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”Jääkiekkojoukkueen johtamisessa
on paljon samoja elementtejä kuin
missä tahansa liiketoiminnassa.”

”Hän on pelaaja, joka
mieluummin syöttää kiekon
kuin laukaisee itse.”

SAS INSTITUTEN SENIOR ADVISER
JANNE JÄÄLINOJA BLOGISSAAN 3.6.2015.

SKYPEN PERUSTAJA NICLAS ZENNSTRÖM
LUONNEHTII SUPERCELLIN ILKKA PAANASTA
FINANCIAL TIMESISSÄ 9.4.2017.

”Niin kuin Wayne Gretzky sanoo,
hyvä pelaaja menee sinne missä
kiekko on, huippupelaaja sinne
minne kiekko tulee menemään.”

Tärkeimmät uutiset
joka arkipäivä.

EAST OFFICEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
ESKO AHO OULU-LEHDESSÄ 16.2.2017.

Kivet murskaksi ilman melua
”Olemme saaneet
85 desibelin rajan
kymmeneen
metriin.”
Kuljettimen kotelointi
vähentää meteliä ja
vesisumu pölyä.

vastannut yhteen kaupunkirakentamisen isoista haasteista kehittämällä hiljaisen kivenmurskaimen. Kivenmurskauslaitteistojen
suurimmat ympäristöongelmat
ovat aina liittyneet meluun ja pölyyn. Kivien rikkominen sepeliksi aiheuttaa väistämättä meteliä
ja samalla syntyy kivipölyä, joka
kulkeutuu ilmavirtausten mukana
pitkiäkin matkoja.
”Maanrakennusyrityksiä edustava Infra ry otti meihin yhteyttä
kymmenisen vuotta sitten ja toivoi, että yrittäisimme ratkaista
melu- ja pölyongelmaa tuotekehityksen avulla”, Metso Mineralsin
tuoteturvallisuuspäällikkö Juhamatti Heikkilä kertoo.
Infrayritysten liikkumavara
pienenee koko ajan kaupungistumisen myötä. Paikat, joissa kivenmurskaamo voisi toimia ketään häiritsemättä sijaitsevat niin
kaukana rakennuspaikoista, että
kivien ja sepelin rahtaamisen kustannukset kasvavat liikaa.
Ympäristöluvan
saamiseksi
kaupunkiympäristöön tarvittiin
murskaamo, joka pitäisi mölyt ja
pölyt mahassaan.
METSO RAKENTAA Tampereella
Lokotrack-kivenmurskaimia lähes
satavuotisilla perinteillä. Lokomo
perustettiin vuonna 1915 aluksi rakentamaan höyryvetureita, mutta
jo vuonna 1921 se teki ensimmäiset kivenmurskauslaitteensa.
Entistä hiljaisemman kivenmurskauslaitteiston ensimmäinen
prototyyppi valmistui vuonna 2011.
Projekti hyödynsi Machinery
Acousticsin ja VTT:n meluosaamista kotelon prototyypin simuloinnissa. Yhteistyö jatkui
myöhemmin Fimecc (nykyisin
Dimecc) Hybrids -ohjelmassa.
”Silloin tutkimus painottui jo
enemmän kotelomateriaaleihin
ja melun häiritsevyyteen”, Metson sisäisen Hybrids-projektin
projektipäällikkö Marke Kallio
kertoo.
Heikkilä näyttää videon proto-
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”Koteloimattoman murskaimen ympärillä 85 desibelin raja
kulkee 20–25 metrin päässä. Sen
sisäpuolella pitää määräysten
mukaan käyttää kuulosuojaimia.
Vaimentamalla olemme saaneet
rajan noin kymmeneen metriin”,
Heikkilä sanoo.
Kuljettimen ja murskaimen
kotelointi vähentää selvästi myös
pölyn leviämistä ympäristöön. Pölyntorjuntaa tehostaa vielä 30–40
barin paineella kuljettimen ja
murskaimen päälle puhallettava
vesisumu.
KUN VAIMENNUSRATKAISU oli
todettu toimivaksi, Metson suun-
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nittelutiimi ryhtyi integroimaan
sitä liikkuvaan murskauslaitteistoon.
Murskaimen päälle paikalla sijoitettavan melumökin tilalle he
kehittivät kotelointiratkaisun,
joka aukeaa paneeleina saranoiden varassa huoltoa varten.
Näin suunniteltuna koteloidun
murskaimen huolto on yhtä helppoa kuin koteloimattoman. Ja lavetilta purettu murskain on käyttövalmis puolessa tunnissa.
Kotelo piti suunnitella sellaiseksi, että se oli täysin irti murskaimesta. Muuten siitä olisi tullut kaiutin, melunvaimennuksen
asian
tuntijana projektissa toimi-

TÄMÄN MITTALUOKAN hankkeista ei Suomessa aiemmin ole
puhuttu, liekö edes haaveiltu.
Kaidin jalostamon hintalappu on miljardi euroa. Jäämeren
rata ja Hyperloopin testirata maksavat kolme, akkutehdas
kuusi ja Tallinnan tunneli jo pitkälti yli kymmenen miljardia.
Suomalaisessa keskustelukulttuurissa on tapahtunut jotain
erikoista, sillä hullunrohkeita
avauksia ei saman tien ole ammuttu alas. Epäilijöitä riittää, mutta esimerkiksi Vaasassa on
henki päällä: Gigafactory todella halutaan kaupunkiin.
Hyvä niin, sillä mitään uutta ei synny, jos ensimmäisenä
julistetaan, että ei käy tai ei toimi.

MELUN VAIMENNUSTA suunniteltaessa aloitetaan aina melun lähteiden kartoituksella.
”Yllättävän usein se tehdään
pelkästään korvakuulolla. Kuitenkin melun häiritsevyys ja kiusallisuus voidaan määrittää ihan
numeroina yhdistämällä mittauksia ja kuuntelua. Tuotekehityksen
pitää aina perustua dataan”, Karjalainen selittää.
Ihmisen äänimuisti on kovin lyhyt: eilen kuultua meteliä on mahdotonta objektiivisesti verrata
tämänpäiväiseen.
”Kivenmurskaimen melusta
korva erottaa yksittäisiä tapahtumia: kivien lastauksesta syntyvän
kolinan, murskaimen leukojen iskut ja dieselmoottorin tasaisen huminan. Lastaus- ja murskausäänet
voidaan vaimentaa koteloimalla,
moottorin ääntä taas ei ole järkevää lähteä paljon enää vaimentamaan.”
Jossakin vaiheessa murskainten
dieselmoottorit korvautuvat sähkömoottoreilla, mutta se ei tarkoita melun häviämistä.
”Dieselin pakoäänet jäävät pois,
mutta sähkömoottorin korkeampitaajuinen ääni voi joidenkin
mielestä olla ärsyttävämpi kuin
dieselin jymisevä bassoääni.”

Murskaimen kotelointi
vähentää melua
merkittävästi.

laitteistosta toiminnassa. Ensimmäiseksi katsoja huomaa ilmassa
leijuvan kivipölyn valtavan määrän. Se rajoittaa näkyvyyttä selvästi.
Äänen vaimennus on tässä protossa toteutettu rakentamalla
murskainosan päälle ”melumökki” teollisista rakennuselementeistä. Rakennusaineet olivat käytännössä peltiä ja eristettä. Kumia
on runsaasti. Toteutus on kaukana
hi-techistä.
”Se kuitenkin osoitti, että murskaimen ja syöttimen kotelointi
oikein toteutettuna vaimentaa
melua selvästi. Moottorin lisäkotelointia ei pidetty mielekkäänä,

S

uomessa on parasta aikaa työn alla kolme miljardiluokan teollista investointia.
Metsä Group rakentaa biojalostamoa, TVO ja
Fennovoima uusia ydinvoimaloita. Ja lisää on luvassa:
Kemijärven sellutehdashanke eteni Kiinan presidentin viimeviikkoisen vierailun aikana.
Samaan aikaan eri puolilla maata on suunnitteilla myös aivan uudenlaisia jätti-investointeja. Kemi havittelee biodiesel
laitosta, Pohjois-Suomi junarataa Jäämerelle, Vaasa Teslan
akkutehdasta ja Salo Hyperloopin testirataa.
Kaiken huipuksi Roviosta tuttu Peter Vesterbacka puuhaa
tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille.

nut Machinery Acousticsin toimitusjohtaja, koneakustikko Ari
Karjalainen selittää.
Murskauslaitteen meluun vaikuttaa myös se, miten kauhakuormaaja täyttää sen syöttösuppiloa.
”Suppilo on vuorattu paksulla
kumimatolla melun vaimentamiseksi, mutta melutasoon vaikuttaa
sekin, pitääkö kuormaaja suppilon
puolitäytenä vai päästääkö sen välillä tyhjäksi. Tyhjään suppiloon
putoavaista kivistä lähtee enemmän meteliä”, Heikkilä sanoo.

Metso Minerals
■■ Liikevaihto (2016)
1 956 milj. €
■■ Liikevoitto EBIT (2016)
148 milj. € (7,6 %)
■■ Henkilöstö (2016) 8 370
■■ Kivenmurskauslaitteiden
tilaukset 390 milj. €
■■ Vuosittain valmistuu n. 500
kivenmurskauslaitteistoa
■■ Markkinajohtaja murskaimissa; pahimmat kilpailijat
Sandvik, Terex, Wirtgen,
Astec, McKloskey

Vaasassa on
henki päällä.

YHTÄ SELVÄÄ ON, että hankkeita pitää tarkastella myös kriittisesti. Pelkkä into ja rohkeus eivät riitä.
Viime kädessä investointien toteutumisen ratkaisevat
sijoittajat, jotka perustavat kantansa tarkkoihin laskelmiin.
Pienikään hanke ei saa rahoitusta, ellei sijoitukselle ole
luvassa riittävää tuottoa. Gigahankkeissa
riskitkin ovat gigaluokkaa.
Vaikka raha sijoituksiin tulee Kiinasta
tai muualta maailmalta, myös Suomi
ja kaikki suomalaiset ovat mukana
rahoittajana. Sijoittajat vaativat valtiota
jakamaan riskiä.
Mitä enemmän julkista rahaa on pelissä,
sitä tärkeämpää on käydä hankkeista
avoin ja rehellinen julkinen keskustelu.
Kannattaa kysyä, toimiiko tekniikka tai
löytyykö riittävästi maksavia asiakkaita.
JYRKI ALKIO

P.S.

KUNTAVAALIEN TULOSTEN perusteella vihreiden kannatus on nykyään suurinta Otaniemessä.
Tulevat diplomi-insinöörit vihertävät, mutta
TEKin omissa vaaleissa eniten asemiaan paransivat sitoutumattomat ehdokkaat.

METSO ON aloittanut aiempaa
merkittävästi hiljaisempien murskauslaitteistojen myynnin aivan
äskettäin. Niiden menekistä ei
siksi vielä ole kerrottavaa.
”Tarve näille kuitenkin on ilmeinen, sillä ympäristölupien ehdot
kiristyvät koko ajan. Osasyy on
kaupungistuminen, mutta ihmiset
ovat myös nykyään tietoisempia
oikeuksistaan eivätkä hyväksy
meteliä ja kivipölyä”, Heikkilä
sanoo.
Hänen mukaansa koteloinnin
vaikutus laitteiston hintaan ei ole
kovin suuri.
”Takaisinmaksuaika mitataan
kuukausissa silloin kun melutaso
on ratkaiseva tekijä ympäristöluvan saannille.”

”On se
mykistävä
määrä, vetää
hiljaiseksi ja
nöyräksi.”

KARI KORTELAINEN

Päätoimittaja Jyrki Alkio 040 342 4476 Toimituspäällikkö Harri Junttila 040 342 4685
Toimittajat Matti Keränen, Kari Kortelainen, Tero Lehto, Raili Leino, JR Leskinen, Jukka Lukkari, Helena Raunio,
Miina Rautiainen, Harri Repo, Janne Tervola, Eeva Törmänen Verkkotoimitus Marko Laitala (uutispäällikkö), Sofia Virtanen
Ulkoasu Toimitussihteeri Simo Sahla, Matti Westerlund (Faktor Oy) Kuvapäällikkö Timo Pylvänäinen etunimi.sukunimi@almamedia.fi
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Kotelointi ja
vesisuihkutus
tekivät
murskaus
laitteistosta
hiljaisemman
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