
MIKSI?
o Suomessa on maailmanlaajuisestikin merkittäviä korkean

teknologian kaivosteollisuuskonserneja, pora-, louhinta- ja
materiaalinkäsittelylatteiden valmistajia, sekä niihin liittyviä
kaivosteollisuuden palveluyrityksiä.

o Tulevaisuudessa tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, jotka toimivat
kaksi tai kolmekin kilometriä maan alla, jolloin esimerkiksi
GPS-paikannusta tai julkista tiedonsiirtoverkkoa ei voida
hyödyntää kuten maanpäällisissä teollisuuskohteissa.

o Testikaivoksessa testataan sähköisiä automaatiojärjestelmiä ja
kehitetään pilotti- ja koeympäristöjä, jossa tulevaisuuden
kaivosten automaattiset, akkukäyttöiset ja digitalisaatiota
hyödyntävät mm. tunnelinporauslaitteet ja maansiirtoautot
louhivat malmia itsenäisesti, ilman kuljettajaa.

MITEN?
o Selvitetään Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista

infrastruktuuria hyödyntävän toimintaympäristön vaatimukset
ja elinkeinoelämän tarpeet kaivosten sähköistymiseen.

o Selvitetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet parantaa
kaivosprosessien tuottavuutta ja hiilijalanjälkeä ja saada
ihmiset pois vaarallisista työolosuhteista.

o Selvitetään edellytykset kehittää Pyhäsalmen kaivoksesta
tulevaisuuden maailman paras testikaivos, jolla voitaisiin
vaikuttaa koko kaivosteollisuuden kestävään kehitykseen.

MILLÄ KEINOIN?
o Selvitetään Suomen kaivannaisalan ja kaivosklusterin

tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeet
tuottavuuden parantamiseen ja teknologian testaamiseen.

o Mallinnetaan Callio TestMINE toiminta- ja palvelu-
kokonaisuuksien tiekartta vuosille 2022–2025.

o Muodostetaan kaivannaisalan toimijoista konsortio, jossa
mukana olevat toimijat sitoutuvat laajemman investointi- ja
kehittämishankkeen valmisteluun.

UUDET MAHDOLLISUUDET ALUEELLE
o Pyhäsalmen kaivos tarjoaa turvallisen, vakaan ja

monipuolisen toimintaympäristön, jopa
tiukimpienkin maailmanlaajuisten indikaattorien
mukaan mitattuna, mikä mahdollistaa
tulevaisuudessa monipuolista tutkimus- ja
testaustoimintaa sekä mukautuvia laajoja kokeiluja.

o Kaivoksessa on tehty pienimuotoista testaus ja
tutkimustoimintaa jo pitkään. Iisalmelainen Normet
Group on ollut hyvin tyytyväinen erilaisten
laitteiden testausmahdollisuuteen aidossa
maanalaisessa kaivosympäristössä.

o Äskettäin Normet toteutti laajan toiminnallisuus- ja
kestävyystestausohjelman Calliossa seuraavan
sukupolven sähköisille SmartDrive ajoneuvoilleen.

HANKKEEN TAVOITE
Selvitetään edellytyksiä kehittää Pyhäsalmen kaivoksesta tulevaisuuden testikaivos, jolla voitaisiin vaikuttaa
koko kaivosteollisuuden sähköistymiseen ja digitalisaatioon Suomessa ja kansainvälisesti. Organisoidutaan
testaamaan testikaivoksessa tulevaisuuden teknologiaa, uusia koneita ja laitteita kartoittamalla niiden
asiakasarvoa erilaisissa käyttö-, kuormitus- ja kestotesteissä. Callio TestMINE kehittää Pyhäsalmen kaivoksen
ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävän testialustan yritysten tarpeiden pilotointeja ja
demonstraatiota varten. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. maanalaisten pora-, maansiirto-, louhinta- ja
kaivosprosessien teknologiayritykset, koneteollisuus, mineraaliklusterin erikoispalvelut sekä digitalisaation
teknologiatoimijat, jotka kehittävät uusia tuotteita ja ratkaisuja kansainvälisille loppuasiakkailleen.
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