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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihe syntyi kaivosyhtiön halusta tutkia omaa peränajoaan ja sen 

onnistumista. Peränajo lisääntyy Kittilän kaivoksella vuosittain ja nykyiset pe-

ränajomäärät ovat jo niin suuret, että pienikin parannus laadussa tuottaa huomat-

tavat taloudelliset vaikutukset. Porauskaaviot ovat pysyneet vakiintuneina jo vuo-

sien ajan, joten myös sen pohjalta peränajon onnistumista haluttiin lähteä tutki-

maan.  

 

Tutkimuksen pääkohteena olivat peräajon yhteydessä tulevat yli- ja alilouhinnat 

malmiperissä ja niiden syyt. Tavoitteena oli tutkia ovatko porakaaviot riittävän hy-

viä vai onko niissä kehitettävää. Lisäksi haluttiin tutkia, onko perää suunnitelta-

essa ja ajettaessa mahdollista parantaa työnlaatua. 

 

Työn tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan malmiperiä, koska niitä määräl-

lisesti louhitaan kaivoksessa eniten. Malmiperät ovat myös erittäin suuressa 

osassa kaivoksen tuottavuutta: hyvin onnistuneet malmiperät parantavat louhos-

ten tuottavuutta niin saannin kuin työnopeuden osalta.   

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä kaivosyhtiölle dataa yli- ja alilouhintoihin liit-

tyen ja tarjota työkaluja näiden optimoimiseen. Tavoitteena on myös tarjota kai-

vosyhtiölle uusia näkökulmia peränajon vaiheisiin ja toteutukseen.  
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2 YLEISTÄ KITTILÄN KAIVOKSESTA 

Suurikuusikon kultakaivos on Kittilässä sijaitseva Euroopan suurin kultakaivos, 

jonka toiminnasta vastaa Agnico Eagle Finland Oy. Ensimmäiset viitteet alueen 

kullasta saatiin Kiistalantien kunnostustöissä vuonna 1986, minkä jälkeen Geolo-

gian tutkimuskeskus alkoi tutkia aluetta. Geologian tutkimuskeskus tutki esiinty-

mää aina vuoteen 1998 asti, jonka jälkeen ruotsalainen malminetsintäyhtiö Rid-

darhyttan Resources AB osti esiintymän valtausoikeuden huutokaupalla itselleen 

ja jatkoi esiintymän tutkimista. (Agnicoeagle 2018.) 

 

Vuonna 2004 Agnico Eagle kiinnostui Suurikuusikon esiintymästä ja osti 14 pro-

senttia Riddarhyttanin osakkeista ja jo seuraavana vuonna hankki omistukseensa 

koko osakekannan. Kittilän kaivoksen ja rikastamon rakentaminen aloitettiin 

vuonna 2006 ja tuotanto aloitettiin avolouhintana vuonna 2008. Malmin rikasta-

minen aloitettiin vuonna 2008 ja heti vuoden 2009 tammikuussa ensimmäinen 

kultaharkko näkee päivänvalon. Vuonna 2010 tuotanto myös maanalaisessa kai-

voksessa käynnistyi ja vuonna 2012 koko tuotanto siirtyi maanalaiseen kaivok-

seen. (Agnicoeagle 2018.) 

 

Kittilän kultakaivoksen todennetut ja todennäköiset malmivarannot ovat 30,5 mil-

joona tonnia kultaa keskipitoisuudeltaan 4,5 grammaa kultaa tonnissa. Tällä 

määrällä se on Agnico Eaglen suurin kultaesiintymä ja Euroopan suurin kultakai-

vos. Louhinnat ovat käynnissä tällä hetkellä kolmessa eri malmiossa: Rouravaa-

ran-, Suurikuusikon- ja Rimmen alueilla (Liite 1). Kaivokseen tehdyt suuret inves-

toinnit, kuten maanalaisen kaivoksen kuilu-projekti, nostavat tulevien vuosien 

tuontantomäärää vielä huomattavasti lisää. Tavoitteena on louhia malmia maan-

alaisesta kaivoksesta 2 miljoona tonnia vuodessa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että peränajo määrät tulevat nousemaan hetkellisesti huomattavissa 

määrin. Tällä hetkellä tunnelia louhitaan lähes 20 kilometrin vuositahdissa. (Koi-

vuniemi 2018.) 
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3 PERÄNAJO KITTILÄN KAIVOKSELLA 

3.1 Peränajon työvaiheet  

Kittilän kaivoksella peränajo eli tunnelilouhinta sisältää seuraavat työvaiheet: po-

raus, panostus, räjäytys, lastaus ja kuljetus, rusnaus, ruiskubetonointi ja pult-

taus/verkotus. Tunnelin etenemää yhdellä työkierrolla kutsutaan katkoksi. Katkon 

maksimi porauspituus on 5,2 metriä, mutta yleisesti normaali katkon etenemä on 

4,7 metriä. Malmiperissä peränajoa suoritetaan niin sanottuna selektiivisenä lou-

hintana, jossa katkon pituutta säädetään malmion mukaan optimaaliseksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että sivukivessä louhitaan pääsääntöisesti maksimipituinen katko 

ja malmin lähestyessä katkon pituuksia säädetään siten että malmi saadaan lou-

hittua mahdollisimman puhtaasti. Katkon pituuksia säädellään esimerkkisi otta-

malla kaksi kolmen metrin katkoa, yksi sivukivestä ja toinen malmista. Tällä me-

netelmällä perämalmit ja sivukivet saadaan eroteltua helposti ja toiminta on ta-

loudellisempaa. (Koivuniemi 2018) 

 

Ennen porauksen aloittamista mittaajat merkitsevät perän päätyyn keskilinjan ja 

korkeuslinjan, joiden avulla porauskone navigoidaan perään. Keskilinja maala-

taan perän teoreettiseen keskilinjaan ja korkeuslinja yhden metrin korkeuteen 

teoreettisesta perän pohjasta, niin että niistä muodostuu perään risti. Tämä risti 

toimii porauskoneiden kaavion navigointipisteenä. Lisäksi voidaan merkitä myös 

teoreettisen profiilin rajat sekä 1,3 metrin korko. Porakone navigoidaan perän po-

rauskaavion mukaiseen navigointipisteeseen, jonka jälkeen porakoneissa olevat 

tietokoneet osaavat ohjata porausta perälle määritetyn kaavion mukaisesti (Koi-

vuniemi 2018). Ensimmäisenä porataan suuret avarrusreiät, joiden ympärille pe-

rään suunniteltu porakaavio sitten muodostuu. Perän uloimmaiset reiät porataan 

viuhkassa lähtöpisteestä katsottuna ulospäin kallistuneina, niin sanotulla pistolla. 

Jos porattaisiin ilman pistoa, perät alkaisivat kaveta jokaisella katkolla. (Vuolio & 

Halonen 2010) 

 

Poraus suoritetaan sähköhydraulisilla porausajoneuvoilla, joissa on käytössä 

kaksi hydraulisesti toimivaa puomia. Kalustona käytetään 5,2 m porakankia ja 
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porakruunua, jonka halkaisija on 48 millimetriä tai avarruskruunua, jonka halkai-

sija on 102 millimetriä. Porauskaluston maksimimittainen katkon pituus on siten 

5,2 metriä johtuen kaluston pituudesta. Porauskone asemoidaan perään perä-

merkkien ja keskilinjojen avulla, navigoidaan puomisto keskimerkin avulla ja aloi-

tetaan poraus perässä käytössä olevalla porauskaaviolla. Joissakin porausko-

neissa on käytössä automatiikka, joka poraa automaattisesti reiät haluttuun sy-

vyyteen ja etukäteen ohjatussa järjestyksessä, niin etteivät puomit törmäile toi-

siinsa poratessaan automaatilla. (Koivuniemi 2018)    

 

Kun poraus on valmis siirtyvät panostajat kohteeseen. Perät panostetaan emul-

sioräjähdeaineella, patrunoiduilla räjähdysaineilla tai putkipanoksilla. Panostuk-

sessa käytetään panostusajoneuvoa, jossa on korkealla sijaitsevien reikien pa-

nostamiseen tarvittava nostokori. Reiän pohjalle asetetaan nallivahvistin eli pork-

kana, johon on liitetty räjähdyksen aloittava nalli. Peräajossa nalleina käytetään 

impulssiletkunalleja. Nallijohtimien kytkentään käytetään nippusytyttimiä tai rä-

jähtävää tulilankaa ja perän nippusytyttimet räjäytetään käyttämällä sähkönallia. 

Yleisesti käytetyissä sähköttömissä nalleissa aikaväli on 75–500 millisekuntia, 

mikä tarkoittaa nallin lähtöaikaa sytytyksestä. Räjäytys alkaa perän keskeltä, mi-

hin on tehty räjähdykselle tilaa antavat avarrusreiät. Sytytysjärjestys on suunni-

teltava niin, että jokaisella reiällä on vapaa purkautumissuunta. (Koivuniemi 

2018.)  
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Kuva 1. Perän panostus ja panostusajoneuvo (Agnico Eagle yleisesitys) 

 

Räjäytyksen jälkeen on vuorossa lastaus. Ennen lastauksen aloitusta räjäytetty 

perä tuuletetaan ja panostaja tai räjäytystyönjohtaja tarkastaa räjähdystuloksen. 

Tarkastuksen jälkeen räjäytetyt kivet kastellaan, etteivät ne pölyäisi lastatessa. 

Kivien kastelu edesauttaa räjäytyksessä syntyneiden savujen sekä mahdollisten 

vaarallisten pölyjen, kuten asbestin pölyämisen vähentämistä. Lastaajan tullessa 

kohteeseen hän tarkistaa perän rusnaamattoman katon kunnon ja tilanteen sal-

liessa aloittaa lastauksen. Kivet lastataan kuorma-autoihin ja kuljetetaan niille va-

rattuun paikkaan, joko maan alle tai pinnalle. Malmit kuljetetaan murskan lähei-

syyteen malmiaumoille, jotka on erikseen määritelty malminlaadun mukaisesti. 

Sivukivi pyritään kaikilta osilta käyttämään maan alla louhoksien täyttöihin ja 

osaksi myös maanpäällisiin tarpeisiin kuten patopenkkoihin.  

 

Lastauksen päätyttyä seuraava työvaihe perässä on rusnaus eli irtokivien ja ma-

teriaalien irrottamista tunnelin katosta ja seinistä, joko mekanisoidusti tai käsin 

rusnaamalla. Ensisijainen rusnausmuoto Kittilän kaivoksella on mekanisoitu rus-

naaminen. Käsin rusnauksessa kallion seinä- ja kattopintoja koputellaan meisse-

lipäisellä teräs- tai alumiinikangella, jolloin irtonaisen kiviaineksen voi tunnistaa 

äänestä, joka on matalamman ja ontomman kuuloinen kuin kiinteän aineksen. 
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Rusnattava perä käydään kokonaisuudessaan läpi katon ja seinien osalta ja irro-

tetaan työtä tehdessä havaitut irtonaisen kohdat. Mekanisoitu rusnaaminen on 

siis koneellista rusnaamista, missä erityisesti rusnaamiseen tarkoitetulla rusnaus-

laitteella tai erinäköisillä kaivinkoneen puomiin rakennetuilla lisäosilla käydään 

tunnelin katto ja seinämät läpi. Koneellisessa rusnauksessa seinämät ja katot 

joko raavitaan koneella, tai vasaroidaan järjestelmällisesti läpi, jolloin irtonainen 

aines tippuu alas. (Lappalainen, Kuula, Lehto, Syrjänen & Vennelä 2015, 239–

240) 

  

Rusnauksen jälkeen perään tehdään tarvittava tuenta eli kallionlujitus. Perän tu-

ennassa yleisesti käytettävät menetelmät ovat vaijeripulttaus, verkotus ja katto-

pulttaus. Menetelmä määräytyy perän käyttötarkoituksen, -iän ja kivilaadun mu-

kaisesti. Vaijeripulttausta käytetään perissä louhosten lastausaukkojen, kattojen 

ja risteysalueiden sekä perän levityksien kohdalla, jos niiden leveys ylittää yli kah-

deksan metriä. Lisäksi vaijeripulttausta käytetään kiinteissä kohteissa, sekä koh-

teissa joissa kivilaatu on heikkoa. (Tommila 2018) 

 

Vaijeripultitus tapahtuu mekaanisella koneella, joka poraa ensin vaijeripulteille 

reiät. Kun reikä on porattu, täytetään se betonilla, jonka jälkeen vaijerikone syöt-

tää reikään vaijerin. Vaijereita ei esijännitetä, vaan kallion liikehdintä ja muodon-

muutos aiheuttavat vaijerille jännityksen, mikä lujittaa kalliota. Kattopultituksen 

asennus tapahtuu samalla menetelmillä kuin vaijeripultitus. Erona vaijeripultteihin 

on kattopulttien pituus. Kittilän kaivoksella käytetään kahdenlaisia pultteja: harja-

teräspultteja, sekä swellex–pultteja. Erona näillä kahdella pulttityypillä on niiden 

kiinnitystapa: swellex–pultti on onttopultti, joka paisutetaan reikään veden avulla 

ja harjateräspultti juotetaan reikään eri nopeuksisia hartseja hyödyntäen.  Katto-

pulttausta käytetään jokaiseen perään, mitä Kittilän kaivoksessa louhitaan. (Lap-

palainen 2015, 241.) 

 

Erittäin heikoilla vyöhykkeillä käytetään myös perien verkotusta. Verkot asenne-

taan kattopulttien aluslevyjen asennuksen yhteydessä niiden alle. Verkotus estää 

suurempien kivien tippumisen katosta, sekä vahvistaa tuentaa. Usein käytössä 

on verkotus–ruiskubetonointi yhdistelmä, joka kestää suurempia kallion muodon-

muutoksia, kuin pelkkä ruiskubetonointi. (Koivuniemi & Tommila 2018.)    
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Kuva 2. Verkotettu perä Kittilän kaivoksella  

 

Perän viimeinen varsinainen työvaihe ennen sen jatkamista on ruiskubetonointi. 

Ruiskubetonointi on menetelmä, jossa betoni ruiskutetaan kohteeseen ruiskutus-

suuttimen avulla. Kittilän kaivoksella ruiskubetonoinnissa käytetään ainoastaan 

märkäseosmenetelmää. Tässä menetelmässä valmiiksi sekoitettu betonimassa 

syötetään ruiskutussuuttimeen, josta se paineilman avulla ruiskutetaan kohtee-

seen eli perän kattoihin ja seiniin. Kittilän kaivoksella käytetään ruiskubetonointi-

massana teräskuiduilla vahvistettua massaa sen ominaisuuksien vuoksi. Perän 

ollessa jo verkotettu ja jos tuentaa halutaan vahvistaa vielä ruiskubetonilla, riittää 

tässä tapauksessa myös pelkkä sileä massa. Vahvistettu ruiskubetoni parantaa 

rakenteen sitkeyttä ja muodonmuutosominaisuuksia, jonka vuoksi se on ainoa 

vaihtoehto tunnelin betonointiin, koska kallio liikkuu luonnostaan vielä ruiskubeto-

noinnin jälkeenkin. Ruiskubetoni toimitetaan tunneliin betoniautolla, josta se pum-

pataan ruiskubetonointi koneeseen. Ruiskubetoniin lisätään kovettumista no-

peuttavat kiihdytysaineet, minkä jälkeen se ruiskutetaan haluttuun kohteeseen 

vähintään viiden sentin paksuiseksi kerrokseksi. (Koivuniemi 2018) 
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Kuva 3. Peränajon sykli (Agnico Eagle Finland 2016) 

 

Tällä syklityksellä periä ajetaan suunniteltuihin määrämittoihin useita kymmeniä 

katkoja perää kohden. Mittaajien mennessä merkitsemään uutta katkoa he myös 

kartoittavat perät, jotta suunnittelijat voivat seurata perien etenemää ja niiden val-

mistumisaikataulua. Perien saavuttaessa määrämittansa kaivosmittaajat vielä 

skannaavat 3D-mallit peristä suunnittelijoiden käyttöön. Suunnittelijat tarvitsevat 

peräprofiileja muun muassa periin tulevien louhosten nousun- ja tuotantoporauk-

sen suunnitteluun.    

 

 

Kuva 4. Kartoitettu perä, joka ei vielä suunnitellussa määrämitassa 
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3.2 Profiilit, kaaviot, koot ja tyypit 

Kittilän kaivoksella on käytössä tällä hetkellä kuusi erilaista tunneliprofiilia: vino-

tunneli, poikittainen malmiperä, ”veneenpohja”, tasoperä, poikittainen malmiperä 

”pohja”–tasolla, sekä pitkittäinen malmiperä (Liite 2). Veneenpohja on testiprofiili, 

jota käytetään harvoissa kohteissa tietyillä tasoilla. (Koivuniemi 2018.)  

 

Jokainen profiili erottuu toisistaan kokonsa puolesta, joka määräytyy perän tule-

van käyttötarkoituksen, perässä liikkuvan kaluston, perään tulevien rakenteiden 

ja varusteluiden mukaisesti, sekä malmion leveyden mukaisesti. Jokaisella pro-

fiililla on myös erilainen porauskaavio. Porauskaavioissa vaihtelee koon lisäksi 

reikien lukumäärä, avauksen paikka, reikien sijoittelu ja piston määrä. (Lappalai-

nen & Paalumäki 2015, 150–154.) 

 

Pistolla tarkoitetaan porauskaavion leventämistä katkon pohjaan kohti. Kaavioita 

piirrettäessä jokaiselle kaaviolle määrätään oma pistoprofiili, joka esimerkiksi poi-

kittaisessa malmiperässä on 0,3 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, että porareiän pää-

tepiste on 0,3 metriä leveämmällä kuin lähtöpiste. Pistolla saavutetaan perien py-

syminen halutussa profiilissa koko katkon matkalla ja seuraavan katkon porauk-

sen aloittaminen. Ilman reikien pistoa perät kapenisivat loppua kohden joka kat-

kolla. (Vuolio & Halonen 2010, 225–226.)  
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3.2.1  Vinotunnelin profiili 

Vinotunnelin suunniteltu profiili on 5,3 metriä leveä ja 5,5 metriä korkea. Vinotun-

neli on tarkoitettu malmin kuljetukseen suuremmilla nopeuksilla kuorma-autoilla 

ja dumppereilla, sekä siirtymiin eri tasojen välillä. Vinotunnelin suunnittelussa py-

ritään tekemään mahdollisimman pitkiä suoria peräosuuksia ja loivia kaarteita, 

jotta ajonopeus saadaan optimoitua mahdollisimman korkeaksi ja louhintamäärät 

minimoitua. Vinotunnelin suoruus määräytyy tasovälin, sekä malmin sijainnin mu-

kaisesti. Vinotunnelin kurveissa perä on 8 metriä leveä ja 5,5 metriä korkea. Kur-

vit ovat levitettyjä, jotta vastaan tulevat kulkuneuvot mahtuvat väistämään toisi-

aan turvallisesti.   

 

 

Kuva 5. Vinotunnelin porauskaavio 
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3.2.2 Poikittaisen malmiperän profiili 

Malmiperät tarkoittavat periä, joiden kautta tapahtuu kulku louhosten poraus- ja 

lastaustasoille. Poikittaisen malmiperän suunniteltu koko on 5 metriä korkea ja 

5,8 metriä leveä. Poikittaiset malmiperät ovat lähes poikkeuksetta +2.3 astetta 

yläkätisiä. Malmiperät ovat vinotunnelia leveämpiä, koska perissä tapahtuvat työt 

ja työkoneet tarvitsevat enemmän tilaa voidakseen työskennellä optimaalisesti. 

Korkeuden puolesta ne taas ovat hiukan matalampia, koska louhoksien nousu-

najokoneet eivät rajojensa puolesta pysty työskentelemään liian korkeissa pe-

rissä. Malmiperiin ei myöskään tarvita suurempia kiinteitä varusteluita, jonka 

vuoksi se voidaan pitää hieman matalampana. Poikittainen nimitys tulee siitä, mi-

ten malmilouhokset sijaitsevat perään nähden eli poikittaisissa malmiperissä lou-

hokset ovat poikittain perään nähden.  

 

 

Kuva 6. Poikittaisen malmiperän porauskaavio 
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3.2.3 Pitkittäisen malmiperän profiili 

Pitkittäisen malmiperän suunniteltu koko on 4,5 metriä leveä ja 5 metriä korkea 

ja ne voivat olla ylä- tai alakätisiä. Pitkittäinen malmiperä on poikittaista huomat-

tavasti kapeampi lähtöprofiililtaan, koska kivilaatu malmin läheisyydessä on Kitti-

län kaivoksella luonnoltaan heikkoa malmien reunoilla. Suunniteltu profiili on 4,5 

metriä leveä, mutta käytännössä profiilista tulee yli 5 metriä leveä ryöstämisen 

vuoksi. Aikaisemmin pitkittäiset perät louhittiin 5,3 metriä leveänä, mutta ne ryös-

tivät noin kuuteen metriin, joka on tarkoituksellisen käytön kannalta liian leveä. 

Tämän vuoksi kaavio muutettiin 4,5 metriä leveäksi.   

 

 

Kuva 7. Pitkittäisen malmiperän porauskaavio 
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3.2.4 Veneenpohja profiili 

Veneenpohjaperät ovat testiperiä, joiden onnistumista ja hyötyä tutkitaan vielä. 

Se on samankokoinen kuin poikittainen malmiperä ja se on suunniteltu samaan 

käyttötarkoitukseen. Erona poikittaiseen malmiperään on se, että profiilista on 

yritetty nimensä mukaisesti tehdä veneenpohjan mallista. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että lattian kulmareiät on nostettu ylemmäs verrattaessa normaa-

liin poikittaiseen malmiperään ja lattian pistoa on vähennetty. Tämän perätyypin 

tarkoitus on helpottaa tuotantoporausta kulmareikien poraamisen osalta sekä 

säästää louhoksessa käytettävien suojaputkien määrää. Toisaalta veneenpohja-

profiili vaikeuttaa lastausta johtuen lattiaan jäävistä kulmista, joihin lastausko-

neen kauha ei taivu.  

 

 

Kuva 8. Veneenpohjaprofiilin porauskaavio 
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3.2.5 Tasoperän profiili 

Tasoperät ovat periä, jotka tehdään jokaiselle louhintatasolle. Tasoperien kautta 

tapahtuu kulku kaikille louhintatason malmiperille ja kaikki varustelu rakennetaan 

kulkemaan niitä pitkin, joista se jaetaan käytössä oleville perille. Tasoperät sijait-

sevat vinotunnelin varressa jokaisen louhintatason kohdalla. Sen leveys on 5,3 

metriä ja korkeus 5 metriä, sekä kallistus 2,3 astetta. Tasoperät kulkevat Kittilän 

kaivoksella yleensä malmion länsipuolta.  

 

 

Kuva 9. Tasoperän porauskaavio 
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3.2.6 Poikittaisen malmiperän ”pohja”-tasolla profiili 

Poikittainen malmiperä ”pohja”–tasolla eroaa normaalista poikittaisesta malmipe-

rästä sen kokonsa puolesta. Se on 7,5 metriä leveä ja 5 metriä korkea. Leveyden 

tarkoitus on parantaa pohjatason malmin saantia. Poikittaisten louhosten leveys 

Kittilän kaivoksella on 15 metriä ja kun perät ajetaan valmiiksi 7,5 metriä leveäksi, 

saadaan levityksien kanssa louhoksen pohjalta 13 metriä leveästi malmia ja loput 

tuotanto vaiheessa. Tämän kaavion käyttö on hyvin vähäistä johtuen sen tuotta-

mista kalliomekaanisista ongelmista. Pohja-tasolla tarkoitetaan tasoa, josta lou-

hintapaneelia lähdetään louhimaan ylöspäin.  

 

 

Kuva 10. Poikittaisen malmiperän ”pohja”–tasolla porauskaavio 
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3.3     Mitä varten tilaa tarvitaan  

Maanalaisissa kaivoksissa tilaa tarvitaan lähinnä tuotantolouhintaa, varusteluita, 

sekä kulkuteitä varten. Jokaisella käyttökohteella on erilainen tilantarve ja tämä 

on otettu huomioon suunniteltaessa peräkaavioita. Vinotunnelissa tilaa tarvitaan 

liikennettä ja varusteluita varten. Tasoperässä tilaa tarvitaan varusteluita, työko-

neita ja lastausta varten. Malmiperissä tilaa tarvitaan työkoneita ja louhoksien 

työvaiheita varten. Tässä opinnäytetyössä keskitytään käsittelemään malmiperiä.  

 

 

Kuva 11. Tyypillinen vinotunnelin poikkileikkaus (Agnico Eagle esitys 2016) 

 

Tuotannon syklin aloittava nousunajokone tarvitsee tilaa periin kokonsa ja kalus-

tonsa vuoksi. Nousunajokoneet eli Rhinot ovat 13,7 metriä pitkiä ja 3,8 metriä 

leveitä, joten niiden tilan tarve on suuri. Lisäksi Rouravaaran puolen louhoksille 

etenkin pitkittäisille malmiperille tilan tarpeesta on tullut kriittinen. Pitkittäiset lou-

hokset ovat Rouravaarassa useimmiten sivukallistettuja ja kun tasoväli on 40 

metriä, joudutaan Rhinoa varten miettimään tarvittavaa tilaa pitkittäisiin periin, 

johtuen siitä, että koneen runko ei kestä putki määrää mitä vaadittaisiin näin sy-

ville rei’ille.  
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Kuva 12. Rhino 09 eli yläkätinen nousunajokone (TRB-raisebores 2016) 

 

Pitkäreikäporat tarvitsevat tilaa perissä kokonsa puolesta ja myös puomiston op-

timaalisen toimimisen vuoksi. Perät on kokojensa puolesta suunniteltu pitkäreikä-

koneiden tarpeita silmällä pitäen, koska pitkäreikäkoneiden optimaalinen toiminta 

perissä edesauttaa kaivoksen tuotannon nopeutta. Jos perä lähtökohtaisesti teh-

dään liian kapeaksi tuottaa se ongelmia tuotantoreikien sijoittelun puolesta. Poi-

kittaisissa louhoksissa porataan 10–14 tuotantoreikää leikkausta kohden, joten 

tilaa tarvitaan perässä reikien asetteluun etenkin lähtöpisteiden osalta. Tuotanto-

reiät eivät voi lähteä samasta pisteestä, johtuen niiden eri kallistuksista. Tästä 

johtuen perissä tarvitaan tilaa yli viisi metriä leveästi, jotta kaikki reiät saadaan 

porattua eri kohdista ja koneiden puomisto mahtuu toimimaan perissä optimaali-

sesti. Liian kapeassa perässä louhosreikiä joudutaan monesti poramaan perän 

”seiniltä”, mikä aiheuttaa perien seinin hajoamista ja ryöstämistä. 



24 

 

  

Kuva 13. Louhinnan yhteydessä noussut louhoksen hartia. 

 

 

Kittilän kaivoksen pitkäreikäkoneita on käytössä sekä kehtokoneita että puomi-

koneita ja näillä molemmilla koneilla on erilainen tilantarve. Kehtokoneiden ja 

puomikoneiden ero on niiden porapään kiinnitys ja sijainti. Kehtokoneissa pora-

pää on kiinnitetty kehdon muotoiseen kehikkoon, joka toimii samalla myös pora-

pään tukijalkana. Puomikoneissa porapää on sijoitettu noin puolimetriä leveään 

rautapalkkiin. Kehtokoneet tarvitsevat louhosperiin noin kolmemetriä tilaa ensim-

mäiseen louhosleikkaukseen nähden peräseinästä, jotta se mahtuu toimimaan. 

Myös puomikoneissa on eroa niiden putkikasetin sijainnin perusteella ja tämä 

seikka määrää myös niiden eroavaisuuden tilantarpeessa. Esimerkiksi Kittilässä 

käytössä olevassa ”Simba 2” pitkäreikäkoneessa kasetti sijaitsee puomin päässä 

niin, että se mahtuu poraamaan ensimmäiset leikkaukset ainoastaan putkikasetti 

rajoittavana tekijä, kun taas ”Simba 1” pitkäreikäkoneessa kasetti on käännetty 

koneessa sisäänpäin, ja näin ollen se tarvitsee hieman enemmän tilaa perään 

nähden.   

 

 



25 

 

 

Kuva 14. Puomikone vs. kehtokone  

 

 

Tilaa tarvitaan myös lastausta ja kuljetusta varten. Malmiperien osalta tilaa las-

tauskoneille tehdään levityksien avulla, jotka porataan ja räjäytetään perissä las-

taustasolle louhosten kohdille. Perien levitykset ovat erittäin tärkeät etenkin pie-

nikokoisten louhosten kannalta, koska lastauskoneet eli torot eivät mahdu kään-

tymään erittäin pienten louhosten kulmiin ilman levityksiä. Lisäksi lastausta ja kul-

jetusta varten tehdään perien risteysalueille kattokorotuksia, joissa katto pora-

taan ja räjäytetään noin 6–7 metrin korkeuteen. Tällä menetelmällä lastausko-

neelle saadaan riittävästi tilaa lastata kivet kuorma-autoihin.   

 

 

Kuva 15. Lastausta varten louhittu kattokorotus (Agnico Eagle Finland 2016) 
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3.4 Mitä haasteita 

Suurikuusikon kaivoksen peränajossa on useita ongelmallisia kohtia niin luonnol-

lisia kuin myös suunnitelmista johtuvia. Useimmiten ongelmat ovat kivilaadusta 

johtuvia, mutta myös esimerkiksi perien suunnitellussa suunnassa pysyminen ja 

perän koron vaihtelu tuottavat peränajon onnistumisen kannalta omat haas-

teensa.  

 

Kivilaatu Suurikuusikon maanalaisessa kaivoksessa on yksi suurimpia ongelmien 

aiheuttajia sen rikkonaisuuden vuoksi. Suurikuusikon kaivos sijaitsee Keski-Lapin 

vihreäkivivyöhykkeellä, jossa malmi on muodostunut laattojen hiertymiskohtiin. 

Malmio sijaitsee pohjois-etelä-suunnassa kulkevassa massiivisessa ruhjeessa, 

mistä johtuen malmi sijaitsee useimmiten rikkonaisessa ja vaikeasti louhittavassa 

kivessä. Itä-länsi-suunnassa tarkasteltuna malmio sijaitsee massiivisen ruhjeen 

itäpuolella. Ruhje toimii suorana rajana malmiolle, koska länsipuolella ruhjetta 

kultamalmia ei esiinny juuri ollenkaan. (Sirviö 2018) 

 

Perien suunnitellussa suunnassa pysyminen on erittäin tärkeää louhosten louhi-

misen kannalta. Kittilän kaivoksella louhokset louhitaan jälkitäyttöisellä poikittai-

sella ja pitkittäisellä pengerlouhinnalla, ja jos louhosta varten ajetut ylä- ja ala-

perä poikittaisissa malmiperissä eivät ole niin sanotusti linjassa, vaikeuttaa se 

louhoksen porauksen onnistumista. Lisäksi se sulkee ”yläkätisen” nousunajoko-

neen käytön pois kyseiseltä louhokselta, koska se ei rajojensa vuoksi pysty po-

raamaan sivukallistettuja reikiä (Liite 3). 
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Kuva 16. Malmiperät, jotka eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden 

 

 

Pitkittäisille louhoksille ajetut perät ovat poikittaisiin nähden vielä kriittisempiä 

kohteita. Pitkittäisen louhosten malmiot ovat yleensä todella kapeita, useimmiten 

eivät edes koko perän levyisiä, joten näille perien suunnassa pysyminen on elin-

tärkeää. Jos perä on metrin ohi louhoksesta, on erittäin todennäköistä, että siihen 

ei enää saada nousunajokoneella porattua nousun reikiä poraamatta ohi louhos-

mallista. Näissä tapauksissa useimmiten louhokset laimenevat suunniteltua 

enemmän ja näin ollen niiden pitoisuutta ei saada pidettyä halutussa. Perien 

suunniteltu suunta muuttuu kuitenkin usein alkuperäisestä suunnitelmasta joh-

tuen kairauksien valmistumisesta, ja sen ansiosta geologisen tiedon lisääntymi-
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sestä. Toisinaan on tilanteita, joissa periä on lähdetty louhimaan jo ennen kai-

rauksien tulosten analyysin valmistumista ja kun perät ovat jo edenneet jonkin 

aikaa ja geologinen tieto päivittyy, huomataan että perä on menossa huomatta-

vasti väärään suuntaan.   

 

 

Kuva 17. Malmion ohi ajettu pitkittäinen malmiperä 

 

Yhtenä ongelmana peränajossa on perien ryöstäminen räjäytysten yhteydessä. 

Ryöstämisellä tarkoitetaan tahatonta ylilouhintaa, jossa räjäytyksen vaikutuk-

sesta johtuen perä karkaa profiilistaan liian leveäksi tai korkeaksi. Ryöstämisen 

syynä voi olla esimerkiksi liian suuri pistoprofiili tai heikosta kivilaadusta johtuvaa. 

Heikosta kivestä johtuva ryöstö ei aina johdu räjäytyksen vaikutuksesta, vaan 



29 

 

useimmiten rusnauksen yhteydessä perät laajenevat heikkouden puolelta suun-

niteltua suuremmiksi.  Perien ryöstäminen tekee aina kaivokselle lisäkustannuk-

sia lisääntyneen kiven vuoksi kivenajona, sekä suurempien tuentatöiden vuoksi.   

 

Perien korkeus ja suunnitellussa peränkorkeudessa pysyminen aiheuttaa jonkin 

verran ongelmia erityisesti louhoksien louhinnan yhteydessä. Nousunajokoneet, 

jotka aloittavat louhoslouhinnan työvaiheet tarvitsevat perään korkeutta pystyäk-

seen poraamaan nousua 4,4–5,6 metriä. Varsinaisesti ongelmaa ei tuota perien 

mataluus, vaan useimmiten ongelma on perien korkeus. Jos perän korkeus ylit-

tää 5,6 metriä, joudutaan nousunajokoneelle tekemään perän korotus eli niin sa-

nottu peti sepelistä tai murskeesta. Tämä on yksi ylimääräinen työvaihe, joka si-

too aina yhden pyöräkoneen ja miehen ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 

Toisinaan liian korkeissa perissä joudutaan vaihtamaan nousun porausmenetel-

mää hitaampaan ja kalliimpaan.  Liian matalia periä joudutaan puolestaan korot-

tomaan joko louhimalla lisää tilaa pohjasta tai katosta poraamalla ja panosta-

malla. 

 

Perien korossa pysyminen on erittäin tärkeää louhintaperissä vesien ohjauksen 

vuoksi. Malmiperät ovat nousevia eli yläkätisiä, jotta porauksesta ja kalliosta tu-

levat vedet valuisivat tasoperiin ja sieltä ohjattuina vesialtaisiin. Jos perien kalte-

vuus ei pysy suunnitellussa ja niiden vedenpoisto on heikkoa, tuottaa se ongel-

mia etenkin pitkäreikäporauksessa. Pitkäreikäporauksen aikana porarei’istä nou-

see veden mukana hienoa soijaa ja jos soijavesi ei pääse poistumaan porauksen 

aikana perästä, valuu se uudelleen porareikiin ja näin ollen hidastaa porausta, 

sekä tukkii reikiä. Pahimmassa tapauksessa soija tukkii poraletkan huuhtelureiät, 

jonka seurauksena koko putkiletka jää reikään jumiin.  
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3.5 Miten malmiperien louhinnan onnistumista tutkittiin 

Yli- ja alilouhinnan määrää tutkiessani käytin DeswikCAD-ohjelmaa, jolla mallin-

sin jokaiselle edustavalle perälle peräsuunnitelmien mukaisen teoreettisen perä-

profiilin, joita verrattiin toteutuneisiin skannattuihin peräprofiileihin. Edustavalla 

perällä tarkoitetaan perää, jonka skannauksessa ei ole mukana levityksiä, eikä 

kivilaadusta tai jostain muusta syystä johtuvia selvästi poikkeavia ryöstöjä. Yli- ja 

alilouhinnan tutkiminen on rajattu ainoastaan poikittaisiin- ja pitkittäisiin malmipe-

riin.  

 

Laskennallisena teoreettisena profiilina poikittaisessa malmiperässä on käytetty 

5,8*5 metrin profiilia ja pitkittäisen 5,3*5 metrin, joiden keskilinjana toimii perä-

suunnitelman keskilinja. Pitkittäisen malmiperän porausprofiili on pienempi kuin 

laskennallinen teoreettinen profiili, koska käytännön kautta on huomattu, että pit-

kittäisen perän ryöstö on niin huomattavaa. Lähimmäs teoreettista haluttua pro-

fiilia päästään juurikin 4,5*5 metrin porausprofiililla. Poikittaisessa malmiperässä 

porausprofiili on sama kuin teoreettinen haluttu profiili, koska siellä ryöstöä on 

havaittu haluttuun profiilin nähden huomattavasti vähemmän.   

 

Skannatut ja teoreettiset profiilit leikattiin pituudeltaan toisiaan vastaaviksi, jotta 

malleista saatiin vertailukelpoiset. Leikatuista profiileista laskettiin taso kerrallaan 

tilavuudet eli kuutiot, joista laskettiin toteutuneen ja suunnitellun tilavuuden ero ja 

vertailtiin näitä keskenään. Malmiperiä tutkiessa apuna on käytetty myös geolo-

gien RQD-mallia, jonka avulla heikkousvyöhykkeiden mahdollisia vaikutuksia pe-

rien ryöstöön on ollut mahdollista tutkia. RQD-malli on geologien ylläpitämä 3D-

malli alueesta, jossa kallion RQD-arvo on vähemmän kuin 30. RQD-malli kattaa 

koko Kittilän maanalaisen kaivoksen niiltä osin joissa on kairattu.  

 

Toteutuneita ja suunniteltuja peräprofiileja vertailtiin keskenään myös poikittais-

leikkauskuvilta, jolta yli- tai alilouhinnan sijainti perissä oli helpompi todentaa. 

Leikkauskuvilta pystyy myös havaitsemaan paremmin, onko yli- tai alilouhinta po-

rauskaaviosta johtuvaa, eli onko se tasosta riippumatonta ja toistuvaa, vai onko 

se kivilaadusta eli RQD-arvosta johtuvaa.   
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Kuva 18. Poikittaisten malmiperien skannatut profiilit vs. teoreettiset 

 

Pitkittäisten malmiperien yli- ja alilouhinnan vaikutusta louhostuotantoon tutkittiin 

myös louhos-skannausten avulla. Huomattavasti ylilouhituille perille lisättiin skan-

natut louhokset ja verrattiin niitä suunniteltuihin louhosmalleihin leikkauskuvien 

avuilla. Alilouhittujen perien osalta haastateltiin vanhoja työntekijöitä alilouhinnan 

vaikutuksista tuotantolouhintaan (Liite 4).   

. 
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4 TULOKSET  

4.1 Poikittaisten malmiperien louhinta  

Tasoilta 225–500 edustavia peräprofiileja kertyi 95 kappaletta, joiden keskimää-

räinen ylilouhinta oli viisi prosenttia. Jokaisella tasolla perissä on havaittavissa 

ylilouhintaa ja suurimmat ylilouhinnat ovat näkyvissä tasoilla 225 ja 250, joissa 

myös huomattiin, että toteutuneet profiilit ovat huomattavasti isompia kuin tavoite. 

225 ja 250 tasoilla ylilouhintaa on tullut 9 ja 15 prosenttia, josta voidaan huomata, 

että perän louhinta on kehittynyt huomattavasti esimerkiksi verrattaessa 475-ta-

solle, jossa ylilouhintaa on havaittavissa enää 2 prosenttia.  

 

Taulukko 1. Yli- ja alilouhinnat tasoittain poikittaisissa malmiperissä 

Poikittaiset
taso Suun til m3 kart til m3 Yli + /ali - m3 Yli + /ali - t % Perien lkm

225 3702 4036 334 969 9 % 4
250 7448 8550 1102 3196 15 % 8
275 2742 2817 75 218 3 % 4
300 8240 8465 225 653 3 % 8
325 9381 10040 659 1911 7 % 9
350 12282 12624 342 992 3 % 9
375 12079 12841 762 2210 6 % 10
400 8952 9214 262 760 3 % 9
425 10402 10929 527 1528 5 % 10
450 10969 11385 416 1206 4 % 9
475 9488 9666 178 516 2 % 8
500 6663 7075 412 1195 6 % 7

yht 296809 312162 15353 44523 5 % 95

 

 

 

Suurimmat ylilouhinnat, mitä leikkauskuvilta voi havaita, tulevat perien katoista, 

noin 0,2–0,3 metriä. Pääsääntöisesti perät pysyvät hyvin suunnitellussa profii-

lissa, mutta saavuttaessa malmiin tai mallinnettuun heikkousvyöhykkeeseen al-

kavat perät karata teoreettisesta profiilista. Ylilouhinta näissä kohdissa jopa kak-

sinkertaistuu perien ryöstäessä heikommassa kivessä. Kaikkia tutkittuja tasoja 

vertaillessa koko kaivoksen leikkauskuvalta on hyvin selkeästi huomattavissa, 

miksi 250–375 tasoilta ylilouhintaa tulee enemmän kuin syvemmältä: tasot 250–

375 sijaitsevat kokonaisuudessaan mallinnetussa heikkousvyöhykkeessä.  
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Kuva 19. Pituusleikkaus 225–350 tasojen heikkousvyöhykkeestä 

 

Pienin alilouhinta prosentuaalisesti on tullut 475-tasolta. Suurin havaittava yli-

louhinta tällä tasolla tutkituista peristä on tullut ainoastaan heikkousvyöhykkeellä 

sijaitsevista muutamista peristä. Ne perät, jotka ovat sijainneet heikkousvyöhyk-

keen ulkopuolella ovat onnistuneet erittäin hyvin ja osa jäänyt jopa alilouhinnan 

puolelle. Tällä tasolla louhinta olisi todennäköisesti saatu onnistumaan täydelli-

sesti, jos peränajoa olisi optimoitu heikkousvyöhykkeen kohdalla madaltamalla 

porauskaaviota.   

 

 

Kuva 20. 475-tasolla perä, joka heikkousvyöhykkeessä vs. viereinen perä joka 

ehyessä kivessä 

 

Suurin ylilouhinta prosentuaalisesti on tullut tasolta 250. Kaikki tutkitut perät ta-

solla sijaitsevat heikkousvyöhykkeessä, josta johtuen ylilouhinta on suurta. Tällä 
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tasolla porauskaavion pienentämisellä heti perien louhinnan aloituksessa olisi 

voitu saavuttaa mahdollisesti paremmat louhinnan tulokset.    

 

 

Kuva 21. 250-tason vierekkäiset perät 
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4.2 Pitkittäisten malmiperien louhinta 

Tasoilta 225–500 edustavia pitkittäisiä malmiperiä kertyi 46 kappaletta, joiden 

keskimääräinen ylilouhinta oli seitsemän prosenttia. Pitkittäisissä malmiprofii-

leissa peräprofiileita on muokattu useammin ja enemmän, kuin poikittaisissa, jo-

ten louhintatasokohtaiset erot ovat suurempia. Sama trendi on kuitenkin läsnä, 

kuin poikittaisissa malmiperissä, eli suurimmat ylilouhinnat ovat tulleet alkupään 

louhintojen yhteydessä tasoilta 250–325. Näillä tasoilla on kokeiltu useissa koh-

teissa ajaa pitkittäisiä periä samalla kaaviolla kuin tasoperiä.  

 

Taulukko 2. Yli-ja alilouhinnat tasoittain pitkittäisissä malmiperissä 

Pitkittäiset
taso Suun til m3 kart til m3 Yli + /ali - m3 Yli + /ali - t % Perä m

225 7042 7477 435 1262 6 % 287
250 7919 8579 660 1914 8 % 323
275 8569 10128 1559 4521 18 % 347
300 8571 9810 1239 3593 14 % 347
325 2542 2919 377 1093 15 % 104
350 2527 2523 -4 -12 0 % 104
375 3898 3739 -159 -461 -4 % 179
400 3682 3508 -174 -505 -5 % 153
425 3500 3418 -82 -238 -2 % 144
450 7963 8104 141 409 2 % 325
475 5968 6502 534 1549 9 % 249
500 0 0 0 0 0 %

yht 62181 66707 4526 13125 7 % 46

 

 

 

Pitkittäisissä malmiperissä on havaittavissa, että suurimmat ja pienimmät yli-

louhinnat tulevat tasoilta, jotka sijaitsevat heikkousvyöhykkeellä ja joissa pe-

ränajoa on metrimääräisesti eniten. Näissä kohteissa suuri prosentuaalinen yli-

louhinta johtuu juurikin väärästä porakaaviosta, sekä heikkousvyöhykkeen yh-

teisvaikutuksesta.  

  

Porauskaaviosta ja kivilaadusta johtuvaa ylilouhintaa kuitenkin on havaittavissa 

paljon. Vertailtaessa perämetreiltään vastaavia tasoja kuten 325 ja 350 tasoja on 

havaittavissa suoranaisesti porauskaaviosta ja kivilaadusta johtuvaa louhinnan 

onnistumisen muutosta. 325-tasolla ylilouhintaa on toteutunut 15 prosentin ver-

ran ja 350-tasolla on onnistuttu optimaalisesti. Tämä selittyy suurilta osin 325-
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tason peristä, jotka sijaitsevat kokonaisuudessaan heikkousvyöhykkeellä, johon 

olisi pitänyt reagoida peränajon yhteydessä muokkaamalla porakaaviota.  

 

 

 

Kuva 22. 325-tason pitkittäinen perä 

 

Tasokohtaisessa tarkastelussa on helposti huomattavissa, kuinka paljon perä-

kaavion optimointi on vähentänyt ylilouhintaa. 350-taso on laskennallisesti onnis-

tunut optimisti ja tasoilla 375–425, joissa pitkittäisiä periä on ajettu pienemmällä 

profiililla, on jäänyt alilouhinnan puolelle. Vaikka näillä tasoilla perät ovat jääneet 

suunniteltua pienemmiksi, sillä ei ole ollut negatiivista vaikutusta esimerkiksi lou-

hosten tuotannon onnistumiselle. 

 

350-taso on prosentuaalisesti onnistunut louhinnan kannalta halutusti. Yli- tai ali-

louhintaa ei kokonaisuudessaan ole ja leikkauskuvilta on nähtävissä, että profiili 

on halutun kaltainen. Tällä tasolla kivilaatu on ollut hyvä, mikä on edesauttanut 

perän louhinnan onnistumista. 350-tasolla hyvän kalliolaadun vuoksi sijaitsevat 

myös kaivoksen maanalainen päätaso eli toimistot, ruokala ja huoltohallit. 
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Kuva 23: 350-tason onnistunut perän louhinta.  

 

275-tasolla ylilouhinta on ollut kokonaisuudessaan 18 %, joka on kaikista tarkas-

telluista tasoista suurin. Leikkauskuvilta on suoraan havaittavissa, että nämä pit-

kittäiset perät on ajettu isommalla kaaviolla, kuin nykyään ja näin ollen perätkin 

ovat paikoittain jopa suurempia kuin poikittaiset malmiperät. Tämän tason pitkit-

täisissä malmiperissä käytössä oli 5,3 metriä leveä porauskaavio, jonka seurauk-

sena peristä on tullut jopa useita metrejä liian leveitä haluttuun nähden. Lisäksi 

275-tason ylilouhintaa on lisännyt heikkousvyöhyke. Alueilla missä heikkous-

vyöhyke on vaikuttanut lähtökohtaisesti jo perän ryöstöön, liian suuri porauskaa-

vio on tehnyt peristä valtavia niiden käyttötarkoitukseen. Liian suurena ajettu perä 

on vaikuttanut myös louhosten louhintaan negatiivisesti laimentamalla louhoksia 

koko toteutuneen perän leveydeltä.  

 

 

Kuva 24. 275-tason ylilouhinta, ennen porakaavion muokkaamista  
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Suurin alilouhinta prosentuaalisesti pitkittäisistä malmiperistä on tullut 400-ta-

solta. Tällä tasolla alilouhintaa on ollut tutkituissa perissä 7 %. 400-tasolla pie-

nemmällä porauskaaviolla toteutettu louhinta on onnistunut suunniteltuun nähden 

erittäin hyvin. Oletuksena pienemmällä kaaviolla louhittaessa on ollut, että perä 

ryöstäisi lähelle haluttua teoreettista profiilia eli 5,3*5 metriä. Pienemmällä po-

rauskaaviolla on saatu myös heikkousvyöhykkeistä johtuvat ryöstöt kuriin. Suu-

rimmat ryöstöt tällä tasolla ovat tulleet heikkousvyöhykkeiden vaikutuksesta pe-

rien katoista. Perät ovat jääneet hieman kapeaksi suunnitellusta, mutta tällä ei 

ole kuitenkaan ollut negatiivisia vaikutuksia tuotantolouhinnassa.  

 

 

Kuva 25. Pitkittäinen malmiperä 400-tasolla. 
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5  PERÄPROFIILIEN OPTIMOINTI 

5.1 Poikittaisen malmiperän optimointimahdollisuudet 

5.1.1 Pistoprofiilin muokkaaminen 

Taloudellisesti ajateltuna poikittaisen malmiperän kaavioita voitaisiin optimoida 

perän katon osalta. Ylilouhintaa voitaisiin saada vähennettyä hieman optimoi-

malla peräprofiilin pistoa kattojen osalta. Tällä hetkellä pistoa poikittaisen malmi-

perän porauskaaviossa on 0,3 metriä ja vähentämällä pistoa 0,1-0,2 metriin katon 

osalta, saataisiin suunniteltu ja toteutunut profiili vastamaan toisiaan paremmin. 

Tällä olisi todennäköinen vaikutus myös heikkousvyöhykkeessä olevien perien 

ylilouhintaan. 

 

Riskinä piston vähentämisessä on perän katon madaltuminen perän edetessä. 

Perän madaltuessa katko katkolta, alkaa se vaikuttaa kattoreikien poraamisen 

aloitukseen negatiivisesti. Jos kattoreikiä joudutaan aloittamaan katko katkolta 

alempaa, kuin suunniteltu, johtaa se lopulta siihen, että perät ovat liian matalia 

niiden loppupäästä. Piston vähentäminen mahdollisesti myös lisää korjauslouhin-

nan määrää, kun huomataan, että perän katto jää liian matalaksi.  

 

5.1.2 Perän louhiminen matalammalla profiililla 

Pistojen sijaan koko porauskaavio poikittaisten malmiperien osalta voitaisiin to-

teuttaa matalammalla kaaviolla. Muokkaamalla porauskaavion korkeus 5 met-

ristä 4,8 metriin saataisiin todennäköisesti katon ylilouhintaa pienemmäksi, eikä 

pistoprofiiliakaan tarvitsisi muuttaa. Madaltamalla kaavio 4,8 metriin ongelmia il-

menisi jatkossa ainoastaan, jos perä ei onnistu katon osalta niin hyvin kuin suun-

niteltu. Nousunajokone tarvitsee korkeutta perään työskennelläkseen vähintään 

4,7 metriä, joten perän lähtö täytyy onnistua joka katkolla. Keskimääräinen ryöstö 

poikittaisissa malmiperissä katon osalta on 0,2–0,3 metriä, joten kaavion madal-

tamisella saavutettaisiin helpoiten haluttu viiden metrin korkuinen perä.   

 



40 

 

5.1.3 RQD-mallin käyttäminen optimoinnissa 

Peränajoa voitaisiin optimoida myös käyttämällä mallinnettuja heikkousvyöhyk-

keitä hyväksi. Varsinkin poikittaisissa malmiperissä heikkousvyöhykkeen vaiku-

tus ylilouhintaan on selvä, joten ylilouhintaa on mahdollista vähentää muokkaa-

malla porauskaavioita katko kerrallaan, kuten katkon pituutta säädellään mal-

missa ja sivukivessä. Geologien saatua kairausnäytteiden analyysit peristä näh-

täisiin myös mahdolliset heikkousvyöhykkeet ja niiden sijainnit, ja näiden tietojen 

avulla voitaisiin porakaaviota muokata näillä kohdin piston tai jopa kaavion koon 

puolesta pienemmäksi. Yksinkertaisuudessaan saavuttaessa mallinnettuun heik-

kousvyöhykkeeseen vaihdettaisiin porakaavio pienempään kaavioon.  Jos perä 

on selkeästi suurimmilta osin heikkousvyöhykkeen alueella, voitaisiin se lähtö-

kohtaisesti jo porata pienemmällä kaaviolla. 

 

 

Kuva 26. Heikkousvyöhykkeen vaikutus perän ryöstöön 

 

 

 

RQD-mallia käytettäessä optimoinnin työkaluna olisi tarpeellista myös lisätä pe-

ränajon seurantaa ja muokata työvaiheistusta. Perän profiilin onnistumisen seu-

raamista täytyisi lisätä ja tämän seurauksena porauskaavion muokkaamista pe-

rän ollessa vielä kesken voitaisiin käyttää hyväksi. Halutuista peristä olisi saatava 

skannaus esimerkiksi kahden katkon välein, jolloin voitaisiin havaita mahdollisesti 
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tuleva yli- tai alilouhinta ja reagoida siihen. Nopealla reagoinnilla saavutettaisiin 

prosentuaalisesti parempi louhimistulos malmiperissä.   

 

Vuonna 2018 käytössä olleella työvaiheistuksella peristä otetaan skannaus 

vasta, kun perä on saavuttanut määrämittansa. Tehostamisella perien skannaus-

ten lukumäärä lisääntyisi usealla skannauksella perää kohden. Kaivosyhtiön 

omana peränajona peränajon katkoja louhitaan keskimäärin neljä katkoa vuo-

rossa, joten kaivosmittaajien työmäärä kasvaisi huomattavan paljon. Seurantaa 

lisäämällä saavutettaisiin helpoiten ja nopeinten peränajon haluttu optimointi, ja 

perien laatu pysyisi paremmin tasalaatuisena.  

 

Skannausta nopeampi vaihtoehto on merkitä jokaiselle katkolle teoreettisen pro-

fiilin rajat. Rajojen avulla jokainen perässä työskentelevä porari ja työnjohtaja nä-

kevät onko perässä havaittavissa yli- tai alilouhintaa. Teoreettisen profiilin rajoja 

hyväksi käyttäen porauskaavio voidaan muokata sopivammaksi jokaisen katkon 

jälkeen.   

 

Haasteina RQD-mallin käytössä olisivat lisääntynyt suunnittelijoiden ja geologien 

työmäärät, sekä peränajon ohjauksen haastavuus työnjohtajille. Tällainen opti-

mointi vaatisi suunnittelijoilta sekä geologeilta suurempaa panosta kuin nykyisin. 

Geologien kairanäytteiden analysointi lisääntyisi ja jos RQD-mallia haluttaisiin 

käyttää apuna suunnitellussa, joutuisivat he päivittämään sitä useammin ja kat-

tavammaksi. Jos RQD-malli on riittävän tarkka ja kattava, voivat suunnittelijat op-

timoida peränajoa jo perän suunnitteluvaiheessa. 

 

Suunnitellun kannalta työmäärää kasvattaisi perien tutkiminen etukäteen katko 

kerrallaan sekä sopivan porauskaavion valinta perään. Lisäksi onnistumisen seu-

ranta pitäisi olla jatkuvaa, jotta osattaisiin arvioida, onko optimointi kannattavaa 

vai ei. Peränajon ohjauksen kannalta työnjohtajan ja porarin pitäisi olla koko ajan 

hereillä, jotta perät ajettaisiin oikeilla ja perälle optimoidulla kaaviolla eikä vain 

systemaattisesti samalla kuin aina. Haasteellisuutta ohjaukseen lisää jatkuvasti 

vaihtuvat työvuorot ja työntekijät.   
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5.1.4 Porauskaavion leventäminen  

Perien liiallinen leveys ei aiheuta suoranaisia ongelmia tuotantolouhinnan kan-

nalta. Leveämmässä perässä kaikki tuotantoporien reiät saadaan porattua latti-

asta, joka vähentää louhinnasta aiheutuvaa hartioiden nousun riskiä. Leveäm-

mällä perällä on myös positiivisia vaikutuksia louhosten onnistumisen kannalta: 

leveämpi perä vähentää louhoksen pohjasta irrotettavan kallion määrää, minkä 

vuoksi louhoksien onnistuminen eli saanti saadaan paremmaksi. Leveämpi perä 

antaa myös louhoksien räjäytykselle enemmän tilaa purkaantua, mikä korostuu 

ennen kaikkea isoimmissa louhoksissa, joihin ei perän laadun vuoksi voida tehdä 

levityksiä. Leveämmällä perällä saadaan tehtyä suurempi louhoksen avausräjäy-

tys, mikä suurimmissa louhoksissa vähentää räjäytyksien määrää yhdellä. Suo-

ranaiset negatiiviset vaikutukset leveämmälle perälle olisivat lisääntyneet ki-

venajo ja lisääntynyt sivukiven määrä.   

 

Poikittaiset malmiperät voitaisiin myös lähtökohtaisesti louhia leveämmällä profii-

lilla. Perät voitaisiin esimerkiksi ajaa 7*5 metrin porauskaaviolla, jolloin perä le-

venisi nykyisestä kaaviosta 1,2 metriä. Leveämmän perän edut ovat edellä mai-

nittu lisääntynyt tila tuotantokoneille ja tuotantolouhinnan saannin eli onnistumi-

sen parantaminen. Leveämmällä perällä ja levityksillä saadaan louhosmallien 

pohjasta irrotettua huomattavasti enemmän pinta-alaa, jolloin tuotantoporan 

rei´ille jäänyt vaikutus pienenee ja louhosten saanti paranee.  

 

Kustannuksia ajatellen 7*5 metrin perä on huomattavasti taloudellisempi kuin 

5,8*5 metrin perä. Kustannusvaikutuksia laskiessa esimerkki peränä käytetään 

tasolla 325 sijaitsevaa poikittaista malmiperää, jota louhitaan 39 metriä. Peräkaa-

vioita vertailtiin irtoavan kivimäärän, peränajosta saatavan malmin, leveämmän 

perän vaikutuksista tuleviin louhoksiin ja peränajon kustannusten osalta. Lasken-

nassa peränajomalmin keskipitoisuutena käytettiin keskiarvona pidettyä 4,7 

grammaa kultaa tonnissa ja louhosten osalta 4,4 grammaa kultaa tonnissa. Mal-

min osuutena peränajon metreistä käytettiin 25 % koko perästä. Louhoksen ko-

kona käytettiin 6500 tonnin louhosta, joka on 15 metriä leveä, 6 metriä pitkä ja 25 

metriä korkea. Peränajon kuluna käytettiin LOM:n perusteella 2800 euroa louhit-
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tua metriä kohden, johon sisältyy kaikki louhintaan sisältyvät kustannukset. Li-

säksi kuluihin on laskettu mukaan suuremman kivimäärän kuljetuksen kulut, 

jonka on laskettu olevan euron tonnikilometriä kohden. 

 

Kiveä suuremmalla kaaviolla louhitaan noin 900 tonnia, josta 25 prosenttia on 

malmia. Nykyisin käytössä olevalla kaaviolla koko malmiperästä irtoaa noin 3 000 

tonnia kiveä, josta kultaa kertyy 115 unssia. Perän malmista saatava tuotto tämän 

hetken kullan hinnalla ja dollarin kurssilla laskettuna on noin 113 000 euroa. Le-

vennetyllä kaaviolla louhittuna kiveä irtoaisi 902 tonnia enemmän kuin normaalilla 

kaaviolla. Leveämmällä kaaviolla kiveä louhittaisiin 3 900 tonnia, josta kultaa ker-

tyy 149 unssia. Leveämmällä kaaviolla malmista saatava tuotto tämän hetken 

kurssilla on noin 145 000 euroa. Malminmäärän lisääntymisestä saatava hyöty 

leveämmällä perällä on siis 35 000 euroa.  

 

Perän louhinnan kulut kasvavat myös suuremman peräkoon vuoksi. Tämän het-

kisellä peräkaaviolla jonka koko on 28,6 neliötä, hinta per louhittu perämetri on 

noin 2800 euroa. Koko 39 metrin perälle kustannuksia tämän hetkisellä kaaviolla 

tulee noin 110 000 euroa. Leveämmän kaavion koko on 34,6 neliötä ja tälle kaa-

violle laskennallinen hinta per metri on noin 3 400 euroa, johon on laskettu mu-

kaan myös lisääntyvän kivenajon kustannukset. Koko perälle kustannuksia le-

veämmällä kaaviolla tulee yhteensä noin 130 000 euroa.  

 

Vertailemalla peränajon kustannuksia tällä hetkellä käytettävän kaavion ja leven-

netyn kaavion välillä, huomataan leveämmän kaavion tuottavan enemmän voit-

toa. Tämän hetkisellä kaaviolla ajetun perän taloudellinen saavutettu hyöty saa-

dun malmin ja kulujen osalta on 3 000 euroa voittoa. Levennetyllä kaaviolla ajetun 

perän taloudellinen saavutettu hyöty saadun malmin ja kulujen osalta on 15 000 

euroa. Leveämmällä kaaviolla ajettu perä tuottaa siis voittoa 12 000 euroa enem-

män kuin nykyinen 5,8*5 metrin perä.  

 

Leveämmällä perällä saavutetaan hyötyä myös louhittaviin louhoksiin. Perää 

saadaan levitettyä 1,2 metriä louhoksen sisällä, joka tarkoittaa 1,6 prosenttia. 

Vertailussa käytetystä 6 500 tonnin louhoksesta leveämmällä kaaviolla ajettuna 
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tämä tarkoittaa 104 tonnia malmia, joka laskettuna 4,4 grammaa per tonni pitoi-

suudella tarkoittaa 15 unssia kultaa enemmän per louhos. Louhittaessa vuo-

dessa 200 louhosta, tarkoittaa tämä noin 2 900 unssia enemmän kultaa vuotta 

kohden. Tämän hetkisellä kullan hinnalla ja dollarin kurssilla laskettuna se tar-

koittaa noin 2,9 miljoonaa euroa voittoa.  

 

Peränajosta ja louhosten louhinnan yhteydessä saavutettu hyöty kasvaa leveäm-

män perän ansiosta huomattavasti. Kokonaishyödyssä on laskettu saatava voitto 

vuodelle 200 louhoksella ja 200 ajettavalla perällä. Paremmalla saannilla ja suu-

remmalla perän ajosta saadulla malmimäärällä leveämmän perän kokonaishyöty 

kasvaa noin 4,7 miljoonaan euroon vuodessa.  

 

Leveämmällä profiililla louhittujen perien haasteina ovat lisääntynyt työaika perää 

kohden ja kalliomekaaniset vaikutukset louhintojen edetessä. Leveämmällä pro-

fiililla louhittaessa katkon porareikien määrä lisääntyy, tukemisen tarve lisääntyy, 

sekä lastattava materiaali lisääntyy. Työmäärien lisääntyessä katkoa kohden 

koko perän valmistumisaika on pidempi, kuin nykyisin käytössä olevilla profiileilla. 

Tästä johtuen on todennäköistä, että peränajon kokonaismetrit esimerkiksi vuo-

dessa vähentyisivät jonkin verran. Kalliomekaanisia ongelmia voi ilmetä jo le-

veämmällä profiililla ajettaessa, koska avonainen pinta-ala perässä kasvaa. 

Pinta-alan kasvaessa, perä on herkempi kalliomekaanisille muutoksille. Myös 

louhintojen edetessä on suuri riski, että leveämmällä profiililla ajettu perä alkaa 

sortua, kun ajetaan esimerkiksi viereistä perää. Vielä käytössä ja huonossa kun-

nossa olevat perät lisäävät kunnostusten määrää ja näin ollen syövät leveäm-

mällä profiililla saavutetun taloudellisen hyödyn. 
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5.2  Pitkittäisen malmiperän optimointimahdollisuudet 

5.2.1 Pitkittäisen malmiperän louhiminen pienemmällä kaaviolla 

Tuloksista on havaittavissa, että pitkittäisiä malmiperiä on ajettu ja ajetaan edel-

leen hieman liian leveällä profiililla. Ylilouhinnan prosentteja tarkasteltaessa par-

haimman tuloksen pitkittäisten malmiperien ajamisessa saadaan, kun perät aje-

taan 4,5 metrin leveällä profiililla. Haluttuun profiiliin verrattaessa lopputulos on 

pienoinen alilouhinta, mutta perustuen siihen, ettei sillä ole negatiivisia vaikutuk-

sia tuotannolle, tämä olisi taloudellisin malli.  

 

Ylimääräistä kivenajoa tutkituista peristä olisi optimitilanteessa tullut noin 14 300 

tonnia vähemmän kuin toteutunut. Pitkittäinen louhinta näillä näkymin lisääntyy 

koko ajan Kittilän maanalaisessa kaivoksessa, joten tulevaisuudessa säästöt pe-

ränajossa voisivat olla pienemmillä profiileilla huomattavat. Lisäksi positiivisia vai-

kutuksia saataisiin myös tuotantolouhinnan kannalta, sillä pitkittäisiin periin tule-

vat pitkittäiset louhokset tietyiltä osin laimenisivat vähemmän. 

 

Pitkittäisissä malmiperissä optimointia tarvitaan ennen kaikkea niissä kohteissa, 

joihin tulee useita pitkittäisiä louhoksia peräkkäin. Oikean kokoisella profiililla 

tehty perä on avain asemassa pitkittäisten louhosten louhinnassa laimennuksien 

osalta. Näissä perissä louhosten onnistumista prosentuaalisesti saadaan paran-

nettua huomattavasti, jos lähtökohtaisesti perät ovat optimikokoisia sekä sijaitse-

vat malmiin nähden oikeassa paikassa. Sivukiven määrä louhoslouhinnan yhtey-

dessä vähenisi, ja näin ollen louhosten pitoisuudet saataisiin pysymään lähem-

pänä suunniteltua ja budjetoitua pitoisuutta.   
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Kuva 27. Louhos, joka laimentunut liian leveän yläperän johdosta.  

 

Riskinä pitkittäisenperän kaventamisessa on sen tilan riittävyys tuotantoa varten. 

Liian kapeat perät tuottavat ongelmia tuotantoporille, koska niiden puomisto ei 

mahdu toimimaan kallistettujen reikien osalta kapeassa perässä. Myös perän 

suunnassa pysyminen malmion osalta korostuu entisestään, koska jos kapea 

perä on ajettu ohi kapeasta malmista sivusuunnassa, on mahdotonta saada lou-

hosta louhittua pienillä laimennuksilla. Louhosmallin tullessa ”ohi” perästä, myös 

nousun poraaminen nousunajokoneella vaikeutuu huomattavasti ja monesti 

näissä tapauksissa joudutaankin poramaan nousu raakun puolelle. Useimmiten 

ohi menneitten perien vuoksi nousua ei voidakaan porata yläkätisenä koneen ra-

joituksen vuoksi, vaan ainoa mahdollisuus on alakätisellä koneella sivukalliste-

tulla nousulla. Perään tulevat vaijerit vievät lisäksi perästä hieman tilaa, joten ka-

peammilla profiileilla ajetuissa perissä todennäköisesti vaijereita jouduttaisiin ly-

hentämään tai taittamaan, jotta perässä pystytään liikkumaan turvallisesti.  
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5.2.2 RQD-mallin hyödyntäminen 

RQD-mallia voitaisiin hyödyntää myös pitkittäisissä malmiperissä samalla tavalla, 

kuin poikittaisissa malmiperissä. Perät voitaisiin porata pienempinä sellaisissa 

kohteissa, missä heikkousvyöhyke on läsnä suurimmilta osin perän suunniteltua 

pituutta. Haasteena tällaisessa optimoinnissa on pitkittäisten perien kulku hierto-

jen välissä, joissa heikkousvyöhyke kulkee useimmiten vain perän toista laitaa 

myötäillen.  

 

Heikkousvyöhykkeen seuratessa ainoastaan perän toista laitaa voidaan poraus-

kaaviota optimoida pelkästään sen laidan osalta. Heikossa kivessä sijaitsevan 

perän puolen reikien pistoa voidaan esimerkiksi vähentää 0,3 metristä 0,1 met-

riin. Peräkaaviota voidaan myös kaventaa heikkousvyöhykkeen puolelta esimer-

kiksi 0,1 metrillä. Tällaisissa tapauksissa perän laadun ja toteutuman seuraami-

nen tulee tärkeään osaan, jotta malmista ei sivusuunnassa ajeta ohi.   

 

Kuva 28. Heikkousvyöhykkeen sijainti yleisesti pitkittäisissä malmiperissä 
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6 EHDOTUKSET PERÄNAJON OPTIMOINTIIN 

6.1 Peräprofiilin levitys 

Perä voitaisiin ajaa sisään tämän hetkisellä profiililla eli 5,3*5,8 metrin profiililla. 

Saavuttaessa malmilinssiin perä levennettäisiin levityksillä suuremmaksi ja jat-

kettaisiin peränajoa suuremmalla profiililla perän loppuun asti. Tällöin mahdolliset 

kalliomekaaniset vaikutukset eivät yllä tasoperään malmiperien lähtöihin asti. 

 

Leveämmällä peräprofiililla saavutetaan huomattava taloudellinen hyöty louhin-

tojen yhteydessä niin perämalmeissa, kuin parantuneella saannilla louhoksissa. 

Leveämpään perään lisätyt louhoslevitykset kattavat lähestulkoon koko louhok-

sen pohjan. Nykyprofiililla pohjaan jää lähtemätöntä materiaalia noin puolitoista 

metriä puolelle levityksistä huolimatta.  

 

Louhintoihin positiivisia vaikutuksia saataisiin tuotantokoneille lisääntyneen tilan 

avulla. Noin metrin levennys molemmille sivuille tarkoittaa tuotantoporille sitä, 

ettei kulmareikiä tarvitse missään tilanteessa porata perän seiniltä. Louhosten 

hartioiden ryöstöä saataisiin vähennettyä kaikkien reikien lähtiessä perän poh-

jasta. Leveämpi perä poraustasolla luonnollisesti vähentää ryöstäneiden hartioi-

den turvallisuusvaikutuksia.     

   

 

Kuva 29. Ehdotetun mallin mukainen perä 
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6.2 Teoreettisen profiilin merkitseminen  

Teoreettisen profiilin merkitseminen perään esimerkiksi joka toiselle katkolle olisi 

suoranaista laadun seurantaa kaikille perässä työskenteleville. Teoreettisen pro-

fiilin merkitseminen tulisi mittamiesten tehtäväksi, eikä tämä lisäisi työkuormaa 

kovinkaan paljoa. Samalla kun mittamies menee perään merkitsemään perän 

keskimerkin ja korkomerkit, voisi hän täkymetriä apuna käyttäen merkitä myös 

teoreettisen halutun peräprofiilin. Tässä vaiheessa myös peräskannausten mää-

rän lisääminen esimerkiksi joka toiselle katkolle auttaisi peränajon laadun seu-

rantaa. (Liite 5.) 

 

Joka toiselle katkolle merkitty haluttu teoreettinen profiili mahdollistaa välittömän 

reagoinnin yli- ja alilouhintoihin. Perään tullessa porari näkee suoraan, onko pe-

rässä yli- tai alilouhintaa ja voi tämän perusteella soveltaa porauskaaviota. Perän 

jäädessä alilouhinnan puolelle voi porari esimerkiksi lisätä hieman piston määrää 

tai tehdä muita korjaavia muokkauksia porauskaavioon. Ylilouhitun katkon jäl-

keen porari voi pienentää porauskaaviota edellisestä ja yrittää näin saada perän 

etenemään halutussa koossa.  Nykyisellä käytännöllä perään merkitään vain kes-

kimerkki ja korko ja lopputulema nähdään vasta perän valmistuessa mittamiesten 

skannausten jälkeen. Teoreettisen profiilin avulla kaikilla perässä työskentelevillä 

on mahdollisuus vaikuttaa perän laatuun ja toteumaan. 

 

Koko teoreettisen profiilin merkitseminen perään on lähes mahdotonta katon kaa-

revuuden vuoksi. Profiili voitaisiin merkitä perään käyttämällä esimerkiksi ”huttu”-

viivoja, jotka tarkoittavat teoreettisen profiilin rajoja perän sivuseinissä 1,3 metrin 

korossa. ”Huttu”-viivojen lisäksi perään voitaisiin merkitä profiilin huippupiste eli 

kattokaaren korkein kohta, tai kattokaaren korkeimman reiän sijainti. Auttavina 

pisteinä voidaan merkitä myös kattokaaren lähtöpisteet, jolloin ihmisen silmällä 

on helpompi hahmottaa perän profiili pisteiden avulla. Jos perässä on ali- tai yli-

louhintaa, voivat mittamiehet merkitä pisteiden kohdalle paljonko perä on esimer-

kiksi kovana.  

 

 

 



50 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia peränajosta ja etenkin perän porauskaavi-

osta johtuvaa yli- ja alilouhintaa. Lähtökohtana oli se, että tutkimusta edeltävänä 

aikana peränajossa on tullut ylilouhintaa, jota voitaisiin korjata porakaavioita 

muokkaamalla ja näin ollen optimoitua peränajoa taloudellisempaan suuntaan.  

 

Haasteena perien yli- ja alilouhintaa tutkiessa oli edellisten vuosien peränajon 

raportointi ja useasti muuttuneet porauskaaviot. Pitkittäisissä ja poikittaisissa 

malmiperissä oli kokeiltu erilaisia kaavioita edeltävinä vuosina, mutta näitä testejä 

ei ollut kirjattu mihinkään. Haasteelliseksi tutkimuksen teki myös vaihtelevat kal-

lion laadut eri tasoilla, jolloin johtopäätösten tekemisestä tuli vaikeampaa. Myös 

porareiden omavaltainen porakaavion muokkaaminen teki johtopäätöksien teke-

misestä vaikeampaa.   

 

Tutkimuksista selvisi, että nykyisin käytössä olevat porakaaviot ovat hyvin toimi-

via tarkoituksessaan. Ylilouhintaa tuli prosentuaalisesti vähemmän kuin oli ole-

tettu ja perien laatu oli suurimmilta osin hyvää. Tutkimuksista selvisi, että suurim-

mat ylilouhinnat johtuivat huonosta kivilaadusta tai väärästä porakaaviosta. Käy-

tännön kautta kehitetyt porakaaviot ovat toimivia, eikä niitä ole tarvetta optimoida.  

 

Kaivoksen tuottavuuden kannalta paras vaihtoehto olisi ajaa ensimmäisen vai-

heen perät leveämpänä sellaisilla tasoilla, joissa malmio on laaja tai malmilins-

sejä on useita. Leveämmällä peräprofiililla saataisiin pienellä lisätyöllä enemmän 

perämalmia sekä saataisiin ensimmäisen vaiheen louhosten saantiprosentti nou-

semaan.  
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Liite 1: Poikkileikkaus Kittilän maanalaisesta kaivoksesta ja louhinta-alueista. 

 

 

 

 



54 

 

 

Liite 2: Kittilän kaivoksen peränajon profiilit 
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Liite 3: Pengerlouhinnan louhintajärjestys. (Lappalainen & Paalumäki 2015, 126.) 
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Liite 4: 275-tasolla liian leveän perän vaikutus louhoksen laimenemiseen 
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Liite 5: Teoreettisena profiilina merkittävät pisteet 

 

 


