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KATI Oy:n puolesta haluan kiittää Euro Mining – messujen Vuoden ympäristötekopalkinnon palkintoraatia 

tästä tunnustuksesta. Olemme iloisia siitä, että pitkäjänteinen kehitystyömme ympäristön huomioimiseksi 

toiminnassamme, on saanut positiivista huomiota. 

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. 

Kymmenen vuotta sitten saimme ympäristöjärjestelmällemme ISO 14001 – sertifikaatin. Järjestelmän 

pääajatuksena on toiminnan tason mittaaminen, tavoitteiden asettaminen ja sitä kautta toiminnan jatkuva 

parantaminen ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Tämä haastaa meitä kehittämään 

toimintaamme niin, että kairausalueelta poistuttuamme ympäristö palautuu nopeasti samaan tilaan kuin 

ennen kairausta. Hyvänä esimerkkinä tästä kehitystyöstä on nyt myönnetyn palkinnon perusteissa mainittu 

suljetun kierron järjestelmä. 

Suljettu kierto kierrättää kairauksessa käytettyä huuhteluvettä, ottaa sen talteen samalla puhdistaen sen ja 

palauttaa uudelleen kairausprosessiin. Huuhteluveden mukana kairareiästä tulee myös hienojakoista 

kiviainesta, joka erotetaan järjestelmän avulla vedestä. Talteen otettu kiviaines voidaan pakata sekä 

kuljettaa pois työmaalta luontoon jäävien jälkien minimoimiseksi. Järjestelmän avulla myös vähennetään 

merkittävästi veden kulutusta kairaustyössä. Veden puhdistamisen ja kierrättämisen ideaa on toteutettu 

aiemminkin malminetsinnässä, mutta kehittämämme järjestelmä on ensimmäinen, joka soveltuu hyvin 

myös pohjoisen kylmiin olosuhteisiin. 

Kehitystyömme sai alkusysäyksen Anglo Americanin kanssa vuonna 2009 aloitetusta yhteistyöstä Pohjois-

Suomessa sijaitsevalla suojelualueella. Työskentely alueella edellyttää sitä, että kairausvesi kierrätetään 

sekä kairauksen ohessa syntyvä hienojakoinen kiviaines otetaan talteen ja kuljetetaan pois alueelta. 

Kairausta alueella tehdään pääasiassa talvisin, joten olosuhteet antavat oman lisähaasteensa. Olemme 

saaneet kehitettyä teknisen ratkaisun, joka toimii arktisissa olosuhteissa ja jota pystytään kuljettamaan 

kairauskoneen mukana paikasta toiseen. Toimiessamme näin maan ollessa paksun lumen peitossa ei 

seuraavana kesänä kairaustoiminnasta voi havaita käytännössä mitään jälkiä. 

Asiakkaamme ja monet heidän sidosryhmistään ovat olleet suljetun kierron järjestelmäämme erittäin 

tyytyväisiä. Ratkaisumme on menestynyt myös Anglon Americanin omille yhteistyökumppaneilleen 

järjestämässä maailmanlaajuisessa innovaatiokilpailussa ja on saanut siellä Safe Discovery Award- 

palkinnon. 

Ympäristöjärjestelmän asettamiin tavoitteisiin pääseminen on monen tekijän summa. Luontoon 

kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi teemme aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä kairauskoneiden ja 

laitteiden rakentamisessa. Kehittämämme kairauslaitteisto kestää hyvin maailmanlaajuisen vertailun paitsi 

ympäristöystävällisyydessä, myös työturvallisuudessa ja toimintavarmuudessa. 



Tavoitteisiin pääseminen vaatii johdon sitoutumista jaa aktiivista osallistumista.  Kuitenkin suorittavalla 

tasolla työtään tekevien panos ratkaisee sen, onnistutaanko laatujärjestelmästä tekemään osa arkea vai 

jääkö se pelkästään kasaksi paperia. Sitoutuminen ympäristöpolitiikassa annettuihin lupauksiin ja sitä 

kautta oman päivittäisen toiminnan muuttaminen vaatii asennetta, erityisesti kun työ tehdään usein 

kylmissä olosuhteissa Suomen talvessa.  

Laatujärjestelmiin oleellisesti kuuluvan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti haluamme 

jatkossakin kehittää toimintatapojamme ja toimia luontoa kunnioittaen.  
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