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Räjähteitä 
Rajan takaa

Yritys: Sibiritfin Oy
30 minuutin kuluessa pumppauk-
sesta.  Valmis vedenkestävä räjäh-
de säilyy rei’ässä viikkoja, eräissä 
talvitesteissä jopa kaksi kuukautta. 

Seossuhde on yleensä vakio. 
Harvinaisissa tapauksissa, kuten 
erittäin syvissä kentissä, räjäytys-
teho saatetaan kuitenkin varmis-
taa muuttamalla koostumusta 
vahvemmaksi. Laadunvalvonta on 
jatkuvaa, sillä jokaisesta räjähde-
kentästä otetaan näyte, josta voi-
daan ongelmatapauksissa analy-
soida mahdolliset sekoitusvirheet. 

Vaikka prosessi itsessään vaikut-
taa yksinkertaiselta, vaatii toimen-
pide taitoa erityisesti letkun käsit-
telijältä. Jutuntekohetkellä Yaran 
Siilinjärven kaivoksella pumppua 
ohjasi yli-panostaja Veli-Pekka 
Knuutinen ja letkumiehenä hääri 
ADR-kuljettaja Jani Rutanen. Ru-
tasen mukaan hommassa vaaditaan 
herkkiä käsiä ja hyvää kommuni-
kaatiota pumppumiehen kanssa.

”Letkumiehen on täytettävä rei-
kää tasaisesti ja aistittava esimer-
kiksi joskus emulsion väliin pyr-
kivä vesi. Väliin jäävä vesikerros 
estää alapuolelle jäävän räjähteen 
syttymisen, joten täyttö täytyy 
suorittaa huolella. Reiät täytetään 
asiakkaan toiveiden mukaisesti 5 
sentin tarkkuudella”, kertoo letku-
mestari Rutanen. 

Ympäri Suomen
Sibiritfin Oy:n toimitusjohtaja 
Aleksei Takkisen mukaan yhtiön 
toiminta on kasvanut vuosi vuo-
delta.

”Toimintamme on laajentunut 
tasaisesti. Tällä hetkellä asiakkai-
ta löytyy ympäri Suomen. Tyy-
pillisimpiä räjäytyskohteita ovat 
murskakentät, mutta tarvittaes-
sa palvelemme kaikissa kohteis-
sa. Eräs tärkeimmistä asiakkaista 
on Yara Oy:n Siilinjärven kaivos, 
jossa teemme kenttiä viikoittain”, 
kertoo Takkinen. 

Kenttien koot vaihtelevat yleen-
sä 3 000–35 000 kilon välillä, mut-
ta tarvittaessa Sibiritfin hoitaa pie-
nemmätkin räjäytykset. Itä-naa-
purissa kaikki on isompaa, sillä 
Takkisen mukaan Venäjällä suu-
rimmat kentät ovat kooltaan jopa 
miljoona kiloa räjähdettä. 

Veli-Pekka Knuutisen mielestä 
yksi Sibiritfin Oy:n vahvuuksis-
ta on ammattitaitoinen henkilö-
kunta.

”Tässä hommassa voi aina op-
pia uutta, ja pyrimme kehittämään 
ammattitaitoamme jatkuvasti. 
Työssä onnistumista helpottavat 
myös erittäin laadukkaat raaka-
aineet. Kentältä kuuluneiden vies-
tien mukaan asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä toimintaamme.”

Rutanen ja Knuutinen kertovat 
työn olevan raskasta, mutta pal-
kitsevaa.

”Työ on fyysisesti rankkaa. Myös 
matkapäiviä tulee paljon, joten 
henkilökemioiden pitää olla kun-
nossa. Toisaalta myös asiakaspal-
velu ja sosiaaliset taidot ovat tär-
keitä, sillä asiakkaita löytyy laidas-
ta laitaan. Tähän hommaan ei kai-
kista ole.” n

Kuopiolainen Sibiritfin 
Oy on ympäri Suomen 
toimiva, louhintatöi-
hin ja emulsioräjähtei-
siin erikoistunut yritys. 
Toiminnan perustana 
ovat korkeatasoinen 
räjähdeosaaminen, pi-
tävät aikataulut ja am-
mattimainen asiakas-
palvelu. 

n   Arto Turpeinen

Sibirit 1200 on vedenkestävä emulsioräjähde, joka 
sekoitetaan paikan päällä pumppausautossa. Aivan 
kentän viereen ei tarvitse päästä, sillä räjähde voi-
daan pumpata jopa 140 metrin päähän. 

Pumppaus tapahtuu letkunkäsittelijän ja pumpun ohjaajan yhteis-
työnä. Kommunikointi hoituu mm. käsimerkein. Letkumieheltä vaadi-
taan ammattitaitoa, sillä räjähteen väliin jäävä vesi estää alapuolelle 
jäävän räjähteen palamisen. 

ã

Sibiritfin Oy:ltä löytyy kolme 
Scanian alustalle rakennettua 
panostusajoneuvoa. Neljäs auto 
on hankinnassa. 

ã

Ylipanostaja Veli-Pekka 
Knuutisen mukaan Sibiritfin Oy:n 
asiakaspalvelu ja ammattitaito 
ovat saaneet asiakkailta hyvää 
palautetta.

ã

Vuonna 2006 perustettu Sibiritfin 
Oy kuuluu venäläiseen Nitro Si-
bir-konserniin, joka on eräs maan 
johtavista toimijoista. Venäläisis-
tä juuristaan huolimatta yrityksen 
toiminnan ja hallinnon keskukse-
na toimii Kuopio. 

Sibiritfin Oy perustettiin vasta-
uksena louhintayritysten kiinnos-
tukseen hyödyntää korkeatasoista 
venäläistä räjähdeosaamista. Yh-
tiö työllistää 11 henkeä, ja panos-
tusajoneuvoja löytyy neljä kappa-
letta. Scanian alustalle rakennetut 
ajoneuvot suunnittelee Sibiritfin 
Oy: n emoyhtiö, mutta valmistus 
tapahtuu Nordic Tank Oy:n Ou-
lun tehtaalla. 

Turvallisesti emulsiolla
Sibiritfin käyttää maanpäällisissä 
massalouhinnoissa emulsioräjäh-
dettä nimeltään Sibirit 1200, joka 
tarjoaa monia etuja perinteisiin rä-
jähteisiin verrattuna.  Aine valmis-

tetaan vaarattomista välivalmis-
teista vasta työmaalla, jolloin vaa-
timukset aineiden kuljetukselle, 
varastoinnille ja panostusturvalli-
suudelle ovat pienemmät. 

Valmistajan mukaan emulsi-
ot palavat täydellisesti, mikä pie-
nentää nitraattipäästöjä ja tuottaa 
puhtaampia räjähdyskaasuja. Toi-
saalta pumpattavat tuotteet myös 
keventävät panostajan työtaakkaa.

Sibirit 1200:n räjäyttimeksi suo-
sitellaan vähintään 40 milliä hal-
kaisijaltaan olevaa dynamiittia tai 
emulsiopatruunoita. Räjäyttimen 
sytyttämiseen ei suositella räjähtä-
vää tulilankaa.

Emulsio raaka-aineet valmiste-
taan pääosin Kostamuksessa sijait-
sevassa tehtaassa, josta kemikaali-
kuljetuksiin erikoistunut Laukaan 
Rahtiauto Oy kuljettaa ne enna-
kolta sovituille kohtaamispaikoille. 
Kuljetuksia hoitaa myös muutama 
venäläinen aliurakoitsija.

Sibiritfin Oy:n toimitusaika on 
yleensä noin 3–4 päivää. Logistiik-
kaan on tulossa helpotusta piak-
koin, sillä Sibiritfin avaa kevään 
aikana Alavieskaan välivaraston, 
mikä lyhentää toimitusaikoja en-
tisestään. 

Täyttö on taitolaji
Käytännössä emulsion raaka-ai-
neet kuljetetaan paikalle säiliöau-
toa muistuttavalla panostusajo-
neuvolla. Raaka-aineet sekoite-
taan pumppausvaiheessa. Pum-
pun kapasiteetti on 250 kiloa mi-
nuutissa. Aivan kentän viereen ei 
autolla tarvitse päästä, sillä räjäh-
de voidaan pumpata reikiin jopa 
140 metrin päähän. Työvaihe vaa-
tii kaksi miestä, joista toinen ohjaa 
pumppuyksikköä ja toinen hallin-
noi letkua. 

 Porareiässä tapahtuvan kemi-
allisen reaktion vaikutuksesta ai-
ne on valmis räjäytettäväksi noin 


