
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Vuoden ympäristöteko 2013 palkittiin Tampereen kaivosteknologiamessuilla  
 

EUROMINING ON ALAN YKKÖSMESSUTAPAHTUMA EUROOPASSA 
 

Tampereella alkoi keskiviikkona 11.9.2013 kaksipäiväinen kansainvälinen kaivosteknologian 
ammattimessutapahtuma EuroMining 2013. Ensimmäistä kertaa pidettävillä messuilla on 191 
näytteilleasettajaa 11 maasta. Kävijöitä tapahtumaan odotetaan yli 20 maasta. EuroMining-messut 
avasi työ- ja elinkeinoministeriön strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, joka jakoi 
avajaisseminaarissa myös historian ensimmäisen Vuoden ympäristöteko 2013 -palkinnon. Alan 
uuden tunnustuspalkinnon sai kairausurakoitsija Oy Kati Ab Kalajoki (KATI). Palkinnon otti vastaan 
KATI:n liiketoimintajohtaja Matti Rautakoski. EuroMining-messuilla otettiin ensi kertaa käyttöön 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen uusi E-halli.  
 

EuroMining-messut ovat Euroopan suurimmat kaivosteknologiamessut. Tapahtuma kokoaa saman katon 
alle kaivos- ja louhintateollisuuden, geologian, rikastus- ja prosessiteollisuuden sekä metallurgian 
ammattilaiset. Messuilla luodaan katsaus koko tuotantoketjun keskeisiin näkymiin.Tampereen Messut Oy 
toteuttaa uuden tapahtuman yhteistyössä Vuorimiesyhdistys ry:n ja Tekesin Green Mining -ohjelman kanssa. 
Tiedotustilaisuuden puheenvuorot, avauspuhe sekä Vuoden ympäristöteko 2013 -palkintoon liittyvät 
materiaalit löytyvät tapahtuman mediasivuilta: www.euromining.fi (Medialle). 
 

Mari Pantsar-Kallio: Suomeen halutaan kaivannaisteollisuutta, mutta ei hinnalla millä hyvänsä 
 

Kaivannaisteollisuus on työllisyyden kannalta yksi lupaavimpia teollisuuden aloja Suomessa. Erityisesti 
kaivosteollisuus on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja kaivosyhtiöiden liikevaihto Suomessa on noin 
1,5 miljardia euroa ja ala työllistää 4500 henkilöä. Työllistyvien määrän on odotettu kasvavan jopa yli 7 000 
henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Koko klusterin merkitys on Suomelle kuitenkin huomattavasti 
merkittävämpi. Koko kaivannaisklusteri työllistää noin 30 000 henkilöä ja metallijalosteiden vienti koko 
Suomen viennistä on noin 15 %. Suomen kaivosteollisuuden vahvaa kasvua uhkaa kuitenkin hiipumisen 
vaara, mikä johtuu globaalista metallien hintojen alenemisesta, ympäristöhaasteista, hitaista 
hallintokäytännöistä ja sosiaalisen toimiluvan saamisesta. Kaivannaisteollisuuden kasvun toteutuminen 
edellyttää panostuksia kaivannaisyhtiöiden vastuullisempaan, vapaaehtoiseen toimintaan, 
hallintokäytäntöjen tehostamiseen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen muun muassa viennin 
edistämisen vauhdittamiseksi. Messujen avaaja, työ- ja elinkeinoministeriön strateginen johtaja Mari 
Pantsar-Kallio kertoi messujen tiedotustilaisuudessa ajatuksiaan siitä, miten suomalainen 
kaivannaisteollisuus saadaan kestävämmäksi, houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmäksi.  
Mari Pantsar-Kallion avauspuhe sekä tiedotustilaisuuden puheenvuoro: www.euromining.fi (Medialle) 
 

Vuoden ympäristöteko 2013 -palkinto kairausurakoitsija Oy Kati Ab:lle 
 

Vuoden ympäristöteko 2013 -palkinnon sai kairausurakoitsija Oy Kati Ab Kalajoki (KATI). Kaivosalan uuden 
tunnustuspalkinnon voi saada kaivosalan toimija, joka huomioi esimerkillisesti ympäristöasiat toiminnassaan. 
Palkintoraatiin kuuluivat GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl, Kaivannaisteollisuus ry:n puheenjohtaja Tarmo 
Tuominen ja Vuorimiesyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Harri Natunen.  
 

– Olemme panostaneet toimintamme ympäristöystävällisyyteen jo yli 10 vuoden ajan. Pidämme Vuoden 
ympäristöteko -palkintoa paitsi tunnustuksena tästä työstä, myös kannustimena jatkaa samalla linjalla 
tulevaisuudessakin. Yrityksemme ydinarvoihin kuuluu ympäröivän luonnon kunnioittaminen ja toiminnan 
kehittäminen niin, että ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Keskeisin palvelumme on 
timanttikairaus, joka tarkoittaa kivinäytteiden kairaamista kallioperästä usein koskemattoman luonnon 
keskellä, soilla, metsissä ja erämaissa. Luonnon keskellä työskentely vaatii kykyä arvioida kriittisesti omaa 
toimintaa ja halua panostaa jatkuvaan kehitystyöhön. Haluamme omalta osaltamme vahvistaa 
kaivosteollisuutta toimialana, jossa ympäristön etu on priorisoitu hyvin korkealle, toteaa KATI:n 
liiketoimintajohtaja Matti Rautakoski. 
 

KATI on toiminut kaivostoiminnan ja malminetsinnän parissa jo yli 30 vuotta. Yrityksen keskeisin palvelu on 
timanttikairaus, jolla saadaan kivinäytteitä kalliosta jopa yli 2 000 metrin syvyydestä. Kymmenen vuotta sitten 
sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on ollut tärkeä apuväline yrityksen toiminnan kehittämisessä 
kestävän kehityksen periaatteella. Palkintoraati mainitsee perusteluissaan, että KATI:n 
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ympäristöjärjestelmän sertifioiminen ensimmäisenä kairausurakoitsijana Pohjoismaissa, henkilökunnan 
sitoutuneisuus ympäristöarvoihin ja itse kehitetty tehokas kairauslaitteisto ratkaisivat palkinnon saajan. 
Yhtenä kehitystyön tuloksista raati mainitsi KATI:n käyttämän suljetun kierron järjestelmän, joka soveltuu 
pohjoismaisiin olosuhteisiin ja mahdollistaa veden kulutuksen pienentämisen kairaustyössä sekä 
ympäristöön jäävien jälkien vähentämisen. Matti Rautakosken puheenvuoro: www.euromining.fi (Medialle) 
 

Tekesin Green Mining -ohjelma: Tulevaisuuden vastuullinen kaivostoiminta 
 

EuroMining-messuilla nostetaan esille Green Mining -ajattelua. Ohjelmassa on muun muassa Green Mining 
pk -työpaja, jossa esitellään lyhyesti Green Mining -ohjelma sekä Tekesin mahdollisuudet auttaa yrityksiä 
oman toimintansa kehittämisessä. Green Mining Seminar tutustuttaa messuvieraat Tekesin Green Mining -
ohjelmaan, jonka päämääränä on nostaa Suomi vuoteen 2020 mennessä kaivosalan ekotehokkuuden 
edelläkävijäksi. Ohjelman pääteemat ovat mineraalivarannot sekä huomaamaton ja älykäs kaivostuotanto. 
Ohjelmassa luodaan kasvavan ja perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta, erityisosaamista vaativaa 
liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on kasvattaa vientiin tähtäävien pk-yritysten määrää 
mineraaliklusterissa ja nostaa tutkimus maailman huipulle valituilla sektoreilla. Tekesin Green Mining -
ohjelman päällikkö Kari Keskinen kertoi tulevaisuuden vastuullisesta kaivostoiminnasta messujen 
tiedotustilaisuudessa. Kari Keskisen esitys: www.euromining.fi (Medialle) 
 

Seminaareissa puhuttavat muun muassa kaivosteknologiaan, rahoitukseen, turvallisuuteen, 
maineenhallintaan, sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat. 
Keskiviikon EuroMining Opening Seminar-avajaisseminaarissa klo 11–15 puhuvat strateginen johtaja Mari 
Pantsar-Kallio, työ- ja elinkeinoministeriö, toimitusjohtaja Pekka Perä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, 
toimitusjohtaja Alp Malazgirt, Yildirim Holding Inc., Metals and Mining, Turkki, professori Robin Batterham, 
Melbournen yliopisto, Australia, Vice President (vedenkäsittely) Tim Lilley, Pall Corporation, Iso-Britannia ja 
Business Development Manager Taina Heimonen, Sandvik Mining and Construction Oy. 
EuroMining-messujen koko ohjelmatarjonta löytyy osoitteesta www.euromining.fi (Ohjelma). 
 

EuroMiningin kansainvälinen suosio yllätti  
 

Näille Euroopan suurimmille kaivosteknologiamessuille on ennakkorekisteröitynyt kävijöitä Suomen lisäksi 20 
maasta: Australiasta, Botswanasta, Chilestä, Etelä-Afrikasta, Filippiineiltä, Ghanasta, Indonesiasta, Intiasta, 
Iso-Britanniasta, Kazakstanista, Kiinasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Uzbekistanista, Saksasta, 
Sambiasta, Tadžikistanista, Turkista ja Venäjältä. Suoria näytteilleasettajia messuilla on Suomen lisäksi 
Alankomaista, Belgiasta, Italiasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä, Virosta ja 
Yhdysvalloista. Lisäksi messuilla pidettävissä seminaareissa kuullaan suomalaisten kaivosalan 
asiantuntijoiden lisäksi kansainvälisiä luennoitsijoita Australiasta, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja Turkista. 
 

Uusi E-halli käytössä ensimmäisen kerran – esillä kaivosteollisuuden raskaita koneita  
 

EuroMining 2013 toteutetaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A- ja E-halleissa. Uusi E-halli eli 
TähtiAreena valmistui juuri sopivasti näille messuille ja hallin avajaisia vietettiin kaivosteemalla tiistaina 10. 
syyskuuta 2013. E-hallin 11 223 neliötä sisältävät 5263 neliötä näyttelytilaa, 3103 neliön 
logistiikkakeskuksen tapahtumien alihankkijoiden varasto- ja tuotantotiloiksi sekä ravintolatiloja. Uusi halli 
tulee olemaan jatkossa erilaisten tapahtumien ensisijainen järjestämispaikka.  
 

– EuroMining-messujen suosio yllätti meidät todella positiivisesti. Odotettua isomman kysynnän vuoksi 
kasvatimme tapahtuman näyttelypinta-alaa parilla tuhannella näyttelyneliöllä alkuperäisiin suunnitelmiin 
nähden. EuroMiningissa on nyt yli 5700 näyttelyneliötä ja alan merkittävät toimijat ovat mukana näyttävillä 
osastoilla. Esimerkiksi Metson ja Sandvik Mining and Construction Oy:n messuosastot ovat kooltaan 
yhteensä jo yli 1200 neliötä, kertoo projektipäällikkö Mikael Wänskä Tampereen Messut Oy:stä. 
 

– EuroMiningissa on mahdollisuus nähdä suuria kaivosteollisuuden koneita ja laitteita. Suurin sisätiloissa 
esiteltävä kone painaa 61 000 kg. Näitä tarpeita silmällä pitäen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 
päätti investoida uuden E-hallin lattiaan, jotta sitä saatiin vahvistettua alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Nyt 
näitä todella painavia koneita ja laitteita on voitu tuoda messuille useampia. Vastaavaa ei ole aiemmin 
Tampereella messuhallissa nähty. Uusi halli ja nykyaikaiset tilat mahdollistavat aiempaa paremmin erilaisten 
tapahtumien järjestämisen, sanoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä.   
 

Median akkreditoituminen, mediamateriaalit ja kuvapankki: www.euromining.fi (Medialle). Videot 
avauspuheenvuorosta ja Vuoden ympäristöteko 2013 -palkitsemisesta lisätään sivuille 11.9. aikana.  
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