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Tausta

• Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen louhinta 
päättyy syyskuussa 2019

• Kaivoksen infrastruktuuri ulottuu 1440 metrin 
syvyyteen

– Louhittuja tunneliverkostoja on yhteensä toista sataa 
kilometriä

• Kaivoksen työllistävä vaikutus on yhteensä 1150 
henkilötyövuotta

• Kaivoksen uusiokäyttöön satsataan monella eri 
osa-alueella



Pyhäsalmen kaivoksen
maanalaisen infran uusiokäyttö

• Pyhäjärven Kehitys Oy on hankkeen 
päätoteuttaja ja Luonnonvarakeskus Luke on 
osatoteuttaja

• Hankeaika 1.1.2017 – 31.12.2018

• Hankkeen päärahoittajana Pohjois-Pohjanmaan 
liitto ja sitä kautta Euroopan aluekehitysrahasto

• Osarahoittajina Pyhäjärven Kaupunki, Nihak, 
Pyhäsalmen kaivos ja Perunantutkimuslaitos 



Hankkeen tavoitteet

• Perustaa Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisiin tiloihin 
koetuotantoympäristö, jossa testataan kasvinviljelyä 
hydroponisella tuotantomenetelmällä

• Selvittää koetuotantoympäristön toimivuus

• Tiloja hyödynnetään jatkovaiheessa yritysten 
tuotekehitys-, tutkimus- ja kehittämisympäristönä

• Edistää liiketoimintamahdollisuuksia

• Hankkeessa Pyhäjärven Kehitys Oy on toteuttanut 
kaikki laitteistohankinnat ja vastaa laitteiston lisäksi 
infrasta. 

• Luonnonvarakeskus Luke vastaa kasvintuotannosta  



Hankkeen käynnistyminen

• Maaliskuussa 2017 
valittiin 
tarkoitukseen sopivat 
tilat kaivoksen +660 
tasolta

• Kaksi erillistä tilaa  
(kasvatus kahdessa 
eri osastossa)

• Aloitettiin tilojen 
tyhjentäminen, pesu 
ja pintakäsittely



Tilojen remontointi

• Pitää sisällään seuraavat 
osa-alueet
– ICT, tilojen pintakäsittely, 

ilmanvaihto, sähköistys, 
vedenpuhdistuslaitteiston 
asennus, hydroponisen
laitteiston asennus

• Toiseen tiloista 
rakennettiin väliseinä, jotta 
laitteisto saatiin erilleen 
kasvatusosastosta

• Kesäkuussa 2017 alkoi 
hydroponisen laitteiston 
asennus



Hydroponinen
tuotantoteknologia



Hydroponinen
tuotantoteknologia
• Mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen?

– Ravinteet, tuki, valo ja sopivat 
olosuhteet

• Perustuu suljettuun ravinneliuos-kiertoon
– Kasvit kasvavat kasvatuskouruissa, 

joissa kierrätetään ravinneliuosta
– Lannoitteensekoittaja valmistaa 

haluttua käyttöliuosta tarpeen ja 
asetetun mukaan

• Kasvunalustana esim. altakastelumatto, 
suodatinkangas tai kivivilla

• Kasvatuskourun päälle asetetaan muovi
– Muovin alla juuristo, päällä varsisto

• Olosuhteita pystytään pitämään 
halutunlaisina huonesäätäjän avulla

• Laitteistotoimittajana on Itumic Oy
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Vedenpuhdistus

• Pyhäjärven vesi 
saatavilla +660 
tasolla

• Puhdistuslaitteisto 
käänteisosmoosiin 
perustuva

• Tekee vettä 200 litran 
säiliöön, josta 
lannoitesekoittaja 
ottaa tarvitsemansa 
veden



Olosuhteet
• +660 tason lämpötila luonnostaan noin 17 

astetta ympäri vuoden

• Lämpötila säädettävissä desimaalin 
tarkkuudella halutunlaiseksi

– Halutut vuorokausirytmit

– Esim. perunalla klo 8-18 +22 astetta 
ja 18-6 +16 astetta

• Valotukseen käytetään suurpainenatrium-
lamppuja sekä led-valaisimia

– Valot neljässä eri ryhmässä, joten 
rytmitys myös mahdollista

• Tilojen kosteus luonnollisesti suhteellisen 
korkea (noin 80%)

– Kasvatuksen aikana 50 – 60%

• Hiilidioksidin enimmäismäärää säädetään

– tällä hetkellä raja-arvo 1200 ppm, 
jonka ylittyessä tiloihin syötetään 
paineilmaa



Etäyhteydet
• Tavoitteena, että käyntejä 

maanalla olisi 
mahdollisimman vähän

• Pyhänet Oy:n valokuitu 
ulottuu +660 tasolle

• Tiloihin on asennettu 
langaton internet-yhteys

• Kauko-ohjattava 
videovalvonta 
kummassakin osastossa

• Laitteistoa pystytään 
etäohjaamaan 
tietokoneella ja 
älypuhelimella
– Pystytään tekemään samat 

säädöt kuin +660 tasoltakin



Kasvitaudit ja tuholaiset

• Kasvitauti- ja 
tuholaistautipaine hyvin 
vähäinen

• Kaivokseen puhalletaan 
ilmaa päätasolle 
(+1400m), josta ilma 
kulkeutuu vinotunnelia 
pitkin myös tasolle +660
tuholaisilla ja taudeilla 
pitkä matka tavoittaa kasvit

• Tuotantotilat 
ylipaineistettuja



Kuvia
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