä alhaisempia. Tulevien vuosikymmenien raaka-

aineiden maailmanlaajuiseen tarpeeseen liittyviä investointeja tehdään jo nyt, sillä 

kasvavien raaka-ainemarkkinoiden hallinnasta on käynnissä kova kilpailu. 

Kaivostoiminta sijoittuu niihin kilpailukykyisiin maihin, joissa kaivostoiminnan 

muutkin edellytykset ovat kunnossa. (Uusisuo 2012: 81)  

 
Kuva 2. Investoinnit metallimalmin louhinnassa (TOL 07) 2006-2011e (2011e = 

ennuste) (Tilastokeskus 2012 Uusisuon 2012: 65 mukaan).  
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5 Mittaaminen  

”To measure is to know”  

(William Thompson Swannin 2009: 26 mukaan)  

 

Mittaamista tarvitaan päivittäin kaikilla elämän osa-alueilla ja sen vaikutuksia ja 

merkitystä on mahdotonta määritellä. Sitä hyödynnetään niin teollisuudessa, 

terveydenhuollossa kuin ihmisten jokapäiväisessä arkielämässäkin. Erilaiset 

mittaukset ovat lisääntyneet melkein kaikilla toimialoilla muun muassa 

teollistumisen, teknologioiden kehittymisen, ja suomalaisyritysten 

kansainvälistymisen seurauksena. Tuotteiden ja palveluiden suorituskyky- ja 

luotettavuusvaatimusten tiukentuessa tarkkuudesta ja luotettavuuden osoittamisesta 

on muodostunut kilpailukeino. (Mittatekniikan keskus 2012) Seuraavaksi 

tutustutaan mittaamiseen yleisellä tasolla, sekä esittellään muutamia mittaamiseen 

liittyviä käsitteitä ja organisaatioita, jotka koetaan tutkimuksen kannalta oleellisiksi.  

5.1 Mittaamisesta yleisesti  

Mittaaminen, tiede ja teknologia liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Esimerkiksi 

teollisuuden eri alat tarvitsevat tarkkoja, jäljitettäviä ja luotettavia mittauksia. 

(Swann 2009: 1-4) Suoranaisiin mittauksiin käytetään Euroopan unionissa noin 1 

prosenttia bruttokansantuotteesta. Jos huomioidaan myös terveydenhuoltoon, 

ympäristönsuojeluun, turvallisuustestauksiin, petosten vastaisiin projekteihin ja 

arkielämään liittyvät mittaukset, mittauksiin käytettävä osuus BKT:sta nousee 2 

prosenttiin. (Hirvi 2010: 3) Geoffrey Williamsin ja hänen kollegoidensa (2002: 1-2) 

mukaan mittausinfrastruktuurit vaihtelevat laajalti Euroopassa eri maiden talouden 

rakenteista ja historiallisesta kehityksestä johtuvien eroavaisuuksien seurauksena. 

Heidän mukaansa mittaamisesta on tulossa enemmän maa-orientoitunut ja 

kohdistunut kunkin maan tärkeäksi kokemaansa teollisuuden alaan. Ilman hyvin 

levittynyttä ja kehittynyttä mittausinfrastruktuuria Eurooppa olisi paljolti 

riippuvainen muualla tuotetusta teknologiasta.  

Peter Swannin (2009: 3-4) mukaan mittaamisesta voidaan erottaa kolme 

kategoriaa; mittaamisen tutkiminen, mittausvälineiden kehittäminen ja 

mittalaitteiden päivittäinen käyttö. Osa näistä mittaustoiminnoista kuuluu julkiselle 

ja osa yksityiselle sektorille. Mittaamisen tutkimusta harjoitetaan pääasiassa 

julkisella sektorilla, kuten yliopistojen ja valtiovallan toimesta. Sen sijaan 

mittalaitteiden kehittämistä ja päivittäistä käyttöä tapahtuu niin julkisella kuin 

yksityiselläkin puolella.  

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna yllä mainitut kolme mittaamiseen 

liittyvää kategoriaa poikkeavat hieman toisistaan. Esimerkiksi tutkimus aiheuttaa 

mittavia kiinteitä kuluja, mutta sen tuottamia tuloksia voidaan levittää laajalle 

melko vähäisillä menoilla. Uusien mittalaitteiden kehittäminen puolestaan aiheuttaa 

myös kiinteitä kuluja, mutta uusien laitteiden tuottaminen ei ole sekään halpaa. 

Mittalaitteiden päivittäinen käyttö ei sen sijaan sisällä juurikaan taloudellista arvoa. 

(Swann 2009: 3-4) Tämä tutkimus liittyy erityisesti kahteen ensimmäiseen Swannin 

mainitsemaan kategoriaan; mittaamisen tutkimiseen ja mittausvälineiden 

kehittämiseen.  

Mittaaminen voidaan nähdä myös investoinnin yhtenä muotona. Esimerkiksi 

yritykset investoivat mittaamiseen saavuttaakseen erityisen tuloksen, oppiakseen 
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jotain tietoja, osoittaa, että tuote on sitä mitä se väittää olevansa, tai pienentää riskin 

osatekijöitä. (Swann 2009: 27) 

5.2 Mittaamiseen liittyviä käsitteitä  

Seuraavaksi esitellään lyhyesti tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet; 

metrologia, jäljitettävyys, akkreditointi ja kalibrointi.  

5.2.1 Metrologia  

Metrologia, eli mittaustiede, on mittauksia ja sen sovelluksia käsittelevä tieteenala. 

Siihen kuuluu kaikki mittaamiseen liittyvät käytännölliset ja teoreettiset näkökohdat 

riippumatta niiden soveltamisalasta ja mittausepävarmuudesta. Metrologia voidaan 

jakaa kolmeen osaan; tieteelliseen, teollisuus- ja lakisääteiseen metrologiaan. 

Tieteellinen metrologia käsittelee mittanormaalien sekä niiden ylläpidon 

kehittämistä ja organisointia. Teollisuusmetrologia puolestaan varmistaa 

teollisuudessa käytettävien mittausvälineiden toimintaa. Lakisääteinen metrologia 

huolehtii sen sijaan taloudellisten toimien läpinäkyvyyteen, terveyteen ja 

turvallisuuteen vaikuttavien mittausten tarkkuudesta. (Hiltunen ym. 2011: 7)  

5.2.2 Jäljitettävyys  

Jäljitettävyys tarkoittaa Mittatekniikan keskuksen (2012) mukaan jonkin 

mittaustuloksen yhteyttä ”ilmoitettuihin referensseihin, yleensä kansallisiin tai 

kansainvälisiin mittanormaaleihin, sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, 

jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet.” Sen avulla voidaan siis 

mahdollistaa mittauksen toistaminen, eli se, että samasta kohteesta saadaan sama 

tulos eri laitteilla ja eri aikoina mitattaessa.  

5.2.3 Akkreditointi  

Akkreditoinnilla tarkoitetaan menettelyä, jolla toimivaltainen elin toteaa 

muodollisesti jonkin toimijan olevan pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä. Se 

perustuu kansainvälisiin kriteereihin, ja näin ollen sen avulla toimielimien pätevyys 

voidaan luotettavasti todeta. Akkreditointi on vapaaehtoista, mutta siitä voi olla jopa 

kilpailuetua. Esimerkiksi elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät yhä 

useammin muun muassa testaukseen ja tarkastukseen liittyvien raporttien 

osoittamista luotettaviksi. Lisäksi akkreditointi osoittaa asiakkaalle toiminnan 

olevan pätevää, uskottavaa ja luotettavaa. (Mittatekniikan keskus 2012)  

5.2.4 Kalibrointi  

Mittatekniikan keskuksen (2012) mukaan kalibroinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, 

joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan mittauslaitteen, 

mittausjärjestelmän näyttämien, kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen 

arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. Sen 

avulla saadaan siis määrättyä mittalaitteiden näyttämien arvojen virheet. 

Kalibroinnilla katsotaan olevan selkeä vaikutus kilpailukykyyn, sillä sen avulla 

saadaan aikaan tarkempia mittauksia ja laadukkaampaa tuotantoa (Hemming 2010 

Rautiolan 2010: 13 mukaan).  
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5.3 Mittaamiseen liittyviä organisaatioita  

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, eli SI-järjestelmä, sai alkunsa vuonna 1875 

tehdystä metrisopimuksesta. Tätä tapahtumaa on pidetty tärkeimpänä mittaamisen 

yhtenäistämiseen liittyvänä prosessina (Williams ym. 2002: 4). Yhteiselle 

metrijärjestelmälle huomattiin olevan kysyntää jo 1800-luvun puolivälissä 

ensimmäisten yleismaallisten messujen yhteydessä. Metrisopimuksen seurauksena 

Pariisiin perustettiin kansainvälinen paino- ja mittatoimisto BIPM (Bureau 

International des Poids et Mesures), jossa säilytetään muun muassa tärkeimmille 

mittayksiköille, eli metrille ja kilogrammalle, valmistetut prototyypit. Tämän 

jälkeen on perustettu useita BIPM:n kansainvälisiä ja kansallisen tason 

alakomiteoita ja organisaatioita eri tehtäviin niin Suomessa kuin muissakin 

metrijärjestelmään kuuluvissa maissa. (Hiltunen ym. 2011: 3) Seuraavaksi esitellään 

lyhyesti kolme tutkimuksen kannalta tärkeintä mittaamiseen liittyvää organisaatiota; 

EURAMET, MIKES ja FINAS.  

5.3.1 EURAMET  

Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöelin EURAMET 

(European Association of National Metrology Institutes) koordinoi Euroopan 

kansallisten metrologialaitosten yhteistyötä muun muassa metrologian 

tutkimuksessa ja mittaamisen jäljitettävyydessä. Sen jäsenenä on yhteensä 37 

kansallista metrologialaitosta. (EURAMET 2012)  

5.3.2 MIKES  

Jokaisessa Euroopan valtiossa on ainakin yksi kansallinen mittausinstituutti, jonka 

vastuulla on muun muassa mittaustieteen oikeellisuus kyseisessä maassa (Williams 

ym. 2002: 12). Suomen edustajaksi EURAMET:iin on nimetty Mittatekniikan 

keskus MIKES. Se on mittaustieteeseen, eli metrologiaan, suuntautunut 

tutkimuslaitos Suomessa. Sen tehtävänä on muun muassa varmistaa Suomessa 

tehtyjen mittausten, testausten ja tarkastusten luotettavuus ja kansainvälinen 

vertailukelpoisuus. Lisäksi se pyrkii tutkimustoiminnallaan kehittämään ja 

ylläpitämään kansallista mittanormaalijärjestelmää, sekä tarjoamaan korkealaatuisia 

kalibrointeja ja metrologiaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Mittatekniikan keskus 

pyrkii toiminnallaan tukemaan suomalaisten teollisuuden ja palveluiden tuottajien 

kilpailukykyä tarjoamalla niille kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt, laadukasta 

tutkimustoimintaa ja pätevien mittaajien arviointipalveluita. (Mittatekniikan keskus 

2012) 

5.3.3 FINAS  

Mittatekniikan keskuksen akkreditointipalvelu FINAS (the Finnish Accreditation 

Service) on puolueeton ja riippumaton akkreditointielin Suomessa. Sen toiminta on 

todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden 

akkreditointielinten kanssa. Laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja 

erityisalojen edustajia voidaan todeta päteviksi vain FINAS:n toimesta 

kansainvälisiä standardeja ja menettelytapoja mukaillen. (Mittatekniikan keskus 

2012)  
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5.4 Mittaaminen kaivostoiminnassa  

Eri teollisuudenaloilla tuotetaan entistä enemmän mittaustietoja yhä useammasta eri 

kohteesta. Kaivoksilla voidaan tarvita monenlaisia eri mittaustoimenpiteitä muun 

muassa malmin rikastusvaiheessa ja ympäristön tilaan liittyvässä seurannassa. 

Seuraavaksi tarkastellaan kaivosten eri prosesseihin ja ympäristön tilaan liittyviä 

mittauksia.  

5.4.1 Prosessimittaukset  

Kaivokset poikkeavat aina jonkin verran toisistaan, sillä kunkin kaivoksen prosessit 

on suunniteltu työstämään aina tiettyjä malmeja. Esimerkiksi Talvivaaran 

kaivoksella metallin liuottaminen malmista tapahtuu malmikivessä olevien luonnon 

omien bakteerien avulla. Talvivaaran alueella luonnostaan esiintyvien bakteerien 

toimintaa ohjataan ja optimoidaan säätämällä bioliuoskasan olosuhteita, kuten 

happamuutta, ilmamäärää ja liuottimen virtauksia. Lisäksi kaivoksilla tarvitaan 

esimerkiksi lämpötilaan liittyviä tarkkojakin mittauksia. (Uusisuo 2011: 45-47) 

Prosessien hallinta ja niihin liittyvä mittaaminen kuuluvat vahvasti yhteen koko 

prosessilinjan ajan, sillä mittaamisen katsotaan olevan yksi prosessinhallinnan 

avaintekijöistä. Prosessinhallinnassa mittaaminen välittää tietoa kohteena olevan 

prosessin muuttujista, kuten esimerkiksi paineesta, tasosta, annoksista, lämpötilasta, 

virtaamasta, sijainnista, nopeudesta ja muista luokista. Mittaus on käännetty 

esimerkiksi digitaalisella signaalilla siten, että sitä voidaan käyttää 

ohjausjärjestelmässä. (Swann 2009: 40-41) 

5.4.2 Ympäristömittaukset  

Ympäristön tilaan liittyvät kysymykset ovat olleet voimakkaasti esillä jo usean 

vuoden ajan. Ympäristövaikutusten huomioiminen on näkynyt myös teollisuudessa, 

jossa onkin pyritty pienentämään siitä aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Voimakkaassa 

nosteessa oleva kaivosteollisuus ei ole poikkeus, vaan myös sen saralla tarvitaan 

mittauksia ja tutkimuksia kaivostoiminnan mahdollisista vaikutuksista ympäristön 

laatuun. Suomessa esimerkiksi pintavedet ovat matalia, ja näin ollen erittäin herkkiä 

saastumaan. (Palmroth ym. 2008) Ympäristön laatuun perustuvan kaivosvesien 

mittaamisen voidaan katsoa olevan varsin merkittävässä roolissa kaikista 

kaivoksilla tapahtuvasta mittauksesta.  

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tullut esille, muiden ympäristön laatua 

vaarantavien toimijoiden tapaan, myös kaivostoiminnalla sekä malmin ja mineraalin 

rikastamoilla tulee olla määräysten mukainen ympäristölupa, joka määrittää 

ympäristöön pääsevien vesien mitattavat komponentit ja raja-arvot 

kaivoskohtaisesti. Ympäristölupaan vaikuttavat muun muassa kaivoksen tyyppi ja 

siellä käytetyt menetelmät, kaivoksen ympäristön tila sekä louhittava ja rikastettava 

malmi. Yleensä rikastuksen yhteydessä käytettävien kemikaalien jäämäpitoisuudet 

ovat niin alhaiset, ettei niille tarvitse antaa raja-arvoja. (Konttila  2009)  

Ympäristöluvan saamiseksi kaivokset voidaan määrätä suorittamaan erinäisiä 

päästöihin ja ympäristön tilaan liittyviä mittauksia. Kaivosteollisuuden pitkäaikaiset 

ympäristöongelmat kohdistuvat yleensä vesistöihin kaivosveden ja rikastamolta 

tulevan veden takia (ks. kappale 5.5. Kaivosteollisuuden vesivirrat). 

Vesistötutkimukseen liittyy muun muassa vedestä tehtävät fysikaalis-kemialliset 

analyysit. (Vuorimiesyhdistys 1982: 779) Mitattavia komponentteja ovat muun 

muassa metallipitoisuus, pH-arvo sekä kiintoaineen ja veden virtausmäärän 
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mittaaminen (Honkonen 2009: 8). Esimerkiksi kaivoksen prosessivesikierrosta ja 

avolouhoksista poistettavan ja käsitellyn veden eri ainepitoisuudet (mg/l) ja pH-

arvot tulee noudattaa ympäristöluvan antamia määräyksiä. Lisäksi käsitellyn 

jäteveden virtausmäärää voidaan rajoittaa suhteessa päästöjen kohteena olevan joen 

virtausmäärään, joka voidaan selvittää paine-eromittauksella. Tulee muistaa, että 

jokien virtausmäärät voivat vaihdella paljonkin vuodenajasta riippuen. 

Ympäristölupa voi määritellä myös mittaustavan jatkuvatoimisen 

mittausmenetelmän ja tietyin aikavälein otettavien näytteiden välillä. (Pohjois-

Suomen ympäristölupavirasto 2008: 95-102) 

Ympäristönsuojelulle esitetään yhä tiukempia vaatimuksia, minkä vuoksi 

kaivostoiminnassa käytettäviä prosesseja, sekä seuranta- ja mittausmenetelmiä pitää 

kehittää entisestään. (Uusisuo 2012: 69) Yksi kaivosten isoimmista ongelmista on 

rikki, jota vapautuu muun muassa malmin louhinnan yhteydessä maaperästä. Sitä 

voi jäädä maaperään ja happamoittaa vesistöjä aiheuttaen esimerkiksi kalakuolemia 

ja kasvien ruskistumista. Jos rikkihappoa käytetään malmin rikastuksessa, syntyy 

sulfaattia, joka päästessään järviveteen suolaa makean veden. Louhinnassa ja 

rikastuksessa kaivosvesiin kulkeutuu myös vaarallisia metalleja, kuten kadmiumia 

ja lyijyä, jotka rikastuvat eliöketjussa. Lisäksi rikki voi vapautua ilmaan esimerkiksi 

haisevana rikkidioksidina, hengenvaarallisena rikkivetynä tai muina yhdistelminä. 

(Tuominen 2012: 12)  

5.5 Kaivosteollisuuden vesivirrat  

Kuten edellisessä osiossa ilmeni, kaivosteollisuuden ympäristöongelmat liittyvät 

yleensä vesistöihin kaivoksilta tulevan veden takia. Seuraavaksi esitellään 

kaivosteollisuuden vesivirrat, joilla tarkoitetaan kaikkia kaivoksessa ja sen 

yhteydessä olevien laitosten prosesseissa kiertäviä vesiä, kaivos-, suoto- sekä 

jätevesiä (Honkonen 2009: 4).  

5.5.1 Prosessivedet  

Prosessivedeksi lasketaan kaikki ne vedet, jotka kiertävät kaivoksen ja rikastamon 

sisäisissä prosesseissa. Esimerkiksi prosessimateriaalien kanssa kontaktissa olevat 

vedet, laitoksen huoltotöissä käytetyt vedet, sekä raaka-aineiden, sivutuotteiden tai 

lopputuotteiden tuotannosta syntyvät vedet luetaan prosessivedeksi. Erityisesti 

rikastamoissa tarvitaan prosessivesiä, sillä niissä tapahtuu suurin osa kemiallisista 

prosesseista ja kemikaalien hyödyntämisestä. (Fowlie ym. 2001 23)  

5.5.2 Kaivosvedet 

Kaivoksiin valuvat pohja- ja pintavedet sekä kaivostöissä käytettävät vedet, kuten 

porauksen huuhteluvedet ovat kaivoksista nostettavia vesiä, eli kuivanapitovesiä. 

Vesien nostamista kaivoksiin tulee louhittava erillisiä pumppausasemia. Kaivoksista 

pitää jatkuvasti poistaa pumppaamalla tai vesiputkistojen avulla vettä, jota sinne 

kertyy pohja- ja pintavesistä, sekä kaivostöissä käytetyistä vesistä. Vedentulon 

määrä vaihtelee muun muassa sateisuuden ja vuodenaikojen mukaan. Suomessa 

kaivoksiin kerääntyvän veden määrä on vähimmillään noin 40-150 m³/h (700-2500 

l/min), ja enimmillään lumien sulamisen aikaan jopa 200-300 m³/h (3500-5000 

l/min). Lisäksi kaivostäytön mukana tulleet vedet ja porauksessa käytettävä 

huuhteluvesi lisäävät osaltaan kaivosten vesimääriä. Kaivosvesiin sekoittuu aina 
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porauksen, räjäytysten ja lastauksen yhteydessä hienoa kiviainesta, joka yhdessä 

veden kanssa muodostaa kaivoslietettä. (Vuorimiesyhdistys 1982: 671)  

5.5.3 Suotovedet  

Suotovesi on sateista ja lumien sulamisvesistä läjitysalueen kasojen läpi 

suodattunutta vettä. Se tulee puhdistaa siihen liuenneiden kaivostoiminnassa 

esiintyvien yhdisteiden vuoksi. (Luxon ym. 2001: 2)  

5.5.4 Jätevedet  

Kaivosten jätevesiä ovat kaivosjätevedet, jauhatusmyllyjen jätevedet, jääteiden 

varastointialueiden valumavedet, vuoto- ja pintavalumavedet ja 

vesienkäsittelyaltaan tai käsittelylaitoksen purkuvedet. Niitä voidaan hyödyntää 

kaivoksen prosesseissa uudestaan sen jälkeen kun niistä on suodatettu pois 

jätehiekka ja muut kaivosvesien mukana tulleet kiintoaineet. Ilman suodatusta 

jätevesien sisältämät kemikaalit ja yhdisteet voivat häiritä esimerkiksi 

vaahdotusprosessia. (Vuorimiesyhdistys 1982: 780)  

Vesistöihin laskettavia jätevesiä tulee tarkkailla säännöllisesti noudattaen 

määrättyjä tarkkailutiheyttä ja –paikkoja. Kaivostoimintaan vaadittavassa 

ympäristöluvassa määritellään tapauskohtaisesti kussakin kaivoksessa esiintyvien 

jätevesin haitalliset aineet, ympäristöön johdettavien jätevesien ylärajat ja 

vuosikeskiarvot sekä pH-arvo. Kaivosten jätevesien sisältämät haitalliset aineet ja 

yhdisteet määritellään aina tapauskohtaisesti kaivostoimintaan tarvittavassa 

ympäristöluvassa. (Konttila  2009)  

5.6 Mittausmenetelmät  

Mittausmenetelmät voidaan jakaa laboratoriomittauksiin ja jatkuvatoimisiin 

mittauksiin. Seuraavaksi esitellään lyhyesti nämä mittausmenetelmät. Tässä työssä 

keskitytään kuitenkin pääasiassa jatkuvatoimiseen mittausmenetelmään lähinnä sen 

tarjoamien mahdollisuuksien ja tulevaisuuden, sekä työn tarkoituksen vuoksi.  

5.6.1 Laboratoriomittaukset  

Kaivoksilla tehtävät prosessi- ja suotovesien mittaukset tapahtuvat edelleen 

pääasiassa laboratoriomittauksiin ja näyteanalyyseihin perustuen. Tulevaisuudessa 

vesimittaukset tullaan kuitenkin suorittamaan jatkuvatoimisesti, automatisoidusti ja 

reaaliaikaisesti. Vaikka laboratoriomittaukset voivat olla hyvinkin tarkkoja, niiden 

ongelmaksi muodostuu saadun tiedon vanhentuminen siinä vaiheessa, kun näytteet 

siirretään kentältä laboratorioon analysoitavaksi. Vanhentunut tieto voi olla 

prosessin ohjauksen kannalta turhaa, sillä siihen tarvitaan jatkuvatoimista mittausta. 

Lisäksi näytteenottojen aikavälit voivat vaihdella yhdestä päivästä kuukauteen. Jopa 

kerran päivässä tapahtuvan näytteenoton aikaväli saattaa kuitenkin olla liian pitkä, 

jos ympäristöön laskettavista vesistä halutaan havaita mahdollisia häiriöitä. 

(Palmroth ym. 2008: 2-4) Myös ympäristöluvissa on ryhdytty vaatimaan entistä 

useammin jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä muun muassa niiden 

reaaliaikaisuuden vuoksi (Hiljanen 2009 Honkosen 2009: 25 mukaan).  
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5.6.2 Jatkuvatoiminen mittausmenetelmä  

Toisin kuin laboratoriomittaukset, jatkuvatoiminen mittausmenetelmä mahdollistaa 

jatkuvan ja reaaliaikaisen tiedonsaannin esimerkiksi ympäristöön laskettavista 

vesistä. Näin ollen esimerkiksi ympäristöön jaettavissa vesissä tai prosessissa 

tapahtuvat muutokset voidaan huomata mittausaineistoa käsiteltäessä. Tämän 

mittausjärjestelmän tarkoituksena on kerätä ja tallentaa jatkuvasti mittausaineistoa 

sekä lähettää saatu aineisto laboratorioon mitattavaksi säännöllisin väliajoin. Näin 

ollen vedenlaadussa tapahtuvat muutokset havaitaan jo niiden syntyvaiheessa, ja 

tarvittavat toimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa. Reaaliaikainen valvonta voisikin 

toimia eräänlaisena varoitussysteeminä nopeiden muutosten varalle. (Palmroth ym. 

2008) Jatkuvatoimisen mittausmenetelmän suosio ja menestys riippuu pitkälti sen 

luotettavuudesta, käytettävyydestä, nopeudesta ja kustannuksista (Bourgeois ym. 

2001: 346).  

Jatkuvatoiminen mittausjärjestelmä pystytään suorittamaan monella erilaisella 

toimintaperiaatteella; esimerkiksi jatkuva-aikaisena mittausjärjestelmänä, johon 

kuuluu erillinen näytteenottosysteemi ja analysointilaite. Tämä mittausjärjestelmä 

kerää ja tallentaa jatkuvasti tietoa mitattavasta kohteesta ja lähettää saadut tiedot 

säännöllisin väliajoin esimerkiksi GSM-verkon, radiomodeemin tai jonkin muun 

langattoman tiedonsiirtomenetelmän avulla analysoitavaksi laboratorioon. Jos 

mittaustoiminta keskeytyy tai siihen tulee häiriö, voi järjestelmä lähettää siitä 

vastaavalle henkilölle ilmoituksen esimerkiksi tekstiviestinä. (Honkonen 2009: 8) 

Päästörajoitusten tiukentuessa ja ympäristölupien muuttuessa tarkemmiksi ja 

vaativammiksi kaivosteollisuudessa tehtävät päästömittaukset tullaan 

todennäköisesti suorittamaan tulevaisuudessa jatkuvatoimisella 

mittausmenetelmällä ja reaaliaikaisella valvonnalla. Näin ollen laboratorioissa 

käytettävät mittausmenetelmät ja laboratorioanalyysit jätetään tässä tutkimuksessa 

vähemmälle huomiolle. Kaivostoiminnassa tarvitaan muun muassa veden 

virtaamaan, metallien pitoisuuksiin, pH-arvoon ja kiintoainemäärään liittyviä 

mittauksia. Näistä veden virtaaman, pH-arvon ja kiintoaineen mittaamiseksi on 

kehitetty ja käytetty teollisuuden tarpeita varten jatkuvatoimisia mittauslaitteita. 

Metallipitoisuuksien laadullinen ja määrällinen määrittäminen vaatii puolestaan 

vielä paljon tutkimuksia. Maastossa käytettäviä ja kannettavia analysointilaitteita on 

jo olemassa ja jonkin verran käytössäkin, mutta niiden soveltaminen 

ympärivuotiseen käyttöön on ollut ongelmallista. (Honkonen 2009: 27-28) 

5.7 Mittaamisen taloudelliset vaikutukset  

Mittaamisen taloudellisista vaikutuksista löytyy varsin vähän kirjallisuutta. Diana 

Woodin (2002 Swannin 2009: 10 mukaan) mukaan mittaamiseen ei kiinnitetä 

nykyään kovin paljoa huomiota; sitä pidetään ikään kuin itsestäänselvyytenä. Hänen 

mukaansa esimerkiksi keskiajalla mittaamisella oli suurempi painoarvo muun 

muassa kaupankäynnissä. Silloin painot ja muut mitat säännöstelivät tärkeimpien 

raaka-aineiden, kuten ruoan, juoman ja vaatteiden, määrää. (Swann 10-28) Lisäksi 

mittaamista voidaan hyödyntää tutkimusten mukaan esimerkiksi tuottavuuden 

parantamisessa, prosessien hallinnassa, päätöksenteon kehittämisessä, 

innovaatioiden synnyssä ja markkinoinnissa. (Swann 2009: 1-4) Seuraavaksi 

tarkastellaan lyhyesti mittaamisen taloudellisia vaikutuksia kaupankäynnin kasvun, 

tuottavuuden parantamisen, prosessien hallinnan, sekä innovaatioiden synnyn ja 

markkinoinnin osalta.  
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5.7.1 Kaupankäynnin kasvu  

Kansainvälisen kaupan kasvu on ollut keskeinen edistävä voima talouden 

kehityksessä. Kaupankäynti on voimakas voima talouden tehokkuudelle ja 

hyötysuhteelle. Yksi suurin tekijä esimerkiksi komponenttien ostamiseen 

erikoistuneelta tavarantoimittajalta itse valmistamisen sijaan on se, että 

erikoistuneet toimittajat voivat olla kykeneväisiä tuottamaan saman komponentin 

paremmin tai halvemmalla. (Swann 2009: 24) 

Kaupankäynnin kasvu edellyttää liiketoiminnasta syntyvien kustannusten 

vähentämistä, ja siinä mittaamisella on tärkeä rooli. (Swann 2009: 60) Mittaaminen 

liittyikin oleellisesti muun muassa Välimeren alueen kaupankäynnin kehitykseen, 

jossa kompassin kehittymisen seurauksena merenkulku lisääntyi talvikuukausina. 

Kesäisin merenkävijät pystyivät suunnistamaan hyödyntämällä päivisin Auringon 

sijaintia ja öisin tähtitaivasta. Välimeren talvet ovat kuitenkin varsin pilvisiä, ja sen 

vuoksi navigointi ilman kompassia erityisesti öisin ja pilvisellä säällä oli liian 

riskialtista. Meret olivatkin 1200-luvun alussa käytännössä ”suljettuja” rajoittuneen 

merenkäynnin takia. Kompassin yleistymisen myötä talvipurjehdus mahdollistui ja 

kauppalaivojen tuottavuus kasvoi, sillä laivoja ja miehistöjä voitiin hyödyntää 

entistä intensiivisemmin. (Swann 2009: 18-21)  

Lisäksi väitetään, että modernin kapitalismin syntyyn vaikutti paljon erinäisten 

mittaamiseen liittyvien toimien, kuten kirjanpidon, täsmällisen ajan määrittämisen, 

sekä maanmittauksen, väestöselvitysten ja kaupunkisuunnittelun kehittyminen 

(Hobson 1926: 22). Esimerkiksi teollistumisen tärkeimmäksi työkaluksikin mainittu 

kello loi täsmällisen mittaamisen ja ajallisen säätelyn kaikkeen toimintaan. (Swann 

2009: 12-14)  

5.7.2 Tuottavuuden parantaminen 

Mittaamisella on keskeinen rooli kun pyritään kasvattamaan tuotantoa. Sen avulla 

voidaan kuvata esimerkiksi tuotannon eri prosesseja, mikä puolestaan voi helpottaa 

tekemään päätöksiä tuotantoon liittyvissä kysymyksissä. (Swann 2009: 60) Adam 

Smithin mukaan pienissäkin tuotannoissa on tavanomaista, että tuotanto jakautuu 

useisiin eri osiin. Smithin mukaan tämä työn jako (eng. division of labour) on ollut 

keskeisessä roolissa talouden kehityksessä ja varallisuuden luomisessa. Työvoiman 

jakaminen toimii ainoastaan jos näiden eri tuotantoprosessien tuotteet voidaan 

lopulta yhdistää lopputuotteeksi tai -palvelukseksi. Tämän takia tarvitaan 

mittaamista, sillä esimerkiksi tuotteiden eri materiaalien tulee sopia yhteen. (Swann 

2009: 22)  

5.7.3 Prosessien hallinta  

Mittaaminen on tärkeää esimerkiksi massatuotannon ja automaation hallinnoinnissa 

(Williams ym. 2002: 67). Automatisoitu ja välitön mittaaminen prosessinhallinnassa 

varmistaa korkeamman laadun ja tuottavuuden sekä pienemmän materiaalihukan. 

Mittaamiseen panostamalla prosessista voidaan luoda entistä tehokkaampi, 

vakaampi ja turvallisempi. Lisäksi prosessin energia- ja materiaalikuluja voidaan 

pienentää mittaamisen avulla. Sen avulla voidaan esimerkiksi lisätä prosesseihin 

liittyvää tietoa ja parantaa prosessien analysointia ja tehokkuutta, sekä 

suorituskyvyn testaamista. Prosessiin liittyvällä mittaamisella on tärkeä rooli myös 

laitetestauksessa ja laadunvalvonnassa. Lisäksi mittaamisen kehittäminen voi auttaa 
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päätöksenteossa, sillä hyvien päätösten tekemiseen tarvitaan myös hyvää tietoa. 

(Swann 2009: 39-41) 

5.7.4 Innovaatioiden synty  

Edistynyt mittauskyky on oleellista innovaatiolle kaikilla suurilla talouden aloilla ja 

kaikilla tasoilla innovaatioprosessissa. (Swann 2009: 49) Innovaatio on puolestaan 

elintärkeä tekijä talouden kehittämisessä ja hyvinvoinnin luonnissa. Orville ja 

Wilbur Wrightin kehittämän maailman ensimmäisen lentokoneen suunnittelu on 

hyvä esimerkki siitä, miten mittaamisella on tärkeä osa keksintöjen ja 

innovaatioiden tukemisessa. He päättivät suorittaa useita lentämiseen liittyviä 

kokeita ja mittauksia ymmärtääkseen paremmin siihen vaadittavia voimia. Wrightin 

veljekset rakensivat muun muassa tuulitunnelin, jossa he suorittivat testauksia 

pienoiskokoon rakennettujen siipien nostetta ja ilmanvastusta. Vaikka mittavälineet 

olivat alkeellisia, he onnistuivat mittaamaan erimuotoisten siipien aerodynamiikkaa. 

Tämä puolestaan auttoi veljeksiä suunnittelemaan ja rakentamaan oikeanlaiset siivet 

ja propellit, ja siten valmistamaan maailman ensimmäisen lentokoneen. 

Samankaltaisia ja tuoreempia mittaamiseen liittyviä tuotekehitystarinoita löytyy 

lentoliikennealalta enemmänkin. (Swann 2009: 19)  

5.7.5 Innovaatioiden markkinointi  

Yleisesti hyväksyttyjen mittausstandardien olemassaolo antaa innovaation 

keksijälle mahdollisuuden todistaa, että sen tuote tai innovaatio on todellakin 

parempi kuin muut tuotteet. Tulee muistaa, että se mitä ei voida mitata, ei voida 

myöskään todistaa. (Todd 2004: 243 Swannin 2009: 34 mukaan) Jos pystytään 

todistamaan, että myytävä tuote täyttää vaaditut standardit, asiakas voi ostaa 

tuotteen huoletta ilman riskiä. (Swann 2009: 24-25) Pitää kuitenkin muistaa myös, 

että mittatuloksia ei tule liioitella, sillä muuten niistä ei ole hyötyä kenellekään. 

(Swann 2009: 61)  

Eräs hyvä innovaatioiden markkinointiin liittyvä esimerkki koskee eteerisiä 

öljyjä, joita hyödynnetään aromaterapiassa edesauttamaan fyysistä ja henkistä 

hyvinvointia. Niitä on käytetty muun muassa mausteina ja lääkkeinä tuhansia 

vuosia. Aromaterapeutit ovat vahvasti sitä mieltä, että vaikuttaakseen halutulla 

tavalla eteeristen öljyjen tulee olla korkeinta mahdollista laatua, eli aitoja, puhtaita 

ja luontaisia. Korkealaatuisten öljyjen tuottaminen on kuitenkin kallista ja 

kuluttajien on vaikea määritellä niiden alkuperä ja laatu. Tämän vuoksi aitojen 

tuotteiden lisäksi markkinoilta löytyy myös väärennettyjä eteerisiä öljyjä, joiden 

laatu ei vastaa vaadittua. Suojellakseen korkealaatuisten öljyjen markkinoita, 

arvostetut kauppiaat tarvitsevat täsmällisiä ja puolueettomia mittaustekniikoita 

osoittaakseen kuluttajille tuotteiden aitous ja laatu. Tämän vuoksi 1970-luvulla 

kehitettiinkin mittausmenetelmä, jonka avulla pystyttiin määrittelemään ja 

luokittelemaan eteerisiä öljyjä. Tämä auttaa siis kuluttajia tunnistamaan tuotteiden 

laatu ja aitous ja varmistamaan, että he saavat rahoillensa vastinetta. (Swann 2009: 

19-20)  

Myös suurin osa rakennusmateriaaleista edellytetään vastaamaan vaadittuja 

laatuvaatimuksia, jotka liittyvät materiaalien ainesosiin, koostumukseen ja 

mittasuhteisiin. Laatuvaatimuksia tarvitaan lähinnä siksi, että arkkitehdit ja 

rakentajat voivat olla luottavaisia materiaalien fyysisistä ominaisuuksista. 

Esimerkiksi tiiliskivet noudattavat standardoituja ominaisuuksia, sillä 

raakamateriaalit voivat tulla eri alueilta ja sisältää näin ollen poikkeavuuksia 
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rakenteessa. Fyysisten ominaisuuksien standardisointi varmistaa tiiliskivien tasaisen 

laadun muun muassa niiden koon, pakkasen kestävyyden, veden imeytyvyyden, 

lämpötilan muutosten kestävyyden, lämmönjohtamisen, tulenkestävyyden, 

akustisten ominaisuuksien, suolapitoisuuden, kestävyyden ja ulkonäön suhteen. 

Samankaltaisia standardivaatimuksia on myös monilla muilla 

rakennusmateriaaleilla, kuten muovilla, sementillä, betonilla, puutavaralla, 

metalleilla, asfaltilla, kattomateriaaleilla, lasilla, keramiikalla, kivillä, lasikuidulla, 

kipsillä ja lastulevyillä. Ilman materiaalien standardointia rakentaminen olisi 

arkkitehtien ja rakentajien näkökulmasta huomattavasti kalliimpaa ja työläämpää, 

sillä jokaiseen rakennusprojektiin tulisi hankkia ja mitata materiaalit erikseen. 

Lisäksi turvallisuusvaatimusten täyttyminen olisi hankala varmistaa. (Swann 2009: 

20-21)  
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6 Mittaamisen taloudellinen merkitys 
metallimalmikaivoksissa  

Suoritettujen teemahaastatteluiden tarkoituksena oli tarkastella 

metallimalmikaivoksissa mittaamisen parissa toimivien henkilöiden sekä kaivosten 

ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä kaivoksissa tapahtuvasta mittaamisesta 

ja sen taloudellisesta merkityksestä. Keskeisten tulosten esittäminen aloitetaan 

tarkastelemalla haastateltavien kokemuksia metallimalmikaivoksilla tapahtuvasta 

mittaamisesta. Sen jälkeen esitellään kaivostoiminnassa mitattavat suureet, 

mittaamiseen käytettävät mittausmenetelmät, sekä haastateltavien näkemykset 

jäljitettävyydestä, akkreditoinnista ja kalibroinnista. Lopuksi keskitytään 

haastateltavien kokemuksiin mittaamisen taloudellisesta merkityksestä, sekä 

mittalaitteiden ja mittaamisen tulevaisuudesta.   

6.1 Metallimalmikaivoksilla tapahtuva mittaaminen  

Kuten aikaisemmin tämän tutkimuksen teoriaosuudessa ilmeni, kaivostoiminnassa 

tarvitaan monenlaisia eri mittaustoimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa malmin 

rikastusvaiheeseen ja ympäristön tilan seurantaan. Seuraavaksi tarkastellaan 

erikseen prosesseihin ja ympäristön tilaan liittyvää mittausta haastatteluihin 

osallistuneiden metallimalmikaivosten edustajien näkökulmasta. Lisäksi esitellään 

kaivosten ulkopuolisten mittaamisen asiantuntijoiden kokemuksia kaivoksilla 

tapahtuvasta mittaamisesta.  

6.1.1 Kaivosten prosesseissa tapahtuva mittaaminen  

Kaivosten prosessit on suunniteltu työstämään aina tiettyjä malmeja ja näin ollen 

kaivokset poikkeavat aina hieman toisistaan. Niin teoriaosuuden kuin 

haastatteluidenkin perusteella louhinnan ja murskauksen yhteydessä ei juurikaan 

tarvita virtaukseen liittyviä mittauksia. Ainoastaan louhoksista ylös pumpattavat 

kaivosvedet voivat vaatia esimerkiksi pH- tai vesimäärämittauksia. Myös osa 

murskaimista saattavat vaatia esimerkiksi öljyjen virtaukseen liittyviä mittauksia. 

Toisaalta haastateltavat olivat pääasiassa rikastamoiden ja ympäristön tilaan 

liittyvän tarkkailun asiantuntijoita, jolloin louhinnan ja murskauksen eri vaiheet 

saattoivat olla monelle melko vieraita.  

Sen sijaan rikastuksessa mittaamisella on merkittävä rooli prosessien hallinnan 

kannalta. Prosessien hallinta ja niihin liittyvä mittaaminen ovat vahvasti yhteydessä 

toisiinsa koko prosessilinjan ajan. Mittausten tarpeen määrä voi vaihdella paljon 

riippuen kaivoksen luonteesta; esimerkiksi eräällä kaivoksella malmin rikastaminen 

tapahtuu malmin ominaispainoa hyödyntäen, minkä vuoksi siellä ei käytetä 

”juurikaan kemikaaleja, joka tavallaan juontaisi siihen, että olisi hyvinkin paljon 

virtausmittausta, koska annostelu vaatisi sitä”. Sen sijaan niissä kaivoksissa, joissa 

hyödynnetään eri kemikaaleja rikastuksessa, tarvitaan myös enemmän mittauksia. 

Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan kemikaaleja hyödyntävässä rikastamossa 

”virtausmittauksia on paljon”, sillä ”ihan kaikki tavara mikä on juoksevaa niin 

kyllä virtausta mitataan”.  



33 

 

6.1.2 Kaivosten ympäristön tilaan liittyvä mittaaminen  

Teoriaosuudessa ilmeni, että kaivosteollisuudessa tarvitaan muiden teollisuusalojen 

tavoin myös ympäristön tilaan liittyviä mittauksia ja tutkimuksia. Kaivostoiminnalla 

tulee olla Suomen ympäristölainsäädännön määräysten mukainen ympäristölupa, 

joka määrittää ympäristöön pääsevien vesien mitattavat komponentit ja raja-arvot 

kaivoskohtaisesti. Ympäristön laatuun perustuva kaivosvesien mittaaminen on 

varsin merkittävässä roolissa kaikista kaivoksilla tapahtuvasta mittauksesta, sillä 

kuten aiemmin on käynyt ilmi, kaivosteollisuuden ympäristöongelmat liittyvät 

yleensä vesistöihin kaivoksilta tulevan veden takia.  

Myös kaivosten ympäristömittaukseen liittyvien haastatteluiden perusteella 

kaivoksilla suoritetaan monia ympäristön tilaan liittyviä mittauksia. Tulee muistaa, 

että mitattavat partikkelit riippuvat paljon kaivoksen tyypistä ja näin ollen kaivosten 

ympäristön tilaan liittyvä mittaaminen voi vaihdella paljonkin. Esimerkiksi eräällä 

kaivoksessa ei käytetä juurikaan kemikaaleja, minkä vuoksi siellä tarvitaan melko 

vähän virtaukseen liittyvää mittaamista. Sen sijaan eräällä toisella kaivoksella 

tarvitaan”varmaan kymmeniä” eri mittaustoimenpiteitä. Haastatteluissa käytyjen 

keskusteluiden perusteella kaivosten ympäristön tilan tarkkailuun liittyvät 

mittaukset ja analysoinnit voidaan suorittaa joko omatoimisesti tai konsulttien 

toimesta, tai sekä omatoimisesti että konsulttien toimesta. Esimerkiksi eräällä 

kaivoksella mitataan veden virtaamaa, pH:ta ja metallipitoisuuksia 2-3 kertaa 

päivässä, minkä lisäksi kaivoksella käy kerran viikossa ulkopuolinen konsultti 

ottamassa näytteitä.  

Yksi haastatelluista kertoi, että heidän kaivoksellaan prosessivedet ovat 

suljetussa kierrossa, jossa prosessipitoinen lietevesi pumpataan selkeytymään 

”useamman sadan hehtaarin” maapohjaisiin selkeytysaltaisiin. Selkeytymisen 

jälkeen vettä voidaan pumpata takaisin prosessiin. Haastateltavan mukaan noin 

”98-99 prosenttia prosessin käyttämästä vedestä tulee tämän kierron kautta ja tästä 

vedestä. Eli tätä vesimäärää mitataan ja määrävälein tehdään 

laboratorioanalyysejä siitä, että kuinka paljon siinä on eri tyyppejä, mitä nyt sitten 

analysoidaankin.” Ulkona olevia isoja selkeytysaltaita joudutaan kuitenkin silloin 

tällöin hallitusti ylijuoksuttamaan patojen yli, sillä sadannan ja sulamisvesien 

seurauksena altaat täyttyvät tietyin väliajoin. Luontoon vapautettava vesi kuitenkin 

mitataan ja analysoidaan, ja parhaimmissa tapauksissa juoksutettava vesi on ollut 

puhtaanpaa kuin luonnonvesi.  

6.1.3 Asiantuntijoiden näkemys kaivoksilla tapahtuvasta mittaamisesta  

Erään kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan mukana kaivosala sisältää 

eri prosesseja, kuten malminetsinnän, varsinaisen kaivosprosessin ja 

rikastusprosessin. Hänen mukaansa ”rikastuspuolella ymmärretään sen mittauksen 

päälle aikalailla, koska kaikilla rikastamoilla on alkuaineanalysaattorit ja 

prosessia ohjataan niillä - ja tätä on tehty 80-luvulta lähtien.” Sen sijaan maan alla 

tai päällä tapahtuva ja poraukseen, räjäytykseen, lastaukseen sekä kuljetukseen 

liittyvä kaivostoiminta perustuu pääsääntöisesti melko harvoin otettaviin näytteisiin. 

”Tämä johtaa siihen, että ei tiedetä tarkkaan, mitä sinne rikastamoon tulee. Ja sitä 

rikastamoa pyritäään ohjaamaan tavallaan sen rikastusprosessin antaman tiedon 

mukaan, eli tavallaan taustapeilistä katsotaan, että mitä on tapahtunut ja sillä 

pohjalla yritetään ohjata sitä prosessia.” Hänen mukaan kaivoksesta saatava tieto 

olisi ensiarvoisen tärkeää, sillä sen avulla pystyttäisiin ennakoimaan rikastamoon 
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saapuvaa materiaalia. ”Tällä hetkellä se perustuu vain hyvin karkeaan arvioon, joka 

pääasiassa tulee näistä kairaustiedoista, joiden näytteenottoväli on hyvin harva.”  

Eräs kaivosalan asiantuntija uskoo, että mittaamisen merkitys tiedetään ja 

tunnistetaan kaivosalalla. Hänen mukaan palvelun tarjoajan ja koko mittaamisen 

kannalta on kuitenkin turhauttavaa, että mittaaminen nähdään monesti liittyvän vain 

tiettyyn toimintavaiheeseen. Mittaaminen pitäisi nähdä hänen mielestään 

mielummin ”temaattisena kokonaisuutena”. Hänen mukaan malminetsinnässä, 

tuotannossa ja rikastamossa on omat henkilöt suorittamassa kullekin vaiheelle 

tarkoitettuja mittauksia. Näin ollen mittauksesta saatavaa tietoa ei voida hyödyntää 

kunnolla koko kaivoksen elinkaaren ja kehitysvaiheen aikana. Mittaamisen 

näkeminen kokonaisuutena lisäisi käsiteltävän ja prosessoitavan materiaalin 

tuntemusta.  

Erään kaivoksille mittalaitteita valmistavan yrityksen asiantuntijan mielestä 

mittaamiseen perustuva prosessin ohjaus ja siihen liittyvä ”ympäristöulottuvuus” 

ovat jo hyvin pitkään olleet tärkeitä kaivostoiminnassa. Hänen mukaansa viime 

aikoina on alettu vaatimaan tuotantoraportoinnin läpinäkyvyyttä, joka vaatii 

mittaamista ja huomio muun muassa mittausten kalibroinnin, jäljitettävyyden, 

virhearvioinnin ja luotettavuuden. Haastatteluun osallistunut virtausmittauksen 

asiantuntija epäilee puolestaan, että kaivosteolisuudessa ja yleensäkin 

prosessiteollisuudessa tapahtuvassa virtausmittauksessa tärkeintä on prosessin 

toimivuus – eikä niinkään mittauksen absoluuttinen tarkkuus. Hänen mukaan 

”silloin kun ei myydä eikä osteta sen mittarin (…) kautta mitään, niin silloin on 

ehkä tärkeämpää, että pystytään mittaamaan siihen käyttötarkoitukseen sopivaa 

virtaamaa. Ei niinkään se, että onko se juuri promillen tarkkuudella oikein.”  

6.2 Mitattavat suureet kaivoksilla  

Haastatteluiden perusteella rikastuksen prosessinhallinnassa mitattavia suureita ovat 

erityisesti vesien, lietteiden ja kemikaalien virtaama, pH-arvo, tiheys, pitoisuus, 

massa, lämpötila ja pinnankorkeus. Lisäksi suoritetaan paljon annos-, määrä-, 

SONARtrac-, ilmamäärä-, paine-, kaasuvirtaama-, taso-, sijainti-, nopeus-, 

johtavuus- ja ”kulkuaikaan perustuvia” redox-mittauksia. Sen sijaan ympäristön 

tilaan liittyvässä tarkkailussa kaivoksilla suoritetaan haastatteluiden mukaan 

vesimäärien, pinnankorkeuksien, virtausten, lämpötilojen, kiintoainepitoisuuksien, 

metallipitoisuuksien, ilmanlaadun, pH-arvojen ja sähkönjohtavuuksien mittaamista 

sekä pölymittauksia ja jonkin verran sammaltutkimuksia.  

6.3 Kaivosten mittausmenetelmät  

Seuraavaksi tarkastellaan haastatteluihin osalistuneiden kaivosten edustajien 

näkemyksiä kaivoksilla suoritettavista laboratorio- ja jatkuvatoimisista mittauksista, 

laboratoriomittausten säilyvyydestä, jatkuvatoimisten mittausten mahdollisuuksista 

ja haasteista, sekä maastossa käytettävistä kannettavista analysointilaitteista.   

6.3.1 Laboratorio- ja jatkuvatoimiset mittaukset  

Teoriaosuudessa ilmeni, että mittausmenetelmät voidaan jakaa 

laboratoriomittauksiin ja jatkuvatoimisiin mittauksiin. Toisin kuin 

laboratoriomittaukset, jatkuvatoiminen mittausmenetelmä mahdollistaa jatkuvan ja 

reaaliaikaisen tiedonsaannin. Näin ollen esimerkiksi vedenlaadussa tapahtuvat 

muutokset havaitaan jo niiden syntyvaiheessa, ja tarvittavat toimenpiteet voidaan 
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aloittaa ajoissa. Kaivoksilla tehtävät prosessi- ja suotovesien mittaukset tapahtuvat 

edelleen pääasiassa laboratoriomittauksiin ja näyteanalyyseihin perustuen. 

Tulevaisuudessa vesimittaukset tullaan kuitenkin suorittamaan jatkuvatoimisesti, 

automatisoidusti ja reaaliaikaisesti.  

Haastatteluiden perusteella kaivosten prosesseissa mittaukset suoritetaan 

pääasiassa jatkuvatoimisesti. Myös laboratoriomittauksia suoritetaan jonkin verran 

kaivoksilla, mutta niitä tehdään lähinnä kalibrointi- tai kontrollimittausten 

yhteydessä. Joskus laboratoriomittauksia suoritetaan sen takia, että mittauspaikat 

ovat liian haastavia automaattisille mittalaitteille; ”Joka paikkaan me ei saada 

automaattimittauksia. Ne on niin haastavia paikkoja että sieltä on pakko ottaa käsin 

mittaukset - pH:ta yleensä mitataan näin.” 

Ympäristön tilaan liittyvät mittaukset suoritetaan haastatteluiden perusteella 

nykyään sekä jatkuvatoimisina, että laboratoriomittauksina. Esimerkiksi eräällä 

kaivoksella ”pölyyn liittyvät mittaukset (...) on laboratorio mittauksia, mutta sitten 

nämä vedet on ihan on-line, eli meillä on siellä virtausmittari joka mittaa koko ajan 

ja ne sitten raportoidaan viranomaisille.” Yksi haastatelluista kertoi puolestaan, 

että ”juoksutettavan jäteveden määrää mitataan jatkuvatoimisesti (...) tällaisilla 

jatkuvatoimisilla mittareilla mitataan pH:ta ja virtaamaa, mutta sittenhän me 

mitataan vaikka mitä ei-jatkuvatoimisesti.”  

6.3.2 Laboratorionäytteiden säilyvyys 

Laboratoriomittausten ongelmaksi muodostuu saadun tiedon vanhentuminen, joka 

voi olla prosessin ohjauksen kannalta haitallista. Vaikka laboratoriomittaukset 

voivat olla hyvinkin tarkkoja, niiden ongelmaksi saattaa muodostua saadun tiedon 

vanhentuminen siinä vaiheessa, kun näytteet siirretään kentältä laboratorioon 

analysoitavaksi. Suurin osa haastateltavista myöntää prosesseista otettavien 

näytteiden vanhentumisen mahdollisuuden, mutta ei koe sitä kovin suureksi riskiksi 

käytännössä. Esimerkiksi eräs haastateltava toteaa, että ”kyllä tietenkin (näyte voi 

vanhentua). Meillähän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietyt mittaukset 

laboratoriossa tehdä, että ei voi se näyte olla pitkään odottamassa sitä mittausta. 

Se on meidän prosessin ohjaamisen kannalta tärkeää tietoa.” Toinen haastatelta 

toteaa puolestaan, että ”ne mitataan välittömästi, siinä on ehkä muutaman minuutin 

viive, että toivottavasti ei (näyte ehdi vanhentua).”  

Haastateluiden mukaan myös ympäristön tilaan liittyvissä 

laboratoriomittauksissa näytteiden vanhentuminen ennen analysointia olisi varsin 

epätodennäköistä. Vanhentumisen mahdollisuus kuitenkin tiedostettiin. Esimerkiksi 

erään haastateltavan mukaan ”kaikki on periaatteessa mahdollista (...) tokihan 

näytteen säilyvyys on kysymys, joka on hyvin keskeinen ja voi vaikuttaa siellä 

tiettyjen parametrien tuloksiin, jos näyte pääsee vanhenemaan. Mutta kyllä 

laboratorio missä ne teetetään, niin vakuuttaa sen, että kun se kylmälaukku heille 

saapuu saman illan aikana, niin näytteet lähtee saman tien eteenpäin.”  

Toisen haastateltavan mukaan näytteet eivät voi vanhentua, ”koska me tehdään 

meillä omassa labrassa, niin ne analysoidaan saman päivän aikana.  Heti kun 

tuodaan vesinäytteet, niin heti analysoidaan.” Toisaalta hän myöntää, että koska 

osa näytteistä joudutaan lähettämään toiselle paikkakunnalle analysoitavaksi, niin 

näytteenoton ja analysoinnin välillä voi joissain tapauksissa vierähtää useampi 

päivä. Näytteet kuitenkin pyritään säilyttämään siten, etteivät ne ehtisi vanhentua 

siinä ajassa. Kolmas haastateltava toteaa, että ”ei ne ehdi tässä meidän omassa 

näytteenotossa missään nimessä vanhentua. No pH on tietysti se kaikkein herkin, 

jossa laboratoriomittauksessa voi olla se pH eri kuin mitä tuolla kentällä jos 
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mitataan hyvin kalibroidulla mittarilla. Mutta me tehdään jonkin verran niitä 

kenttämittauksia sitten, laboratoriomittauksia pH:llekin. Mutta sanoisin, että ei se 

ole meillä se näytteen vanheneminen ongelma. Että meillä on oma näytteenottaja ja 

oma laboratorio, niin tässä on niin lyhyet matkat, että ne saadaan tuohon nopeasti 

sitten analysoitavaksi ja tuloksetkin saadaan nopeasti. 

6.3.3 Jatkuvatoimisen mittaamisen mahdollisuudet ja haasteet  

Päästörajoitusten tiukentuessa ja ympäristölupien muuttuessa tarkemmiksi ja 

vaativammiksi kaivosteollisuudessa tehtävät päästömittaukset tullaan 

todennäköisesti suorittamaan tulevaisuudessa jatkuvatoimisella 

mittausmenetelmällä ja reaaliaikaisella valvonnalla. Haastateltavat kokevat tämän 

sekä haasteena, että hyvänä uudistuksena. Esimerkiksi eräs haastateltava näkee sen 

”erittäin hyvänä asiana. Puhutaan kaivostoiminnasta, meidän toiminta on niin 

valtavalla alueella, että se kyllä helpottaa huomattavasti kaikkien toimintaa, että 

meillä on niinku jatkuva tieto mitä missäkin liikkuu ja minkälaista ainetta.”  

Toinen haastateltu näkee jatkuvatoimisen mittaamisen haasteellisena, mutta 

mahdollisena; ”Kyllä se jonkinlainen haaste on siinä mielessä, niin kuin 

mittausteknisesti, että nämä etäisyydet ja paikat, niin kuin joku vesimittaus, että on 

kilometrejä matkaa, niin ihan se sähkön ja signaalin saaminen sitten johonkin 

talteen, niin siinä on omat haasteensa, mutta niihin tänä päivänä löytyy hyviä ja 

toimivia ratkaisuja.” Hänen mukaan heidän kaivoksellaan ”joitakin vuosia 

takaperin rakennettiin uusi selkeytysallas, niin siellä on tällaisia tarkastuskaivoja, 

että nähdään suotovesien määrää ja muuta, niin ne on toteutettu tällaisilla 

aurinkokenno –ratkaisuilla, joissa mittalaite mittaa ja lähettää, langattomasti 

siirtää dataa tietyin määrävälein järjestelmiin. Ne on ihan toimivia hyviä ratkaisuja 

tänä päivänä.”  

Kolmas haastateltu totesi, että ”me ollaan siihen joka tapauksessa menossa 

siihen suuntaan, että sillon kun puhutaan kuormituksesta, eli mitä täältä lähtee 

kuormitusta ympäristöön, niin sen automaattinen seuranta on mielestäni järkevää 

ja siinä ilman muuta kannattaa ottaa sitä tekniikkaa käyttöön heti kun se on 

järkevästi otettavissa, ja toivon mukaan nyt esimerkiksi näitä vesien 

metallipitoisuuksille saadaan automaattisia mittauksia, sitähän ollaan kehittämässä 

kovaa vauhtia, että toivon mukaan siellä tulee edistystä. Perusmittarit, jotka ovat 

toimivia, niin niiden lisääminen tähän systeemiin on ilman muuta suotavaa ja 

ollaan tekemässä joka tapauksessa.” Sen sijaan ”haasteena on sitten niiden 

automaattimittausten soveltaminen tuonne siihen kun seurataan vaikutuksia, eli 

esimerkiksi järvien pitoisuuksia tai muutoksia veden laadussa, niin sitten niiden 

soveltaminen laajaan mittakaavaan niin siinä tulee sellainen, että ne muutokset 

ovat niin hitaita voi olla tuolla vesistöissä ja pisteitä tarvitaan paljon, niin siinä 

tulee sitten tämä kustannuspuoli versus sitten se, että mitä niillä 

automaattimittareillla saadaan tietoa ja ovatko ne missä määrin luotettavia ne 

tulokset.” Hänen mielestään erityisesti ”kuormituspuolessa pitää käyttää hyväksi 

sitä automaattimittausta, mutta sitten vähän varovaisempi olisin tuolla niin kuin 

vaikutuspuolella eli tuolla sitten kauempana päästölähteistä.”  

Erään haastateltavan mukaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden lisääntyminen ei 

ole kuitenkaan vähentänyt laboratoriomittausten tarvetta; ”tavallaan se on hyvä, 

että me voidaan sillä todistamaan se, että meillä esimerkiksi on virtaama nolla 

silloin kun pH ei oo luparajoissa ja näin se on helppo seurata ja helppo todentaa. 

Mutta sitten toisaalta taas ei se ole meidän analyysejä millään tavalla vähentäny; 

me kuitenkin mitataan myös manuaalisesti sitä pH:ta, että tiedetään, että se pysyy 
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oikealla tasolla se pH. Vaikka sitten meillä voisi lisääntyä esimerkiksi sellainen, että 

pitäisi mitata metalleja jatkuvatoimisesti, niin ei se välttämättä helpottaisi millään 

tavalla sitten.”  

6.3.4 Maastossa käytettävät kannettavat analysointilaitteet  

Teoriaosuuden mukaan maastossa käytettäviä ja kannettavia analysointilaitteita on 

jo jonkin verran käytössä. Tämä näkyy myös haastatteluissa, joiden perusteella 

lähes jokaisen haastateltavan kaivoksella on tai on ainakin tulossa edes jonkinlainen 

kannettava analysointilaite. Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan heillä ”on 

käytössä, eli pH ja sähköjohtavuus varsinkin, niin niitä seurataan kenttämittareilla, 

eli meillä noilla tuotannon kenttähenkilöillä, jotka seuraavat kentällä myös 

ympäristömielessä näitä pitoisuuksia, niin heillä on kenttäanalysaattorit ja minulla 

on käytössä kans oma kenttäanalysaattori ja noilla on, että kyllä me käytetään niitä 

rinnakkain.” Toisen haastateltavan mukaan ”tällä hetkellä ei ole, mutta tarkoitus on 

kuitenkin hankkia, että ihan sisäistä seurantaa varten, että hankitaan mittari, jossa 

on pH, sähkönjohtavuus ennen kaikkea, mutta voi olla että siihen tulee muutakin 

parametria siihen jos sellainen hyvä laite löydetään.”  

Teoriaosuuden perusteella maastossa käytettävien analysointilaitteiden 

ympärivuotinen hyödyntäminen voi tuottaa ongelmia. Haastateltavat vaikuttivat 

kuitenkin varsin tyytyväisiltä kannettavien laitteiden ympärivuotiseen toimivuuteen. 

Eräs haastateltu totesi, että ”niitä sitten tietysti kalibroidaan sitten tarpeen mukaan 

ja, ne on siis niinku tällaisia kannettavia laitteita, sitten meillä on tulossa kiinteitä 

laitteita tuonne jälkikäsittely-yksikölle, niinku sanoinkin, niin pH ja sähköjohtavuus 

antureita, siis suoraan tuonne järjestelmään se tieto.” Vuodenaikojen vaihtelun 

uskotaan vaikuttavan kuitenkin ainakin jonkin verran mittaamiseen tietyissä 

tilanteissa. Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan sääolojen vaikutus 

mittaamiseen ”riippuu aina vähän, että mitä mitataan. Tietenkin tuollainen, jos 

ulkona on tällaisia kohteita missä vaikka nyt virtausta mitataan jostakin jonnekin, 

eikä ole mitään varsinaista rakennusta siellä, niin se kylmä pakkanen tahtoo olla 

noille sähkölaitteille sellainen, se ei ole hyväksi. Se voi aiheuttaa ongelmia siellä 

sitten pakkaskausina.” Toinen haastateltu toteaa, että ”toki (vuodenaikojen vaihtelu) 

pitää huomioida (mittauksessa), että ne kestää kaikki sääolot, ja pakkanen ei tee 

tuhojaan. Tai sateet tai muut.”  

6.4 Mittaustarkkuudet  

Mittaustarkkuudet -osiossa tarkastellaan lyhyesti kaivoshenkilöiden näkemyksiä 

kaivosten eri prosessien ja ympäristön tilan mittaamisen mittaustarkkuuksista.  

6.4.1 Mittaustarkkuudet kaivosten prosesseissa  

Kaivoksilla ei ole haastatteluiden perusteella tarkkoja määräyksiä mittalaitteiden 

tarkkuuksien suhteen, vaikka tarkkojen tulosten saaminen koetaankin tärkeäksi. 

Esimerkiksi erään haastateltavan mukaan heidän tavoitteena on mahdollisimman 

tarkat mittaustulokset, ”mutta ei siihen ole mitään prosentuaalista virhettä 

säädetty.” Toinen haastateltava toteaa puolestaan, että ”Oikeastaan ei ole (tarkkaa 

määritelmää mittaustarkkuudelle). Tietenkin analyysitarkkuushan meillä on 

laboratoriossa tarkka ja sitten jos laite näyttää eriä kuin se laboratorio, niin sitten 

me muutetaan se laite näyttämään samaa kuin laboratorio. Että eihän me sinänsä 

siinä sallita poikkeamaa.” Eräässä kaivoksessa luotetaan puolestaan siihen, että 
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mittaamisesta saadun kokemuksen myötä huomataan, jos jokin mittalaite alkaa 

näyttämään väärin.  

Mittaustarkkuuksien varmistamiseksi kaivoksilla voidaan suorittaa myös 

tavallaan kaksoismittauksia, jolloin kaksi mittalaitetta mittaa samaa asiaa. Tällöin 

virhemittaukset huomataan suuremmalla todennäköisyydellä. Erään haastateltavan 

mukaan mittaustarkkuuden tarve voi vaihdella mittauskohteesta riippuen. Hänen 

mukaansa ”riippuu vähän paikasta, että missä mitataan ja mitä mitataan. Mutta 

tietenkin mitä tarkempi sen parempi. Ja se on ainainen ongelma, että mittatarkkuus 

ei välttämättä ole niin hyvä mitä haluttaisiin, että siinä on aina mittarista riippuen 

jonkun prosentin virhe”. Myös mittausten toistettavuus koetaan tärkeäksi; ”Ei 

varsinaisesti sillä lailla ole (määritelmiä mittausten tarkkuuden suhteen). Tietenkin 

sanotaanko että se absoluuttinen tarkkuus on hyvä, että mittalaite on tarkka, mutta 

ehkä se toistettavuus on sitten sellainen tärkeämpi asia, että jos se mittaa nyt 

epätarkasti niin mittaisi koko ajan tietyllä tavalla epätarkasti, että sen pystyy 

jollakin offsetilla tai muulla korjaamaan sen tilanteen. Mutta sehän on sitten ihan 

laitteen valmistajan mukaisia tarkkuuksia sieltä tulee.”  

Vaikka kaivoksilla ei olekaan tarkkoja standardeja mittaustarkkuuksien suhteen, 

niissä kuitenkin tiedostetaan huonojen ja epätarkkojen mittausten vaikutukset. 

Esimerkiksi eräällä kaivoksella kerrotaan, että epäpuhdas mittaus laskisi suoraan 

heidän toimintansa kannalta tärkeää vaahdotuksen tulosta. Sen sijaan esimerkiksi 

virheellisistä tiheys- ja vesimittauksista he selviäisivät suhteellisen pienin vaurioin. 

Erään toisen kaivoksen edustaja toteaa puolestaan, että huonosta mittauksesta 

koituu heille haittaa, sillä ”esimerkiksi pH-mittaukset ovat meidän toiminnan 

kannalta erittäin tärkeitä, eli tiedetään mikä milloinki pH on, koska talteenotto 

perustuu juuri tähän pH-lukemaan, metallit saostuvat eri pH-arvossa. Sitten nämä 

itse virtausmittaukset, niin näillähän me säädetään prosessia, virtausmittaukset 

säätöpiirissä sitten kertovat meille, että mihin asentoon venttiili ajetaan 

tarvittaessa.”  

Lisäksi esimerkiksi virheellinen massamittaus voi johtaa siihen, että kaivoksella 

ei tiedetä, paljonko maasta louhittavassa aineksessa on kaivoksen kannalta 

arvokasta malmia. Tietämättömyys voi johtaa puolestaan syöttösuhteiden 

vääristymiseen. Erään haastateltavan mukaan huonosta mittaamisesta seuraa 

”tuotannon menetyksiä heti - ei niin tehokas prosessi. Tai ympäristöongelmia. Tai 

tuotantotaloudellisuus, ympäristö, terveys - se on joissakin kemikaaleissa sekin, että 

pitää tietää paljon siellä kulkee.” Toinen haastateltu kertoi puolestaan, että heidän 

kaivoksella ”ensin murskataan materiaali ja sitten jauhetaan se vielä pienemmäksi 

ja jauhamisen yhteydessä sitten lisätään vettä jauhemyllyyn ja se saadaan 

lietemäiseen muotoon ja jos nyt mittauksessa on virheitä esimerkiksi 

virtausmittauksessa tai tiheysmittauksessa, niin lietteen tiheys, ominaispaino, on 

jotain muuta mitä kuvitellaan ja sen pumppaamisominaiseuudet kärsivät ja voi tulla 

putkitukoksia ja prosessit olla seis siitä johtuen. Eli jos huonosti mitataan tai on 

huono mittalaite väärässä paikassa niin kyllä siitä aina ongelmia seuraa.”  

6.4.2 Mittaustarkkuudet ympäristön tilaan liittyvissä mittauksissa  

Haastatteluiden perusteella kaivostoimintaan liittyvissä ympäristöluvissa ei ole 

otettu ainakaan suoraan kantaa ympäristön tilaan liittyvien mittausten tarkkuutteen. 

Esimerkiksi erään haastatellun mukaan ympäristöluvissa ”ei oikeastaan ole (otettu 

kantaa mittaustarkkuuteen). Mutta sitten tietysti ne luparajat vähän sanelee, että jos 

joku raja on vaikka 0,02; niin kyllähän sen täytyy sitten olla tarkempi kuin se. 

Mutta ei ole niin kuin muuten määritetty sellaista.” Toinen haastateltu toteaa 
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puolestaan, että ”ympäristöpuolella en ainakaan muista, että olisi tarkkuuteen 

otettu kantaa. Enemmänkin se on siinä, että mitä ne on ne arvot, että tarkkuus on 

sitten mittarin mukaan. En ole ihan varma, että onko esimerkiksi ympäristöluvassa 

tarkkuuteen määräyksiä, epäilen että ei ole”.  

Toisaalta mittaustarkkuus varmistetaan ympäristöluvassa usein esimerkiksi 

määrittelemällä mittaustulosten analysoinnissa käytettävien laboratorioiden 

laatuvaatimukset. Esimerkiksi erään haastatellun mukaan ”ympäristöluvassahan 

usein määritellään, tai sanotaan että sen pitää olla akkreditoitu laboratorio, jossa 

nämä näytteet analysoidaan. Eli se on se perustilanne, eli sieltä tulee se tietty 

tarkkuustaso, mikä niillä analyyseillä tulee olla. Ja sitten se analyysin määritysraja, 

niin sitähän ei ole ympäristöluvassa määritelty, että se käytännössä sovitaan 

valvontaviranomaisen kanssa mikä on se riittävä määritystaso mihinkin kohteeseen. 

Ja sitten nyt tulevaisuudessa tulee ohjaamaan varsinkin vesien osalta nämä 

pintavesien luokittelurajat sitten näihin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten 

aineiden osalta tulee ohjaamaan sitä analyysitarkkuusrajaa.” Toinen haastateltu 

toteaa, että ”toki tämä laboratorio, missä ne analyysit teetetään, on tällainen 

akkreditoitu, jossa heillä on äärimmäisen tiukka laatujärjestelmä siellä, että 

tulosten täytyy olla oikeanlaisia.”  

6.5 Mittaamisen jäljitettävyys, akkreditointi ja kalibrointi  

Haastatteluiden mukaan mittaamisen jäljitettävyyteen, akkreditointiin ja 

kalibrointiin liittyvät kysymykset kuuluvat lähinnä mittalaitteiden toimittajille 

ainakin ympäristön tilan mittaamisen suhteen. Esimerkiksi eräs haastateltu totesi, 

että ”Mittalaitteiden tuottajien ohjeiden mukaan mennään, että ei me voida 

kauheasti niihin vaikuttaa.” Toisaalta eräs toinen haastatteluun osallistunut kertoi, 

että ”kyllä ne (jäljitettävyys, akkreditointi, kalibrointi) on tärkeitä meillekin, koska 

kaivoksilla ei täällä vielä tällä hetkellä ole olemassa ympäristöjärjestelmää. Mutta 

sellainen tullaan ottamaan käyttöön ja minä tulen sitä rakentamaan nyt tässä talven 

aikana. Niin siellähän ne tulee ne; sinun täytyy osoittaa niille ulkopuolisiille se, että 

ne laitteet täyttää ne vaatimukset ja toimii oikein ja näyttää oikein.” Erään 

haastateltavan mukaan heidän kaivoksellaan on suoritettu ”jotakin testi- ja 

kokeilumielessä on erityyppisiä mittalaitteita varsinkin prosessinhallinnan puolella 

kokeiltu, jotain mankkuputki mittaa virtausta ja sitten joku ultraäänityyppinen 

putken päältä ja niinpäin pois ja verrattu vaan että näyttääkö ne samoja lukemia ja 

mitä se näytää. Ei meillä muuten varmaan tuon tapaista toimintaa ole harrastettu.”  

Erään virtausmittauksen asiantuntijan mukaan ”kentällä olevat virtausmittarit 

tulisi käyttää tietyin aikavälein kalibroinnissa, esimerkiksi Mittatekniikan 

keskuksella Kajaanissa tai jossakin muussa, jotka kalibroivat virtausmittareita. 

Sitten nämä kalibroijat (…) tekevät omia vertailumittauksia ja tavallaan se 

jäljitettävyysketju etenee sinnepäin.” Kaivosten tulisi kuitenkin huolehtia, että 

heidän käyttämänsä mittalaitteet kalibroidaan tietyin aikavälein.  

Erään kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan mukaan jokaisella 

kaivoksella pitää olla oma laadunvalvontajärjestelmä, jolla valvotaan oman tuotteen 

laatua. Hänen mielestään laatuun liittyvää vastuuta ei voida jakaa pelkästään 

esimerkiksi laitevalmistajille. Hän painottaa, että on tärkeää ymmärtää mitä 

kaivoksella milloinkin mitataan. Lisäksi olisi tärkeää päästä mittaamaan, ”että 

kuinka paljon siellä on heiluntaa niissä mittauksissa, joka tarkoittaa, että sen 

mittauksen aikaa pitäisi lyhentää ja sitten se mittaus pitäisi tuoda aikaisemmaksi 

ennen kuin se tavara on homogenisoitunut.” Hänen mukaan mittaustuloksia 

voidaan verrata toisiinsa, mikä auttaa parantamaan mittausten tarkkuutta. Lisäksi 
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”pitää olla mahdollisuus ottaa näytteitä, jotka mitataan laboratoriossa, jolla 

tavallaan kalibroidaan ne mittalaitteet.” Myös jatkuvatoimisten 

prosessinohjausmittareiden kalibrointi on haastatellun mukaan äärimmäisen tärkeää.  

Erään kaivosalan asiantuntijan mielestä akkreditointi ei sinällään ole mikään 

ehdoton takuu laadulle. Akkreditointia tarvitsevat lähinnä ulkopuoliset ja kaupalliset 

toiminnanharjoittajat pätevyystodistuksekseen. Hän kuitenkin toteaa, että 

ympäristöasioissa on paikallaan, ”että tämä laboratorio on akkreditoitu ja tuohan 

se ilmanmuuta tiettyä ryhtiä siihen toimintaan.” Hänen mukaansa mittaamiseen 

liittyvän ”metatiedon” saaminen olisi myös erittäin tärkeää, ”että tiedetään mitä 

varten se (mittaus) on tehty, millä tarkkuudella se on tehty, kuka sen on tehnyt ja 

mikä on se alkuperäinen tarkoitus ollut, ettei sitä (mittaustulosta) sitten käytetä 

vuosien kuluttua väärin.”  

6.6 Kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen taloudelliset vaikutukset  

Kuten aikaisemmin teoriaosuudessa ilmeni, mittaamisella voi olla myös 

taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi kaupankäynnin kasvun, tuottavuuden 

parantamisen, prosessien hallinnan, sekä innovaatioiden synnyn ja markkinoinnin 

osalta. Haastatteluissa käydyt keskustelut mittaamisen taloudellisesta vaikutuksesta 

liittyivät erityisesti rikastamoissa tapahtuvaan tuotannon kasvattamiseen, kulujen 

pienentämiseen, laadunvalvontaan, prosessien hallintaan ja päätöksentekoon. 

Seuraavaksi tarkastellaan haastateltavien näkemyksiä kaivoksilla tapahtuvan 

mittaamisen taloudellisesta vaikutuksesta.  

6.6.1 Tuotannon kasvattaminen ja laadunvalvonta 

Teoriaosuuden mukaan mittaamisella on keskeinen rooli kun pyritään kasvattamaan 

tuotantoa. Mittavälineitä kehittämällä voidaan esimerkiksi pienentää 

liiketoiminnassa syntyviä kuluja ja siten parantaa tuottavuutta. Haastateltavien 

mukaan mittausvirheitä välttämällä voidaan vähentää tuotantotarveaineiden 

liikakäyttöä, pienentää materiaalihukkaa ja sitä kautta vähentää kustannuksia. 

Esimerkiksi eräs haastateltu kertoi, että ”mitä tarkemmin me pystytään mittaamaan, 

niin sitä tarkemmin pystytään optimoimaan tiettyjen, esimerkiksi kemikaalien, 

syöttöä tuonne prosessiin ja sitä kautta pienentämään kuluja. Ja toisaalta meidän 

saanto, sekin on sellainen asia, että se parantaa meidän saantoa mitä tarkemmat 

mittaukset meillä on.” Mittaamisella on teoriaosuuden mukaan tärkeä rooli myös 

laitetestauksessa ja laadunvalvonnassa. Suurin osa haastateltavista uskookin, että 

mittaamisella voidaan vaikuttaa tuotteen laatuun, eli kaivosten tapauksessa 

lopputuotteen puhtauteen. Erityisesti rikastuksessa mittaamisella voi olla merkittävä 

rooli tuotteen laadun kannalta.  

6.6.2 Prosessien hallinta  

Kuten teoriaosuudessa ilmeni, panostamalla mittaamiseen prosessista voidaan luoda 

entistä tehokkaampi, vakaampi ja turvallisempi. Sen avulla voidaan esimerkiksi 

lisätä prosesseihin liittyvää tietoa ja parantaa prosessien analysointia ja tehokkuutta, 

sekä suorituskyvyn testaamista. Lisäksi mittaamisen avulla prosessin energia- ja 

materiaalikuluja voidaan pienentää. Myös haastatteluihin osallistuneet eri kaivosten 

edustajat uskovat mittauksen kehittämisen helpottavan prosessien hallintaa. 

Esimerkiksi erään haastatellun mukaan ”nämä mittavälineet, esimerkiksi pH-

mittarit, redox-mittaukset, niin nehän on meille erittäin tärkeitä ja niillähän tätä 
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prosessia hallitaan”. Toinen haastateltava muistuttaa, että hyvä mittaaminen ja 

mittaamisesta saatujen tulosten hyödyntäminen prosessiohjauksessa voi säästää 

operaattoreiden työtä, jolloin operaattoreiden huomio voidaan siirtää muihin 

asioihin.  

6.6.3 Päätöksenteko 

Mittaamisella on merkittävä rooli myös päätöksenteossa, sillä hyvien päätösten 

tekemiseen tarvitaan aina myös hyvää tietoa. Hyvällä mittaamisella voidaan 

helpottaa päätöksentekoa esimerkiksi kuvaamalla tuotannon eri vaiheita, lisäämällä 

eri vaiheisiin liittyvää tietoa ja parantamalla eri vaiheiden analysointia ja 

tehokkuutta sekä suorituskyvyn testaamista. Haastateltavat tukevat tätä väitettä, 

sillä esimerkiksi eräs haastateltu totesi, että ”ehkä se liittyy siihen prosessin 

hallintaan suoraan. Mitä paremmin meillä prosessi on hallinassa, saadaan 

tarkempaa tietoa prosessista, niin helpompi siellä on sitten tehdä päätöksiäkin. 

Kyllä ne varmaan sillä tavalla ovat naimisissa nämä.” Toisen haastatellun mukaan 

”esimerkiksi jos jotain koetoimintaa tehdään niin pystytään mittaamaan tulokset 

paremmin mitä ikinä se sitten onkaan, niin totta kai voidaan helpommin tietää, että 

kannattaako tämä homma vai ei.”  

Eräs toinen haastateltava kertoi puolestaan hyvän esimerkin hitaan mittaamisen 

tuottamasta vakauteen ja päätöksentekoon liittyvästä ongelmasta; ”esimerkiksi 

vaikka lämpötilan mittaus on sellainen, että jos vaikka reagoi hivenen hitaasti, niin 

sitä on hyvin hankala säätää silloin, (…) lämpötilan mittaus on hidasta, ja 

silloinhan, se että saadaan prosessi hallintaan, että lämpötila tasaantuu, on hyvin 

vaikeaa koska annostellaan vettä liikaa ja sen jälkeen lämpötila laskee liikaa ja sen 

jälkeen taas vähennetään vettä hurjasti ja lämpötila lähtee nousuun. Että hyvin 

helposti lähtee (…) värähtelemään jos se mittaus on liian hidas.”  

6.6.4 Ympäristömittauksen taloudelliset vaikutukset  

Ympäristön tilaan liittyvässä mittaamisessa mittavälineiden kehittämisellä ei ole 

ainakaan haastatteluiden perusteella juurikaan taloudellista merkitystä. Toisaalta 

eräs haastateltu toteaa, että ympäristön mittaamisella ja mittaamisen taloudellisella 

merkityksellä voidaan nähdä olevan ainakin jonkinasteinen yhteys. Hänen 

mukaansa ”ehkä jossain yhteyksissä ajatellaan, että se ympäristö elää omaa 

elämäänsä, mutta että sieltä tuotannosta päin ne päästöt on peräisin. Kyllä ne 

kertoo ne tulokset että miten siellä prosessissa menee.” Eräs toinen haastateltava 

kertoi, että ympäristömittaamisen avulla saatetaan havaita ”heti alkutekijöissä, että 

jos esimerkiksi laitokselta poistuu jotain tarveainetta, mitä käytetään tai jotain 

kemikaalia”. Tällainen havainto voisi vaikuttaa materiaalihukan pienenemiseen.  

6.6.5 Asiantuntijoiden näkemys mittaamisen taloudellisesta 
merkityksestä  

Keskusteltaessa mittaamisen taloudellisesta merkityksestä eräs kaivoksilla 

tapahtuvan mittaamisen asiantuntija totesi, että ”kulujen pienentäminen ei tässä 

mittauksessa ole tärkeintä.” Hänen mukaansa kaivoksilla puhutaan yleensä 

kustannuksista ja kustannusbudjeteista, vaikka ”kustannusten pienentäminen ei ole 

merkityksellistä, vaan se saannin parantaminen. Niiden pitäisi puhua menetetystä 

tuotosta. Kustannukset on hyvin marginaalisia verrattuna siihen menetettyyn 

tuottoon.”  
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Kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan mielestä ”mittaaminen on 

tärkeää sen takia, että se avulla tehdään hirveästi rahaa, säästetään energiaa ja 

parannetaan ympäristöä.” Hänen mukaansa rikastamoiden syötteessä on 

maanalaisissa kaivoksissa keskimäärin 30 prosenttia ja maanpäällisissä kaivoksissa 

10-20 prosenttia raakkua, eli arvoaineita sisältämätöntä kiveä. Prosenttiosuudet ovat 

koko maailman kaivostoiminnan keskiarvoja ja Suomen kaivoksissa nämä luvut 

voivat olla pienempiä. ”Lisäksi malmin mukana tulee harvemineraaleja, jotka 

vaikuttavat heikentävästi rikastusprosessiin.” Kaikki tämä johtaa siihen, että 

”sivukivellä, raakulla rikastamoissa on yhtä iso negatiivinen arvo kuin sen malmin 

arvo, jonka se syrjäyttää.” Raakku ja harvemineraalit heikentävät rikastuksen 

saantia, sillä ”mitä korkeampi malmin pitoisuus on, sitä korkeampi on rikastuksen 

saanti.”  

Kairojen, louhintareikien, lastauskauhojen ja kuljetuksen on-line mittaaminen ja 

analysointi vähentäisivät erään kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan 

mukaan rikastamoihin saapuvan raakun määrää. Raakun määrän vähentäminen 

voisi puolestaan kasvattaa kaivoksen liikevaihtoa ja vähentää ympäristön 

kuormitusta ja energiakulutusta konservatiivisesti arvioiden 10-15 prosenttia. 

Esimerkiksi vuonna 2011 metallimalmikaivosten liikevaihto oli yhteensä 882 

miljoonaa euroa, joten 10-15 prosentin kasvu tarkoittaisi noin 88-132 miljoonan 

euron kasvua liikevaihtoon. Yksittäisten kaivosyhtiöiden kohdalla 10-15 prosentin 

liikevaihdon kasvu tarkottaisi vuoden 2011 arvioitujen liikevaihtojen perusteella 

200 000 – 34 700 000 euron hyötyä riippuen kaivosyhtiöstä. Tulee kuitenkin 

muistaa, että mainitut euromäärät perustuvat arvioihin, ja että kaivosteollisuudessa 

liikevaihto voi vaihdella paljonkin vuosittain. Myös kaivosyhtiöihin liittyviin 

arvioihin tulee suhtautua suurella varauksella; kaivosten toiminta voi poiketa 

paljonkin toisistaan muun muassa niissä käytettävän rikastusmenetelmän suhteen, 

joten mittaamiseen liittyvä kehittäminen ei välttämättä vaikuta joka kaivoksella 

samalla tavalla. Lisäksi taloudelliseen merkitykseen voi vaikuttaa muun muassa 

mittaamisen tekniset mahdollisuudet ja mittaamisen hinta. (Taulukko 6)  

 

  Kaivosyhtiö  Liikevaihto (milj. euroa)  10-15 % liikevaihdosta (milj. euroa)  

1.  Talvivaara Oyj 231,2 23,1-34,7 

2.  Outokumpu Chrome Oy 227,9 22,7-34,2  

3. Pyhäsalmi Mine Oy 169,9 16,9-25,5 

4. Agnico-Eagle Finland Oy 163,2 16,3-24,5 

5. Lappland Goldminers Oy 27 2,7-4,0  

6. Belvedere Mining Oy 22,6 2,3-3,4 

7. Polar Mining Oy  21,8 2,2-3,3 

8. Endomines Oy 16,7 1,7-2,5 

9. Kevitsa Mining Oy  1,7 0,2-0,3 

  Yhteensä:  882 88,1-132,4 
Taulukko 6. Metallimalmikaivosten arvioitu liikevaihto vuonna 2011, sekä 10-15 
prosenttia liikevaihdosta (miljoonaa euroa). (PwC 2012: 35)  

 

Kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan mukaan menetetty tuotto pitää 

huomioida myös laatukustannuksissa. Hän korostaa, että ”isoin asia on se, että 

usein näissä mittausasioissa keskitytään sinne rikastamoon, ja se ei ole se tärkein 

paikka. Se tärkein paikka on ennen kun tullaan sinne rikastamoon. Rikastamoissa 

asiat on verrattain hyvin hallussa, mutta se missä ne on täysin retuperällä, niin ne 
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on siellä kaivoksessa (poraukseen, räjäytykseen, lastaukseen sekä kuljetukseen 

liittyvä kaivostoiminta ennen rikastusta).”  

Erään kaivostoiminnan asiantuntijan mukaan mittaamisella on ehdottomasti 

taloudellista merkitystä kaivostoiminnassa. Hänen mukaansa ”ensinnäkin pitää 

lähteä siitä, että koko kaivoksen kehittäminenhän perustuu mittaustuloksiin, 

erilaisiin mittaustuloksiin, ne voi olla geofysikaalisia ja ne voi olla kemiallisia, ne 

voi olla visuaalisia havaintoja, (...), oikeastaan se on koko tämän homman 

perusta.” Näin ollen esimerkiksi paremmalla mittaustekniikalla on taloudellista 

merkitystä kaivostoiminnassa. Uusien mittalaitteiden taloudellisen hyödyn 

osoittaminen kaivoksille voi olla mittauspalveluiden tarjoajien mielestä kuitenkin 

joskus hvyinkin vaikeaa.  

Erään mittalaitevalmistajan mukaan mittaamisella voidaan ”parantaa 

tuottavuutta, parantaa laatua, vähentää materiaalihukkaa, helpottaa prosessien 

hallintaa”. Hänen mukaansa rikastusprosessissa ”pyrkimys on mahdollisimman 

hyvällä saannilla erottaa arvomineraalit arvottomasta kiviaineksesta ja samalla 

sitten tuottaa rikastetta tämmöstä tuotetta, jonka laatu vastaa seuraavan 

prosessivaiheen, joka tyypillisesti on joku tällainen metallisulatto, vaatimuksia. 

Vaihtelua aiheuttaa kuitenkin se malmi, jota sieltä louhitaan ja siinä olevien 

ominaisuuksien vaihtelu. Sen takia tätä prosessia pitää jatkuvasti säätää ja hallita 

ja se tapahtuu tällaisten takaisinkytkentämittausten avulla, joista nyt 

virtausmittauksiakin käytetään”.  

6.7 Mittalaitteiden ja mittaamisen tulevaisuus  

Haastatteluissa eri kaivosten edustajia pyydettiin esittämään mittalaitteisiin liittyviä 

parannusehdotuksia mittalaitteiden kehittämiseksi. Lisäksi kaivosten ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta tiedusteltiin, että millaiseksi he arvioivat mittaamisen kehittyvän 

tulevaisuudessa. Seuraavaksi tarkastellaan saatuja vastauksia.  

6.7.1 Mittalaitteisiin liittyvät parannusehdotukset  

Erään haastatellun mukaan ”huollettavuus on sellainen asia, että tuollaiset 

anturimittarit, mitä on, niin ne eiväi saisi likaantua. Niitähän on jo jonkin verran 

ollut markkinoilla itsepuhdistuvia. Ne on hyviä ja niitä pitäisi kyllä kehittää. Aina 

vaaditaan työntekijä jos jotain mittareita lähdetään puhdistamaan. Nämä 

virtausmittareiden sisukset likaantuu, jolloin ne näyttää aivan liian isoja lukuja. 

Puhtaanapito, kunnossapito, huolto, se pitäisi parantua.” Toinen haastateltava 

toivoi puolestaan kalibrointiin panostamista, ”että olisi tosiaan sellainen varmuus, 

että ne näyttävät oikein.”  

Myös kaivoksissa virtaavan materiaalin kovuus ja teräväsärmäisyys voi 

aiheuttaa esimerkiksi mittalaitteiden kulumista, minkä vuoksi esimerkiksi eräällä 

kaivoksella on hyödynnetty eräänlaisia putken päältä mittaavia mittalaitteita. 

Esimerkiksi eräs haastateltava kertoi, että ”meidän tapauksessa joku on-line –

analysointi tai joku tällainen, että pystyttäisiin putkesta suoraan tekemään 

jonkinlaista, siitä mitä se pitää missäkin kohtaa sisällään, niin prosessin hallintaan 

vaikuttaisi suoraan. Niin kyllä siellä niin kuin suoraan sellaisia kehityskohteita 

varmasti löytyy.” 

Kaivoksilla voidaan kehittää mittaamista jonkin verran myös itsenäisesti. Tästä 

huomautti myös eräs haastateltu, jonka mukaan ”kyllä varmaan (mittalaitteita 

voitaisiiin kehittää). Onhan meillä sellaisia mittareita, jotka ei vielä tässä 

prosessissa toimi ”täydellisesti”. Joitakin mittauksia on, jossa meillä tälläkin 
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hetkellä on yksi kehitysprojekti menossa, että haetaan parasta mahdollista 

tekniikkaa.” Toinen haastateltava totesi puolestaan, että ”jos jotakin uuden tyyppisiä 

mittauksia tulisi, eri asioita mitataan mitä on totuttu mittaamaan”. Hänen 

mukaansa heidän kaivoksella onkin otettu käyttöön eräs mittalaite, jonka avulla on 

saatu ”ihan uudenlaista tietoa mitä siellä tapahtuu, mitä ei ole aikaisemmin ehkä 

hoksattu. Mutta sitten ihan määrämittauksia, tällaisia perusmittauksia, niin eihän 

niistä sitten varmaan, niiden toiminnasta, ole mitään huomautettavaa.”  

Mittaamista voitaisiin helpottaa haastateltavien mukaan muun muassa 

jatkuvatoimisia mittalaitteita kehittämällä. Esimerkiksi erään haastatellun mielestä 

jatkuvatoimisten mittalaitteiden hyödyntäminen on ihan hyvä asia ”tällaisessa 

massiivisessa ympäristöntarkkailussa (...), jos sillä pystytään korvaamaan sitä 

laboratoriossa tehtävää analyysiä.” Hän kuitenkin huomautti, että, ”jos se tulee 

vaan siihen lisäksi, niin sillon se on puhtaasti kustannuslisä. Eli tavallaan ne 

laitteet pitäisi olla sen verran toimivia ja huoltovarmoja, että siihen riittäisi sekä 

viranomaisen että toiminnanharjoittajan usko, että niillä pystytään oikeasti 

korvaamaan jotain laboratorionäytteenottoa. (...) Sitten kun mennään sinne 

vaikutuspuolelle, niin se mittakaava on sen verran paljon isompi niiden 

näytemäärien suhteen, että silloin pitää olla ne menetelmät niin varmoja, että niillä 

pystytään korvaamaan sitä laboratorioanalyysiä ja siten vähän kompensoimaan 

sitä kustannusvaikutusta.” Erään toisen haastatellun mukaan jatkuvatoimisia 

mittalaitteita voitaisiin kehittää tekemällä niistä helppokäyttöisä ja ”kestäviä 

laitteita, jotka soveltuvat näihin olosuhteisiin ja nimenomaan maastokäyttöön.” 

Eräs haastateltu totesi puolestaan, että ”on-line –mittaukset ovat tulevaisuutta”. 

Hänen mukaansa niitä voitaisiin kehittää siten, että ne mittaisivat useampia eri 

parametrejä, sillä ”pH ja johtoisuudet eivät riitä”.  

Ympäristön tilaan liittyviä mittauksia tarvitaan myös kaivostoiminnan 

jälkiseurannassa, eli siinä vaiheessa kun kaivos lopetetaan. Esimerkiksi eräs 

haastatelta totesi, että ”nythän meillä on täällä koko ajan miehitys, mutta sitten kun 

kaivos suljetaan, niin kyllähän silloin jatkuvatoimiset mittaukset olisivat hyviä. Hän 

huomauttaa, että mittarit likaantuvat ”nopeasti varsinkin täällä kun tällaista 

kipsisakkaa saattaa tulla ja muuta, niin niitä pitäisi olla kuitenkin putsaamassa 

sitten vähintään kerran viikossa. Niin kyllä tuollainen itsestään puhdistuminen olisi 

hyvä. Ja sitten se, että ne on sellaisia pakkasellakin toimivia ym. mielellään, tai 

tietysti lämmitetyssä kopissahan ne voi olla, mutta aina jos kestää kylmää niin sitä 

parempi.” Yhden haastateltavan mukaan erilaisia mittareita löytyy jo tarpeeksi 

markkinoilta, ”kun vaan on rahaa millä ostaa ja tarvetta ostaa.”  

6.7.2 Mittaaminen tulevaisuudessa asiantuntijoiden näkökulmasta  

Eräs kaivostoiminnassa tapahtuvan mittaamisen asiantuntija uskoo, että 

tulevaisuuden ”kaivoksilla kairat analysoidaan on-line –menetelmillä, niin että 

tulokset saadaan heti. Kun porataan louhintareikiä, niin ne analysoidaan kaikki on-

line –analysaattoreilla samalla kun porataan. Kun malmia lastataan, niin 

lastauskauhasta analysoidaan. Kun malmia kuljetetaan, on se sitten kuorma-auto 

tai kuljetinhihna, niin myöskin siitä analysoidaan.” Hänen mielestään ”tämän 

lopputuloksena on se, että se raakkulaimennus tulee pienenemään hyvin 

merkittävästi”.  

Kaivoksilla tapahtuvan mittaamisen asiantuntijan mukaan mittalaitteiden 

huollettavuus ja kestävyys on tärkeää tulevaisuudessakin, mutta vielä tärkeämpää 

on mittauksen laadunvalvonta. Hänen mielestään on-line –mittareiden laatua 

”pitäisi pystyä valvomaan siten, että sieltä otettaisiin vertailunäytteitä, joita 
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verrataan niihin analyysituloksiin.” Hänen mukaan nykyisen mittauksen 

perusongelmana on yleensä se, että mitataan isojen massojen keskiarvoja ja 

käytetään liian pitkiä keskiarvoaikoja, jolloin ”prosessista ei tavallaan saada 

riittävän tarkkaa tietoa lyhyellä aikavälillä.” Lisäksi ongelmana on se, että 

”mitataan sitä, mitä on jo tapahtunut; ei pystytä mittaamaan tavallaan sitä mitä 

tulee tapahtumaan. Ja tietysti rikastamon mittauksessa se perusongelma on se, että 

siellä mitataan homogenisoitua malmia, koska sitä yleensä slurrissa mitataan 

jauhinmyllyn jälkeen ja silloin ollaan sotkettu malmi ja sivukivi keskenään, eli 

mitataan taas kerran keskiarvoa, jonka avulla ei pysytä parantamaan sitä kaivoksen 

louhintaprosessia.”  

Erään kaivostoiminnan asiantuntijan mukaan kaivosten olosuhteet on 

kohtuullisen vaativat ja ehkä sen vuoksi juuri esimerkiksi jatkuvatoimisten 

mittalaitteiden robustisuuteen, kestävyyteen ja puhdistettavuuteen liittyvät 

kysymykset voivat nousta tulevaisuudessa esille esimerkiksi ympäristövalvonnassa. 

Lisäksi hän uskoo, että koko mittausteknologia voi kehittyä siten, että erilaiset 

kuvattavat ja epäsuorat menetelmät tulevat lisääntymään perinteisten, esimerkiksi 

kemiallisten, menetelmien rinnalla. Teknologian kehittyminen mahdollistaa sen, että 

”mittausta on helpompi automatisoida ja viedä maastoon.”  

Kaivostoiminnan asiantuntija ennustaa paikan päällä tapahtuvan jatkuvatoimisen 

on-line mittauksen lisääntyvän tulevaisuudessa erityisesti prosessihallinnassa, 

louhinnassa ja ympäristövalvonnassa; vaikkei se ehkä täysin korvaakkaan 

laboratorioissa tapahtuvaa off-side mittausta. Hänen mielestään tarvitaan kuitenkin 

yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä varantojen määrittämiseen - eli jatkuvatoimisten 

mittausten tulee olla sillä tasolla, että malmeihin liittyvät arviot pystytään 

perustelemaan niillä. Erään mittalaiteasiantuntijan mukaan tuotannossa ja päästöjen 

valvonnassa tapahtuvassa virtausmittauksessa ”on-line –mittaus, esimerkiksi 

tarkkuus ja luotettavuus, on aika keskeisellä sijalla” kaivostoiminnassa tapahtuvan 

mittaamisen tulevaisuudessa.  
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7 Johtopäätökset ja pohdintaa  

Mittaaminen metallimalmikaivoksissa – mittausten taloudellinen merkitys –

tutkimuksen tarkoituksena oli nimensä mukaisesti tarkastella 

metallimalmikaivoksissa tapahtuvan mittaamisen taloudellista merkitystä. 

Tutkimukseesa selvitettiin millaisia mittauksia metallimalmikaivoksilla tehdään ja 

millainen merkitys näillä mittauksilla on taloudellisesti tarkasteltuna. Lisäksi 

tutustuttiin kaivostoimintaan yleisellä tasolla. Kirjallisuusosion ja haastatteluiden 

tarkoituksena oli saada vastaukset tutkimuskysymyksiin: TK1 Mitä mittauksia 

kaivostoiminnassa tehdään ja TK2 Onko mittauksella taloudellista merkitystä 

kaivostoiminnassa.  

Tutkimuksen alkuosassa tarkasteltiin kaivostoimintaan, mittaamiseen ja 

mittaamisen taloudelliseen merkitykseen liittyvää teoriaa. Haastatteluiden 

tarkoituksena oli tuoda esille kaivoksilla mittaamisen parissa työskentelevien 

henkilöiden sekä kaivosten ulkopuolisten mittamisen asiantuntijoiden näkemyksiä 

aiheesta. Seuraavaksi esitellään tutkimustulokset ja pohditaan saatujen tulosten 

validiteettiä ja reliabiliteettiä sekä jatkotutkimusten mahdollisuuksia.  

7.1 TK1: Mitä mittauksia metallimalmikaivoksissa tehdään?  

Kaivotoiminnassa mittaamista pidetään tärkeänä, sillä sen avulla vaikutetaan 

suoraan kaivoksen tulokseen, energiakulutukseen ja ympäristövaikutuksiin. 

Kaivoksilla tehdäänkin monenlaisia eri mittaustoimenpiteitä esimerkiksi malmin 

rikastusvaiheessa ja ympäristön tilaan liittyvässä seurannassa. Mittausten tarve voi 

vaihdella paljon riippuen kaivoksen luonteesta, sillä kaivosten prosessit on 

suunniteltu työstämään aina tiettyjä malmeja. Esimerkiksi niissä kaivoksissa, missä 

malmin rikastaminen tapahtuu malmin ominaispainoa hyödyntämällä, voidaan 

tarvita vähemmän mittauksia kuin sellaisissa kaivoksissa, joissa hyödynnetään eri 

kemikaaleja.  

Kaivosala sisältää eri prosesseja, kuten esimerkiksi malminetsinnän, varsinaisen 

kaivosprosessin ja rikastusprosessin. Rikastuksessa mittaamisen merkitys 

ymmärretään, mutta maan alla tai päällä tapahtuva ja poraukseen, räjäytykseen, 

lastaukseen sekä kuljetukseen liittyvä kaivostoiminta voi perustua pääsääntöisesti 

melko harvoin otettaviin näytteisiin. Tämän vuoksi ei välttämättä tiedetä tarkkaan 

rikastamoon saapuvan kiviaineksen laatua. Lisäksi mittaaminen nähdään monesti 

liittyvän vain tiettyyn toimintavaiheeseen, vaikka se pitäisi nähdä mieluummin 

temaattisena kokonaisuutena, mikä lisäisi käsiteltävän ja prosessoitavan materiaalin 

tuntemusta.  

Prosessin hallinta ja siihen liittyvä mittaaminen kuuluvat vahvasti yhteen koko 

prosessilinjan ajan. Tämä näkyy teorian ja haastetteluiden mukaan myös kaivosten 

rikastusprosessissa, jossa tehdään paljon virtaukseen liittyviä mittauksia, kuten vesi-

, liete- ja kemikaalivirtojen virtausmittauksia, pH-mittauksia, tiheysmittauksia, 

redox-mittauksia, määrämittauksia ja kulkuaikaan perustuvia SONARtrac-

mittauksia. Lisäksi tarvitaan massa-, lämpötila-, pinnankorkeus-, annos-, 

ilmamäärä-, paine-, kaasuvirtaama-, taso-, sijainti-, nopeus- ja johtavuusmittauksia 

sekä metallien pitoisuuksiin ja kiintoainemäärään liittyviä mittauksia.  

Kaivosteollisuudessa tarvitaan muiden teollisuusalojen tavoin myös ympäristön 

tilaan liittyviä mittauksia ja tutkimuksia. Aivan kuten muillakin ympäristön laatua 

vaarantavilla toimijoilla, myös kaivostoiminnalla tulee olla Suomen 

ympäristölainsäädännön määräysten mukainen ympäristölupa, joka määrittää muun 

muassa ympäristöön pääsevien vesien mitattavat komponentit ja raja-arvot 
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kaivoskohtaisesti. Ympäristöluvan saamiseksi kaivokset voidaan määrätä 

suorittamaan erinäisiä päästöihin ja ympäristön tilaan liittyviä mittauksia. Mitattavat 

partikkelit riippuvat paljon kaivoksen tyypistä, siellä käytettävistä menetelmistä, 

kaivoksen ympäristön tilasta sekä louhittavasta malmista, ja näin ollen kaivosten 

ympäristön tilaan liittyvä mittaaminen voi vaihdella paljonkin.  

Kaivosteollisuuden pitkäaikaiset ympäristöongelmat kohdistuvat yleensä 

vesistöihin kaivosveden ja rikastamolta tulevan veden takia. Ympäristön tilaan 

liittyvässä tarkkailussa kaivoksilla suoritetaankin teorian ja haastetteluiden 

perusteella paljon vesiin liittyviä mittauksia, kuten vesimäärien, pinnankorkeuksien, 

kiintoaineiden, virtausten, lämpötilojen, kiintoainepitoisuuksien, 

metallipitoisuuksien, ilmanlaadun, pH-arvojen ja sähkönjohtavuuksien mittaamista. 

Lisäksi voidaan tarvita pölymittauksia ja jonkin verran sammaltutkimuksia.  

Mittausmenetelmät voidaan jakaa laboratoriomittauksiin ja jatkuvatoimisiin 

mittauksiin. Kaivosten prosesseissa mittaukset suoritetaan pääasiassa 

jatkuvatoimisesti. Myös laboratoriomittauksia suoritetaan jonkin verran kaivoksilla, 

mutta niitä tehdään lähinnä kalibrointi- tai kontrollimittausten yhteydessä. Joskus 

laboratoriomittauksia suoritetaan sen takia, että mittauspaikat ovat liian haastavia 

automaattisille mittalaitteille. Laboratoriomittausten ongelmana voi olla kuitenkin 

saadun tiedon vanhentuminen, mikä voi haitata prosessin ohjausta. Kaivoksilla 

näytteiden vanhentumisen mahdollisuus tiedostetaan, mutta sitä ei koeta 

käytännössä kuitenkaan kovin suureksi riskiksi.  

Myös ympäristön tilaan liittyvät mittaukset suoritetaan sekä jatkuvatoimisina, 

että laboratoriomittauksina. Näytteiden vanhentumisen mahdollisuus tiedostetaan, 

myös ympäristön laadun tarkkailussa, mutta sitä pidetään varsin epätodennäköisenä. 

Päästörajoitusten tiukentuessa ja ympäristölupien muuttuessa tarkemmiksi ja 

vaativammiksi kaivosteollisuudessa tehtävät päästömittaukset tullaan kuitenkin 

suorittamaan tulevaisuudessa yhä useammin jatkuvatoimisella mittausmenetelmällä. 

Kaivoksilla tämä koetaan sekä haasteena, että hyvänä uudistuksena. 

Jatkuvatoimisen mittauksen lisääntyminen helpottaa muun muassa laajojen 

kaivosalueiden valvontaa. Toisaalta pitkät etäisyydet voivat hankaloittaa 

mittalaitteiden tarvitsemien sähkön ja signaalin siirtoa. Lisäksi jatkuvatoimisten 

mittausten lisääntyminen ei ole vähentänyt oleellisesti laboratoriomittausten 

tarvetta.  

Kaivoksilla ei ole erityisiä määräyksiä mittalaitteiden tarkkuuksien suhteen, 

vaikka tarkkojen tulosten saaminen koetaankin tärkeäksi. Myöskään 

kaivostoimintaan liittyvissä ympäristöluvissa ei ole otettu ainakaan suoraan kantaa 

ympäristön tilaan liittyvien mittausten tarkkuuteen. Toisaalta kaivoksissa ja 

yleensäkin prosessiteollisuudessa tapahtuvassa virtausmittauksessa tärkeintä on 

prosessin toimivuus – ei niinkään mittauksen absoluuttinen tarkkuus. Lisäksi 

mittaustarkkuuden tarve voi vaihdella mittauskohteesta riippuen. Kaivosten tulisi 

kuitenkin huolehtia, että heidän käyttämänsä mittalaitteet kalibroidaan tietyin 

aikavälein. Lisäksi kaivoksella pitäisi olla oma laadunvalvontajärjestelmä, jolla 

valvotaan tuotteen laatua. Laatuun liittyvää vastuuta ei voida jakaa pelkästään 

esimerkiksi laitevalmistajille.  

7.2 TK2: Onko mittauksella taloudellista merkitystä 
kaivostoiminnassa?  

Koko kaivoksen toiminta ja kehittäminen perustuu erilaisiin kemiallisiin, 

geofysikaalisiin ja visuaalisiin mittaustuloksiin. Näin ollen on ymmärrettävää, että 

mittaamisella katsotaan olevan taloudellisia vaikutuksia kaivostoimintaan. 
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Mittaamisen avulla voidaan muun muassa parantaa tuottavuutta ja pienentää 

liiketoiminnassa syntyviä kuluja esimerkiksi vähentämällä tuotantotarveaineiden 

liikakäyttöä ja materiaalihukkaa. Lisäksi mittaamisella voidaan vaikuttaa tuotteen 

laatuun, eli kaivosten tapauksessa lopputuotteen puhtauteen, erityisesti rikastuksen 

yhteydessä.  

Mittaamisen avulla voidaan kehittää myös prosessien hallintaa. Tulee muistaa, 

että pienissäkin tuotannoissa tuotantoprosessit jakautuvat useisiin eri osiin. Työn 

jakaminen toimii kuitenkin ainoastaan jos näiden eri tuotantoprosessien tuotteet 

voidaan lopulta yhdistää lopputuotteeksi. Mittaamista kehittämällä prosessista 

voidaan saada entistä tehokkaampi, vakaampi ja turvallisempi. Sen avulla voidaan 

esimerkiksi lisätä prosesseihin liittyvää tietoa ja parantaa prosessien analysointia ja 

tehokkuutta, sekä testata suorituskykyä. Automatisoitu mittaaminen 

prosessinhallinnassa auttaa parantamaan laatua ja tuottavuutta, sekä pienentämään 

energia- ja materiaalikuluja. Hyvä mittaaminen ja mittaamisesta saatujen tulosten 

hyödyntäminen prosessiohjauksessa voi säästää myös operaattoreiden työtä, jolloin 

operaattoreiden huomio voidaan siirtää muihin asioihin.  

Kaivostoiminnassa mittaamisen taloudellinen merkitys tunnistetaan erityisesti 

rikastamoissa. Rikastamoiden syötteessä voi olla kaivoksen tyypistä riippuen jopa 

10-30 prosenttia raakkua, eli arvoaineita sisältämätöntä kiveä, sekä 

rikastusprosessia heikentäviä harvemineraaleja. Näin ollen mittaamisen 

taloudellinen merkitys tulisi huomioida myös jo ennen rikastamoa tapahtuvassa 

louhinnassa ja murskauksessa, sillä siten parannettaisiin rikastamoidenkin 

tuottavuutta ja koko kaivoksen liikevaihtoa. Erään arvion mukaan kairojen, 

louhintareikien, lastauskauhojen ja kuljetuksen on-line mittaaminen vähentäisi 

rikastamoihin saapuvan raakun määrää, sekä kasvattaisi kaivoksen liikevaihtoa 10-

15 prosenttia. Vuoden 2011 metallimalmikaivosten arvioitujen liikevaihtojen 

perusteella 10-15 prosentin kasvu tarkoittaisi yhteensä 88-132 miljoonan euron 

hyötyä Suomessa toimiville kaivosyhtiöille. Yksittäiselle kaivosyhtiölle tämä 

tarkoittaa 200 000 – 34 700 000 euron kasvua liikevaihtoon. Tulee muistaa, että 

esitetyt euromäärät perustuvat arviointeihin ja yleistyksiin.  

Kaivoksilla tulisi keskittyä nykyistä enemmän kustannusten pienentämisen 

sijaan menetetyn tuoton vähentämiseen, sillä kustannukset on hyvin marginaalisia 

verrattuna menetettyyn tuottoon. Esimerkiksi metallimalmikaivosten vuonna 2011 

käyttämä 40,7 miljoonan euron kone- ja laiteinvestoinnit tuntuisivat pieniltä, jos 

niiden avulla saavutettaisiin 10-15 prosentin, eli 88-132 miljoonan euron, kasvu 

liikevaitoon. Esitetyt luvut perustuvat yleisiin arvioihin; taloudelliseen 

merkitykseen voi vaikuttaa muun muassa mittaamisen tekniset mahdollisuudet ja 

mittaamisen hinta.  

7.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti  

Robert K. Yinin (2003: 33-37) mukaan tutkimuksen laatua voidaan mitata neljällä 

eri laatukriteerillä; (1) tutkimusrakennelman validiteetillä, (2) sisäisellä 

validiteetillä, (3) ulkoisella validiteetillä ja (4) reliabiliteetillä. Näistä 

tutkimusrakennelman validiteetti arvioi tutkimuksen suunnittelua, eli sitä, onko 

tutkittu tutkimuskohteelle merkittäviä ilmiöitä ja onko ilmiöitä tutkittu 

hyödyntämällä oikeita lähteitä ja muuttujia. Tutkimusrakennelman validiteettiä 

arvioitaessa tulee muistaa, että saaduilla tutkimustuloksilla ei ole juurikaan 

vertailupohjaa aiempiin tutkimuksiin, sillä mittaamisen taloudellista merkitystä on 

tutkittu yllättävän vähän erityisesti kaivostoiminnan yhteydessä. Tutkimuksessa 

onnistuttiin kuitenkin vastaamaan hyvin asetettuun tutkimusongelmaan ja -
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kysymyksiin. Lisäksi kaivostoiminnan ja mittaamisen yleinen esittely suhteellisen 

monipuolisia lähteitä hyödyntämällä tutkimuksen alussa loivat hyvän pohjan 

kaivoshenkilöiden ja asiantuntijoiden haastatteluille.  

Teemahaastattelu oli oikea valinta tutkimukseen, sillä niiden avulla 

haastateltavat saivat omin sanoin kertoa näkemyksistään kaivoksilla tapahtuvasta 

mittaamisesta. Myös haastatteluihin valitut henkilöt olivat oikeita, sillä heidän 

avulla saatiin monipuolisia näkökulmia eri kaivosten rikastamoissa ja ympäristön 

tilan valvonnassa tapahtuvasta mittaamisesta, sekä kaivoksilla tapahtuvasta 

mittaamisesta yleisesti. Lisäksi haastateltavien määrä oli sopiva, sillä viimeisimmät 

haastattelut eivät tuoneet esille juurikaan uusia huomioita. Toisaalta haastatteluiden 

antia voi heikentää se, että haastatteluissa ei ehditty kovin syvällisiin keskusteluihin 

teemoista, sillä haastattelut piti suorittaa melko lyhyessä ajassa useimmilla 

haastateltavilla ilmenneiden työkiireiden vuoksi.  

Yinin (2003: 33-37) toinen tutkimuksen laatukriteeri, sisäinen validiteetti, arvioi 

tutkimuksessa suoritettujen kausaalisten päättelyiden laatua. Sisäistä validiteettia 

parannetaan huomiomalla tutkittavaan ilmiöön mahdollisesti vaikuttavat asiat. 

Tapaustutkimuksissa sisäisellä validiteetillä ei ole yleensä juurikaan merkitystä, 

sillä niissä ei pyritä syyseuraussuhteiden todistamiseen. Tämän tutkimuksen 

perusteella kaivoksilla tapahtuvassa mittaamisessa keskitytään lähinnä rikastamoon. 

Tähän tutkimustulokseen voi kuitenkin vaikuttaa myös se, että kaivoshenkilöiden 

prosessimittauksiin liittyviin haastatteluihin valittiin henkilöitä juuri rikastamoista. 

Näin ollen rikastuksessa tapahtuva mittaaminen korostui muita prosesseja 

enemmän. Toisaalta tulee muistaa, että haastateltavat valittiin sen perusteella, että 

teoriaosuudessa korostui rikastamon ja ympäristön tilan tarkkailun merkitys 

kaivosten mittauksista.  

Tutkimuksia voidaan monesti kritisoida myös objektiivisuuden puutteesta, mikä 

voi johtua muun muassa tutkijan läheisyydestä tutkimusaiheeseen. Tässä 

tutkimuksessa tutkittavaan aiheeseen liittyvät teemat olivat tutkijalle kuitenkin 

entuudestaan täysin uusia ja vieraita, joten tutkimus tehtiin varsin objektiivisesta 

näkökulmasta. Toisaalta tulee muistaa, että täysin objektiivisen tutkimusotteen 

saavuttaminen on käytännössä ja teoriassa mahdotonta.  

Ulkoinen validiteetti arvioi sen sijaan tutkimuksen sovellettavuutta 

tutkimuskohteen ulkopuolella. Tapaustutkimuksia voidaan yleensä soveltaa melko 

huonosti muihin tapauksiin, mutta niistä voi syntyä ideoita vastaavanlaisiin 

tutkimuksiin. Tämä näkyy myös tässä tutkimuksessa, jossa keskityttiin siis 

metallimalmikaivoksilla tapahtuvaan mittaamiseen ja sen taloudelliseen 

merkitykseen. Saatuja tutkimustuloksia on varmaan ainakin suoraan mahdoton 

soveltaa esimerkiksi karbonaattikivi-, teollisuusmineraali-, teollisuuskivi- ja muiden 

kaivosten ja louhosten toimintaan, sillä niissä mittaamisen tarve ja merkitys voi 

varmasti vaihdella jonkin verran. (Yin 2003: 33-37) 

Yinin (2003: 33-37) esittämä neljäs laatukriteeri, reliabiliteetti, arvioi puolestaan 

tutkimuksen toistettavuutta, eli sitä voisiko joku toinen tutkija päätyä samoja 

kysymyksiä ja haastateltavia käyttäen samoihin tutkimustuloksiin. Tämän 

tutkimuksen laatineen tutkijan suunnittelumaantieteilijä –tausta voi vaikuttaa siihen, 

että huolimatta tuotantotalouden osastolta saadusta erinomaisesta ohjeistuksesta 

joku teknisemmän taustan omaava tutkija olisi saattanut lähestyä tutkimusongelmaa 

hieman erilaisista lähtökohdista ja toisenlaisesta näkökulmasta.  
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7.4 Jatkotutkimuksen aiheita  

Tässä tutkimuksessa käsitellään varsin laajaa aihetta (mittaamisen taloudellinen 

merkitys) melko suppealla kentällä (metallimalmikaivokset). Kuten aiemmin on 

tullut ilmi, mittaamisen taloudellista merkitystä on tutkittu yllättävän vähän, vaikka 

sen vaikutukset voivat olla merkittäviä. Kaivosteollisuuden lisäksi mittaamisen 

taloudellista merkitystä voitaisiin tutkia myös muilla aloilla. Tutkimusta voitaisiin 

laajentaa myös haastattelemalla kaikkia Suomessa toimivien metallimalmikaivosten 

mittaamisen parissa työskenteleviä henkilöitä. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin 

huomioida myös karbonaattikivi-, teollisuusmineraali-, teollisuuskivi- ja muut 

kaivokset ja louhokset, ja tutkia onko tämän tutkimuksen tulokset sovellettavissa 

myös niiden toimintaan.  

Kaivoksilla tapahtuvaan mittaamiseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät 

tutkimustulokset eivät sinällään tuoneet esille mitään yllätyksiä. Uutena tietona 

tutkimus osoitti kuitenkin, että kaivostoiminnassa tulisi panostaa entistä enemmän 

rikastamoa ennen tapahtuvaan mittaamiseen, sillä siten parannettaisiin rikastamon 

saantia ja koko kaivoksen tuottoa. Tutkimusta voitaisiin syventää myös siten, että 

selvitettäisiin miten rikastamoille saapuvaa kiviainesta voitaisiin saada 

puhtaammaksi mittauksella. Eli tutkittaisiin yksityiskohtaisemmin louhinnan, 

murskauksen ja malmin siirtämisen yhteydessä tapahtuvia mittauksia, ja 

mietittäisiin voisiko niitä kehittämällä parantaa rikastamoiden saantia ja kaivosten 

tuottavuutta. Tällainen tutkimus kiinnostaisi varmasti myös kaivosyhtiöitä ja 

mittalaitevalmistajia.  

Tutkimusta voitaisiin syventää myös perehtymällä tarkemmin eri kaivoksilla 

käytettäviin mittausmenetelmiin. Siten saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa eri 

mittausmenetelmien käyttävien kaivosten taloudellisista mahdollisuuksista. Tulee 

muistaa, että mittaamisen taloudellinen vaikutus voi vaihdella paljonkin eri 

kaivoksilla riippuen kaivoksilla käytettävistä mittausmenetelmistä. Tässä työssä 

aihetta tutkittiin melko yleisellä tasolla.  
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Liitteet  

LIITE 1.  

 

Haastattelukysymyksiä kaivosten mittaamisesta vastaaville 
henkilöille:  
 

Haastattelun teemat:  

Haastateltavan taustatiedot:  

- Nimi?  

- Tehtävä kaivoksessa?  

- Miten Teidän kaivoksella mittaaminen on ohjattu? Kuka vastaa jne?  

Kaivosten eri prosesseissa tapahtuva mittaaminen:  

- Suoritetaanko louhinnan yhteydessä mittauksia (lähinnä virtausmittauksia, 

lyhyesti)?  

- Suoritetaanko murskauksen yhteydessä mittauksia (lähinnä 

virtausmittauksia, lyhyesti)?  

- Mitä mittauksia rikastuksen yhteydessä suoritetaan?  

o Miksi mitataan? (päätöksenteko? Kontrolli?) 

o Mitä mitataan? (Suureet; pH, lämpötila, johtavuus, …?)  

o Minkälaista haittaa huonosta mittaamisesta voisi koitua? 

o Suoritetaanko mittaukset laboratorio vai jatkuvatoimisina 

mittauksina?  

o Jos mittaukset suoritetaan laboratorio mittauksina, kuinka vanhoja 

näytteet ovat päätyessään laboratorioon analysoitavaksi?  

o Kuinka tarkkoja mittausten tulee olla?  

o Voisiko mittaamista helpottaa mittalaitteita kehittämällä?  

Kaivosten eri prosesseissa tapahtuvan mittaamisen taloudelliset vaikutukset:  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä pienentää liiketoiminnassa 

syntyviä kuluja teidän kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä parantaa tuottavuutta teidän 

kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä parantaa laatua teidän 

kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä vähentää materiaalihukkaa teidän 

kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä helpottaa prosessien hallintaa 

teidän kaivoksella?   

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä helpottaa päätöstentekoa teidän 

kaivoksella?   

Kaivosten ympäristön tilaan liittyvät mittaukset:  

- Mitä ympäristön tilaan liittyviä mittauksia teidän kaivoksella tehdään?  

o Miksi mitataan? (Jätevedet? Suotovedet? Kaivosvedet? 

Prosessivedet?...)  

o Mitä mitataan? (Suureet; pH, lämpötila, johtavuus, …?)  
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o Suoritetaanko mittaukset laboratorio vai jatkuvatoimisina 

mittauksina?  

 Jos mittaukset suoritetaan laboratorio mittauksina, kuinka 

vanhoja näytteet ovat päätyessään laboratorioon 

analysoitavaksi?  

o Onko Teillä käytössä maastossa käytettäviä (esimerkiksi kannettavia) 

analysointilaitteita?  

 Miten niiden ympärivuotinen käyttö on onnistunut?  

o Tulevaisuudessa jatkuvatoimisia mittauksia tullaan vaatimaan 

esimerkiksi lupien yhteydessä enemmän, miten koette tämän 

(helpotus / haaste)?  

o Vaikuttaako vuodenaikojen vaihtelu paljon mittaamiseen?  

o Kuinka tarkkoja mittausten tulee olla?  

o Voisiko mittaamista helpottaa mittausta kehittämällä?  

Kaivosten ympäristön tilaan liittyvien mittausten taloudelliset vaikutukset:  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä pienentää liiketoiminnassa 

syntyviä kuluja teidän kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä parantaa tuottavuutta teidän 

kaivoksella?  

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä parantaa laatua teidän 

kaivoksella? 

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä helpottaa ympäristömittaamisen 

hallintaa teidän kaivoksella?   

o Voisiko mittavälineitä kehittämällä helpottaa päätöstentekoa teidän 

kaivoksella?   

Prosessien hallintaan / ympäristön tilaan liittyvä mittaaminen; jäljitettävyys, 

akkreditointi, kalibrointi:  

- Miten prosessien hallintaan / ympäristön tilaan liittyvässä mittaamisessa 

varmistetaan jäljitettävyys, eli se, että samasta kohdasta saadaan sama tulos 

eri laitteilla ja eri aikoina mitattaessa?  

- Miten prosessien hallintaan  / ympäristön tilaan liittyvissä mittauksissa 

näkyy akkreditointi, eli mittausten pätevyyden todistaminen?  

- Miten prosessien hallintaan / kaivoksen ympäristön tilaan liittyvissä 

mittauksissa huomioidaan kalibrointi, eli miten saadaan määrättyä 

mittalaitteiden näyttämien arvojen virheet?  

Muuta:   

- Tuleeko teille mieleen ketään muuta, jota minun kannattaisi haastatella 

tämän aiheen tiimoilta?  
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LIITE 2.  

 

Haastattelukysymyksiä mittaamisen asiantuntijoille:  
 

Haastattelun teemat:  

 

Haastateltavan taustatiedot:  

- Nimi?  

- Tehtävä?  

 

Mittaaminen kaivoksilla:  

 

- Mitä tiedätte kaivoksilla tapahtuvasta mittaamisesta?  

- Osaatteko arvioida, kuinka hyvin mittaamisen merkitys tiedostetaan 

kaivosalalla?  

- Miksi mittaaminen on tärkeää?  

- Millaiseksi arvioitte mittaamisen kehittyvän tulevaisuudessa?  

 

Mittaamisen taloudelliset vaikutukset:  

 

- Voisiko mittaamisen, mittavälineiden avulla tai niitä kehittämällä…  

o pienentää esimerkiksi tuotannosta aiheutuvia kuluja?   

o parantaa tuottavuutta?  

 Jos voisi, niin miten? 

o parantaa laatua?  

 Jos voisi, niin miten?  

o vähentää materiaalihukkaa?  

 Jos voisi, niin miten?  

o helpottaa prosessien hallintaa?  

 Jos voisi, niin miten?  

o helpottaa päätöstentekoa?  

 Jos voisi, niin miten? 

 

Mittalaitteiden kehittäminen:  

- Miten Teidän mielestänne mittaamista ja mittalaitteita tulisi kehittää 

kaivoskäyttöön?  

- Kaivoksilla esitettiin erilaisia ehdotuksia mittalaitteiden kehittämisen 

suhteen. Mitä mieltä olette näistä ideoista; Voisiko Teidän mielestänne 

mittalaitteita parantaa kehittämällä… Tai onko tietoa, että tällaista on jo 

tehty: 

o niiden huollettavuutta?  

o niiden käytettävyyttä (helppokäyttöisempiä)? 

o itsestään puhdistuvia laitteita?   

o maastokestävyyttä?  

o maastokäyttöisten mittalaitteiden ympärivuotista käyttöä?  

o kalibroinnin varmuutta?  

o täysin uusia mittalaitteita, jotka mittaavat eri parametreja?  

o mittalaitteita, jotka mittaavat useita eri parametreja muutamien 

parametrien sijaan?  
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Mittaamisen jäljitettävyys, akkreditointi, kalibrointi:  

Jos mietitään vaikka kaivoksilla tapahtuvaa virtausmittausta tai pH-arvon 

mittaamista, niin…  

- Miten mittaamisessa varmistetaan jäljitettävyys, eli se, että samasta kohdasta 

saadaan sama tulos eri laitteilla ja eri aikoina mitattaessa?  

- Miten mittauksissa tarvitaan/vaaditaan/edellytetään akkreditointia, eli 

mittausten pätevyyden todistaminen?  

- Miten mittauksissa huomioidaan kalibrointi, eli miten saadaan määrättyä 

mittalaitteiden näyttämien arvojen virheet?  

 

Muuta:   

- Tuleeko Teille mieleen ketään muuta, jota minun kannattaisi haastatella 

tämän aiheen tiimoilta?  
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LIITE 3.   

 

Metallimalmikaivokset Suomessa vuonna 2011.  

 

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

Kittilä 

Sodankylä 

Keminmaa 

Raahe 

Sotkamo 
Nivala 

Pyhäjärvi 

Ilomantsi 

Huittinen 

Orivesi 

Polvijärvi 
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LIITE 4.  

 

Teollisuusmineraalikaivokset Suomessa: Karbonaattikivikaivokset vuonna 

2011.  
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LIITE 5.  

 

Teollisuusmineraalikaivokset Suomessa: Muut teollisuusmineraalikaivokset ja 

-louhokset vuonna 2011.  

 

 
 

 

! . ! . 

! . 

! . ! . ! . 

! . ! . 

! . 

! . 

! . ! . 

! . 

! . 
Siilinjärvi 

Lapinlahti  

Polvijärvi  

Mäntyharju  

Lemi Parainen  

Kemiönsaari 

Savitaipale  

Salo  

Sotkamo  

Tornio  
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LIITE 6.  

 

Teollisuuskivi- ja muut kaivokset Suomessa vuonna 2011.  

 

 

! . 

! . 

! . ! 
. 
! . ! . 

! . 

! . 

! . 

Juuka 

Polvijärvi 

Luumäki 

Suomussalmi  

Lappeenranta 

Pelkosenniemi  


