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Kittilän kaivoksen 
tuotantolouhintamenetelmät 

Ja vähän yleistä asiaa Euroopan suurimmasta kultakaivoksesta 



Kittilän kaivos 

•Rikastehiekka-altaat 
•NP3 

•Seurujoki •Rimpivuoman VT:n portaali 

•VT1:n portaali 
•Murskanmäki 
•Kultamalmia 

•Malmin välivarasto 
•Kultamalmia 

•Kaivoskonttori 
•Kuilun paikka 



Henkilöstö 
50 % kittiläläisiä 

yli 90 % lappilaisia  
AEF 

Johto 14 

Ylemmät toimihenkilöt 67 

Toimihenkilöt 81 

Työntekijät 306 

AEF Urakoitsijat Yhteensä 
Kaivosgeologia 24 37 61 

Kaivososasto 228 265 493 

Rikastamo 81 4 85 

Kunnossapito 54 18 72 

Hallinto ja tukipalvelut 68 54 122 

Projektit 0 40 40 

Malminetsintä 12 3 15 

AEF ylin johto 1 0 1 

Yhteensä 468 421 889 

31.5.2016 



MAANALAINEN KAIVOS 
 

KAIVOSSUUNNITTELU 



Malmivarat ja mineraalivarannot 
31.12.2015 Au (g/t) Tonneja (000’s t) Kultamäärä (000’s oz) 

Todetut / todennäköiset malmivarat 4,80 28 195 4 353 

Todennäköiset mineraalivarannot 3,02 15 925 1 549 

Mahdolliset mineraalivarannot 4,64 11 833 1 764 



Kaivossuunnittelu 

Geologinen tietokanta 
 

Malmimalli ja blokkimalli 
 

Kaivoksen layout ja 
infrastruktuuri 

 
Tuotannon ja valmistelevien 

töiden aikatauluttaminen 
 



Peränajo 

•Poraus •Panostus •Räjäytys •Lastaus ja kuljetus 

Rusnaus Ruiskubetonointi Pulttaus/verkotus 



Tunneliprofiilit 



Maanalainen kaivos ja avolouhokset 3D-mallissa 

Maanalaiseen louhintaan siirryttiin täysin vuonna 2013 
 

Ajettuja periä yhteensä 62 km 
 



• 2015 13670m 
• 2016 14950m (ennuste) 
• 2017 17500m (suunniteltu) 
• Peränajo; yht. kk-tavoite 1200m 

jopa 140 aktiivista kohdetta  
• Tuotantolouhinnan edellytys 

• Louhintajärjestys määrittää aikataulut 
• Malmiperänajon sovelluksia mm. 

määrämittaiset katkot, erikoisprofiilit, 
pasteperät, tuentastandardit 

• Kalliomekaniikka haasteena, 
jälkituennan määrä kasvussa. 

• Kaivoksen laajennus 
• Ajossa 6 alakätistä vinotunnelia 

kaukana valmiista infrasta 
• Syvin kohta 880 VT-TUT 

 

 

 



Malmin tuotanto 

• Vuonna 2016 120 louhosta 
 

• Vuonna 2017 suunniteltu 172 louhosta  
 

• Yhteensä 3000 louhosta (LOM) 
 

• Keskimäärin 8600 t/louhos 
 

• Kultapitoisuus noin 4,85 g/t 
 

• Miljoonas unssi tuotettiin 1. helmikuuta 2016 
 

• Toiminta-aika ennustettu 2034 vuoteen asti 
 
 

 



Kaivoksen rakenne 
Poikkeuksellisen monimutkainen ja haastava 

malmio, joka on herkkä taloudellisille 
suhdannemuutoksille ja jo geometriansakin puolesta 

haastava louhittava. 
 

Yli 2,5 Mt vuosittainen louheenkäsittely 
maanalaisessa kaivoksessa vaatii tarkkaa 

suunnittelua ja resursointia - kaivoksen eri osista 
tulevat tonnit on pystyttävä tuomaan pintaan 

tasaisen tappavaan tahtiin kellon ympäri ja läpi 
vuoden. 



Louhintajärjestys  
(poikittainen louhinta) 

Primäärilouhokset: 
Paste-, CRF-täyttö 

Sekundäärilouhokset: 
raakkutäyttö 

Ensimmäinen 
sekundäärilouhos (9) 
voidaan louhia, kun kaikki 
ympärillä olevat 
primäärilouhokset (1, 2, 5 ja 
6) on louhittu ja täytetty. 

Louhinnan työnkierron tehokkuus ja suunnitelmallisuus ovat avainasemassa, 
jotta tavoitteisiin päästään.,  

Louhintajärjestys!! 

Louhosten läpimenoaika!! 



Tuotantolouhinta 

•Vaijeripulttaus •Nousunlouhinta •Tuotantoporaus •Louhospanostus 

•Räjäytys •Louhoslastaus ja kuljetus •Louhostäyttö 



Maanalaisen kaivoksen louhintamenetelmät 
= välitaso – pengerlouhinnan eri sovelluksia 

Yleensä louhoksen avaukseen käytetään kahta 660mm 
suurreikää (Up-Reaming, TRB-Rhino100).  Myös 

perinteisiä pr-nousuja käytetään mikäli lastausperän 
kunto ei mahdollista Rhinoa. Down-Reaming aplikaatio on 

tilattu. 
Louhinnan tarkkuus (louhosten sisäiset pitoisuudet, 

raakkulaimennus, louhinnan saanti, louhosten muotoilu 
stabiliteetin takia, heikot jalka- ja kattokontaktit,…) 
Poraustarkkuus varmistettu putkikaluston käytöllä 

(T45,ST58, ST68). Suunnitteluparametrit määrittävät 
käytettävän reikäkoon, vaihtelee 76-102mm). 

Kiven porattavuus vaihtelee louhoksissa. Air-Mist 
huuhtelu kaikissa pr-laitteissa. 

Louhos pyritään räjäyttämään kerralla, yleensä alle 8000t 
kokoiset, käyttäen elektronisia nalleja. Myös latva-ampuja 

ja pääty auki – pengerlouhintaa käytetään. 
 

25m Suurikuusikko 
40m Rouravaara 

15m 



Maanalaisen kaivoksen louhintamenetelmät 
= välitaso – pengerlouhinnan eri sovelluksia 

Poikittainen louhinta kun malmilinssi 
yli 4m leveä => louhosten pituudet 

vaihtelee 4-25m. 
Rouravaarassa, tasoväli 40m, käytetty 
myös yläkätistä louhintaa reikäpituuden 

lyhentämiseksi.  
Porakalusto ST68, reikäkoko 102mm 



Maanalaisen kaivoksen louhintamenetelmät 
Pitkittäinen louhinta kun malmilinssin paksuus 2-4m 



Maanalaisen kaivoksen louhintamenetelmät 
Pitkittäinen louhinta kun malmilinssin paksuus 2-4m 



Maanalaisen kaivoksen louhintamenetelmät 
Louhinta-alueiden välisissä vaakapilareissa myös yläkätistä louhintaa 

Haasteena erittäin runsaat vesivuodot ja sitä kautta panostaminen. Yhdessä toimittajan 
kanssa kehitetty toimiva työtapa 



 Pastatäyttö 
 
• Primäärilouhosten pääasiallinen täyttömenetelmä 
• Pastalinjastoa rakennettu maanalle noin 7,5 km 
• 60 % Kittilän kaivoksen louhoksista täytetään pastatäyttömenetelmällä 
• Arvioitu täyttötilavuus vuonna 2016: 332 500 m3 
  

 CRF-täyttö 
 
• Vaihtoehtoinen täyttömenetelmä kovettuvalle täytölle (toissijainen) 
• 13 % Kittilän kaivoksen louhoksista täytetään CRF-täyttömenetelmällä 
• Arvioitu täyttötilavuus vuonna 2016: 101 400 m3  
  

 Sivukivitäyttö 
 
• 26 % Kittilän kaivoksen louhoksista täytetään sivukivitäyttömenetelmällä 
• Arvioitu täyttötilavuus vuonna 2016: 145 200 m3 

 
 

 

 Louhostäyttö 
 



Pastalinjaston pituusleikkaus 



TUENTA 
  

MAANALAISESSA 
KAIVOKSESSA 



 Seuranta 
 

• Visuaalinen havainnointi 
  louhintojen edetessä 

 
• Havaintojen raportointi 
  ja alue kartoitus 

 
• Kunnostussuunnitelmat 

 
• Venymäanturit (Smart MPBX) siirtymän seurantaan 

 
• Instrumentoidut vaijerit (Smart Cable) siirtymän ja kuormituksen seurantaan  
  (Valmistaja Mine Design Technologies) 

 
• Tulosten langaton siirto, hälytysrajat (Newtrax) 

 
 

 

Kalliomekaniikan seurantamenetelmät 



Tuentamenetelmiä Kittilässä 
 

• Koneellinen rusnaus 
 

• Ruiskubetonointi kuiduilla tai ilman 
 Kuljetetaan maanpinnalta Ruduksen asemalta 

 
• Verkko (galvanoitu tai musta) 

 
• Kalliopultitus 

 Swellex 
 Hartsijuotettu harjateräs 

 
• Risteysalueille ja lastausaukkoihin (jänneväli > 8m) vaijeripulttaus 

 

Tuenta maanalaisessa kaivoksessa 



Esimerkkejä 
tuentasuunnitelmista 



MAANALAISEN 
KAIVOKSEN 

 
VEDENPOISTO JA TUULETUS 



• Maanalaisen kaivoksen kuivana pito 
  ja vesien ohjaus hallitusti 
 Vettä tulee maanpäältä, kallioruhjeista, tuotannosta 

 
• Pumpattava vesimäärä noin 700 m³/h 

 
• Vedet kerätään pääpumppaamoille, joita  5 kpl 
 Automaatio-ohjattuja sekä käsikäyttöisiä, etäohjaus valvomosta 

 
• Hallittuun vedenohjaukseen käytetään 
 Uppopumppuja 
 Moduuleita 
 Vesireikiä 
 Lippejä eli pieniä vesialtaita 
 Ojia + rumpuja 

 

Vedenpoisto 



Vedenpoisto maanalaisessa 
kaivoksessa 



• Ilmamäärä noin 460 m³/s  
• 3 raitisilmanousua ja 1 poistoilmanousu 
• Tuuletuksen käyttämä kokonaisteho 2 MW 
• Yksi kaivoksen suurimmista energian kuluttajista 

 
• Tuuletusilman lämmitys 
• Lämmitysvaatimuus +4 asteeseen 
• Lämmöntalteenotto mm. happilaitokselta  
• Lämmityksen säästöt talteenotolla jopa 75%  

 
• Tuuletuksen automatisointi 
• Kaikki puhaltimet etäohjattavia 
• Automaattinen tuuletuksen ohjaus  
•     louhinta-alueilla 
• Sähkön säästöt jopa 30% 
• Haasteita tuuletukseen tuo esim.  
 räjäytykset ja tuuletuksen on/off  
 ajastus eri maanalaisilla tasoilla 

 
 

 Tuuletus 



RIKASTAMINEN 
 

PROSESSI, RIKASTUSHIEKAN 
KÄSITTELY JA KIERRÄTYS 



Autoklaavi rikastamolla 



•Murskaus •Jauhatus •Vaahdotus 

•Painehapetus •Liuotus •Elektrolyysi 

Rikastus 



Rikastamon prosessikaavio 



Rikastushiekka-altaat 
• Alue yhteensä 110 ha 

• Kaikki altaat vuorattu vesitiiviillä 
bitumikermikalvolla 



 
KIITOS MIELENKIINNOSTA! 

 
Kysymyksiä? 

 
Matias Suomela 



agnicoeagle.fi 
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