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Kaivoksessa tehdyistä
tutkimuksista on syntynyt
49 tieteellistä julkaisua.

Ilmanvaihtokuilu

Kaivoksen uusi elämä
Pumppuvoimalan ja tutkimus
laboratorioiden lisäksi Pyhäsalmen
kaivoksen alueelle suunnitellaan muun
muassa datakeskusta ja kasvintuotantoa.

LAB1 

100 m

13

Ylempi vesivarasto
Painetunneli

Vedenotto

75 m

Kosmisia säteitä
tutkiva EMMA-koe

Tutkimusta maan alla

Loppuu 2019

Maanalainen laboratorio Callio Lab

■■ Maanalainen kaivostoiminta
Pyhäsalmessa päättyy
vuonna 2019.

■■ 1 445 m syvä kaivos
on Euroopan syvin
metallikaivos.

■■ Vuodesta 1962 toimineen
kupari- ja sinkkikaivoksen
omistaa First Quantum Minerals.

■■ Kaivos sijaitsee
Pyhäjärven kaupungissa
Pohjois-Pohjanmaalla.

MIINA RAUTIAINEN ja SIMO SAHLA
LÄHTEET: PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY, PÖYRY

Säätövoimaa
■■ Pumppuvoimalaitoksessa on vesivoimala
ja pumppaamo sekä vesialtaat maan
pinnalla ja maan alla. Sähköä tuotetaan
maan pinnalle pumpattuun veteen
varastoituneen energian avulla.
■■ Uusiutuvan energian vaihtelevuus vaatii
entistä joustavamman järjestelmän,
joka sisältää energian varastoinnin.
Pumppuvoima pystyy reagoimaan
nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon
ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin.

PÖYRY ENERGY GMBH

500 m

Kasvituotantoa
aletaan testata 660
metrin syvyydessä.
Vesiviljely yhdistetään
automatisoituun
valaistukseen
ja olosuhteiden
hallintaan. Testaus
aloitetaan perunalla.

LAB4 660 m
Kasvintuotanto

Oulun yliopisto on tehnyt kaivoksessa
maanalaisen fysiikan tutkimusta
vuodesta 1997. Kaivosympäristössä
on syntynyt 49 tieteellistä julkaisua
fysiikan, geofysiikan, geologian ja
mikrobiologian aloilta.

99 %

Alempi
vesivarasto

maailman energian
varastoinnista toteutetaan
pumppusäätövoimalla.

0

LAB3 
1 000 m

Pyhäsalmen
pumppuvoimala

2017 toteutettavuusselvitys, kohteen markkinointi toteuttajille,
rahoittajille ja sijoittajille, yksityiskohtainen suunnittelu, luvat ja tarjoukset

Uusi koetila, sieni
viljelykoe, radon-koe

2019
Rakentaminen

2022
Käyttöönotto

Kaivostunnelit

Ylempi
vesivarasto

Painekuilu

Painetunneli

Alin taso

Vesivaraston tilavuus

3

Voimalaitos

LAB2  1 430 m

1 400 m

Uusi laboratoriotila,
ensimmäisessä
kokeessa selvitetään
C-14-pitoisuutta

(1 054 MWh)

Yksiköt rakennetaan vaiheittain, lisäkapasiteettia
mahdollista rakentaa myöhemmin

500 m

Ylin taso

Voimalaitos

1 400 m

75 MW 530 MWh 162 000 m
(+ 75 MW)

400

990 m

Putouskorkeus

■■ Hyödyntää olemassa olevaa infraa

Kapasiteetti

300

Painekuilu

■■ Käyttöikä jopa 50 vuotta

Teho

200

Keskitaso

■■ Perustuu suljettuun kiertoon

Tavoite
aikataulu

100

Kaivoksessa sijaitsee tiettävästi
maailman syvimmällä sijaitseva sauna.

Alempi vesivarasto

Muita uusiokäytön
mahdollisuuksia
Suojattu
datakeskus

Geotermisen lämmön
hyödyntäminen

Kasvituotanto,
kalan kasvatus,
sieniviljely

Koulutus,
testaus- ja
kehitystyö

Kaivoksen alueelle etsitään
toimijoita ja uusiokäyttö
ideoita avoimella haulla.

Kokous- ja
virkistyskäyttö

Koulutus, testaus
ja kehitys

Varastointi ja kypsytys
(juustot, viinit ja
väkijuomat, vihannekset)

