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Maaperän kiviainesta käytetään monel-
la tapaa hyödyksi. Kiveä louhitaan, murs-
kataan ja rikastetaan avo- ja maanalaisis-
sa kaivoksissa. Kiven matka jatkuu beto-
niteollisuuteen, valimoihin, lasin ja ke-
ramiikan sekä tiilien ja laattojen valmis-
tukseen. Kiveä eri muodoissa käytetään 
myös rakennustöissä sekä elektroniik-
ka-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. 
Kaikilla näillä aloilla arviolta n. 70 000 
työntekijää altistuu kivipölylle. Kivipö-
lyn, kuten muidenkin altisteiden aiheut-
tamia terveyshaittoja, pyritään estämään 
monin työsuojelun ja työterveyshuollon 
keinoin.

Kaivostyön historiaa ja nykypäi-
vää

Vielä 150 vuotta sitten Suomen kaivok-
sissa louhittiin kiveä käsityönä päresoih-
dun valossa, räjäytykset ajoitettiin keski-
päivään, lapiointi oli raskasta ja työpäivä 
venyi jopa 14-tuntiseksi.

”Pipo toimi kypäränä ja raitista ilmaa 
oli sen verran mitä sai työmaalle housu-
jen taskuissa vietyä”. Hirsipuita käytettiin 
luolaston seinämien tukemiseen ja por-
taikkojen rakennusaineina. Myöhemmin 
hissikuilut, kivivaunujen kuljetus raitei-
ta pitkin ja räjäytysten ajoittaminen työ-
päivän loppuun olivat isoja kehitysaske-
leita.

Nykyisin maanalaiseen kaivokseen saa-
tetaan kulkea työmaa-autoilla ja kuorma-
autoilla leveitä tunneliteitä pitkin. Käytä-

Kivestä leipää 
turvallisesti

väverkostoilla voi olla mittaa useita kym-
meniä kilometrejä, ulottuen yli 500 met-
rin syvyyteen.  Maan alle on rakennettu 
aivan oma maailmansa: kerroksittain reit-
tejä ja kaivuutasanteita murskaamoineen, 
varastoineen ja sosiaalitiloineen. Koneiden 
huolto ja korjaus niin ikään tapahtuu syväl-
lä maan alla. Osa tiloista on hyvin valaistua 
ja vähemmän pölyistä mm. ilmastoinnin, 
kosteuden ja siivouksen ansiosta.

Tietyt työvaiheet ovat fyysisesti hyvin 
kuormittavia, mutta yhä enemmän istutaan 
koneen hytissä, ajetaan ja valvotaan pro-
sessia. Työ vaatii hyvää stressinsietokykyä. 

Kaivostyöntekijän suoja-asu.
Piirros: Eeva Hölttä
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Kaivoksissa onkin aivan oma huumori ja 
keskustelukulttuuri, mikä varmasti auttaa 
jaksamaan henkisesti. Kaivostyöntekijöistä 
pyritään nykyisin kouluttamaan moniosaa-
jia, jotta työnkierrolla voidaan tasata työn 
kuormitusta ja lisätä työn mielekkyyttä. Tu-
levaisuuden näky on, että kaivoksessa liik-
kuu miehittämättömiä työkoneita ja työ-
prosesseja ohjataan etäältä.

Riskejä ja riskien hallintaa

Hippokrates jo aikanaan tunnisti kai-
voksissa työskentelevien ”orjien taudin”, 
keuhkosilikoosin. Hän oivalsi, että työllä 
on vaikutus terveyteen.

Kvartsipöly on hyvin hienojakoista ja voi 
siten kulkeutua keuhkojen alveoleihin ja 
aiheuttaa silikoosia (kivipölykeuhko). Työ-
peräisen silikoosin määrät ovat vähenty-
neet vuosien mittaan; diagnoosin saa tällä 
hetkellä Suomessa vuosittain 5-10 työnte-
kijää. Silikoosin oire on rasituksessa esiin-
tyvä hengenahdistus. Tällöin sairaus on jo 
edennyt varsin pitkälle. Silikoosi voi ke-
hittyä jopa alle viidessä 
vuodessa, jos altistumi-
nen on ollut merkittävää. 
Vastaavasti altistumisen 
ollessa vähäisempää sili-
koosin kehittyminen voi 
viedä yli 10 tai jopa yli 
20 vuotta. Silikoosiin sai-
rastuneilla on kohonnut 
riski sairastua myös tu-
berkuloosiin ja keuhko-
syöpään, jotka korvataan 
näissä tilanteissa ammat-
titautina.

Silikoosidiagnoosin saanut työntekijä ei 
voi jatkaa enää altisteisessa työssä, vaan 
terveydentilan salliessa hänet ohjataan 
ammatillisen uudelleenkoulutuksen kaut-
ta uuteen työhön. Ammattitaudin totea-
minen tutkimuksineen kestää useita kuu-
kausia, mikä tekee siitä henkisesti raskaan. 
Työntekijä tarvitsee tukea sopeutumises-
saan pitkäaikaissairauteen. Luopuminen 
tiiviistä ja tutusta työyhteisöstä merkitsee 
myös isoa elämänmuutosta.

Työmaalla kivipölyn määrää pyritään mi-
nimoimaan kaikilla mahdollisilla teknisil-
lä toimenpiteillä, kuten työalueiden kote-
loinnilla, ilmastointitekniikoilla ja pölyn 
sitomisella vedellä. Työilman kvartsipöly-
pitoisuutta mitataan säännöllisin välein ja 
tulosten perusteella valitaan suojaustehol-
taan riittävä hengityssuojain. Kaivostyön-
tekijän työasuun kuuluvat nykyisin moni-
kerroksinen huomiovärinen suojavaatetus, 
valjaat, lampulla varustettu kypärä, kuulo-
suojaimet, suojalasit, suojakäsineet ja tur-
vasaappaat. Lisäksi mukana kulkee hengi-
tyssuojain, jota käytetään tarvittaessa sekä 

Hiidenkirnu. 
Kuva: Elina Hölttä
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työmaapuhelin ja erilaisia mittareita. Pe-
rusvarustuksen kanssa liikkuminen jo si-
nänsä vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Toki kaivosalalla on paljon muitakin ris-
kejä: melua, tärinää, pakokaasuja, kyl-
mänkostea ilma ja työtapaturmariskit. Työ-

suojelulla pyritään kaikin 
keinoin ylläpitämään 

työpaikan terveel-
lisyyttä ja turval-
lisuutta järjes-
tämällä katta-
va perehdytys 
uusille työnte-
kijöille, jatku-

vaa koulutusta 
kaikille sekä työ-

suojelukierroksia.  
Yrityksen työsuojelupa-

lavereissa käsitellään omalla kuten muilla-
kin kaivoksilla sattuneet työtapaturmat ja 
niiden pohjalta kehitetään turvallisempia 
työtapoja ja työympäristöjä. Kansainväli-
sessä vertailussa Suomen kaivosten työtur-
vallisuuden taso on maailman huippua.

Terveenä töissä

”Kaivosmiehet polttivat tupakkaa kovas-
ti. Minä en polttanut kaivokseen tullessani 
tupakkaa, mutta sitten tohtori sanoi, että 
mulla on niin kuivat keuhkot, ettei olisi 
pahitteeksi, vaikka polttaisin tupakan sil-
loin tällöin. Tupakansavun piti ärsyttää 
keuhkoja niin, että lima tulisi ulos. Minä-
hän rupesin harjoittelemaan, mutta sen-
hän nyt tietää, että siitä tulikin tapa.” Näin 
kertoo kaivosmies saamastaan terveysneu-
vonnasta 1900-luvun alkupuolella.

Työterveyshuollossa kaivostyöntekijöi-
den terveyttä seurataan tarkkojen ohjeis-
tusten mukaisesti lakisääteisissä alku- ja 
määräaikaistarkastuksissa. Niissä selvite-
tään, onko työntekijällä terveydellisiä es-

teitä kaivostyöhön tai sellaisia sairauksia, 
joita työ voi pahentaa. Tapaamisessa kes-
kustellaan työn altisteista ja opastetaan 
suojainten käytössä. Tarkastuksissa tutki-
taan yleistä terveydentilaa ja suoritusky-
kyä. Terveysvalistuksesta on siirrytty mo-
tivoivaan haastatteluun, joka tähtää sii-
hen, että työntekijä itse oivaltaa muutos-
tarpeen, kuten savuttomuuden tai hyvän 
yleiskunnon ylläpidon.

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon 
ydintyötä. Se on iso prosessi, jota valmis-
tellaan taustatietojen keräämisellä ja hen-
kilöstölle tehtävällä esikyselyllä. Työpaik-
kakäynnille mentäessä koko ryhmä pukee 
päälleen kypärän, suojalasit, kuulosuo-
jaimet, suojavaatetuksen, huomioliivin ja 
turvasaappaat. Käynnillä on mukana työ-

Kiviuoma retkipolun varrella. 
Kuva: Elina Hölttä

Suomen kaivosten 
työturvallisuuden 
taso on maailman 

huippua.
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suojelun, työntekijöiden ja työnantajien 
edustajat. Se on ainutlaatuinen tilaisuus 
seurata, millä tavoin ja missä olosuhteis-
sa työtä tehdään. Perustyöpaikkaselvityk-
siä tehdään vähintään 3 vuoden välein ja 
lisäksi suunnattuja selvityksiä aina tarvit-
taessa. Selvityksen perusteella työterveys-
huolto antaa yritykselle suosituksia ja ke-
hittämisehdotuksia. Työterveyshuollossa 
työpaikan ja työyhteisön tunteminen on 
välttämätöntä, jotta työntekijä voi vastaan-
otolla kokea tulleensa kuulluksi ja ymmär-
retyksi.

Työsuojelun ja työterveyshuollon yhtei-
senä tavoitteena kaivosalalla, kivenmurs-
kaamoissa ja kiviteollisuudessa on se, että 
riskialttiin kivialan työntekijät saavat tie-
nattua leipänsä ja elantonsa turvallisesti.

Lähteet:
• Läpi harmaan kiven – Kaivosperinnettä 
– kuvia ja kuvauksia, Laaksonen Pekka – 
Kukkonen Jukka – Piela Ulla – Rassi Antti 
(toim.): SKS, 1982
• Kaivosturvallisuusopas, Pertti Kortejärvi 
(toim.), 2019, Työturvallisuuskeskus

KIVIVINKKEJÄ, jotka 
sopivat myös korona-aikaan

• Retkeilijän kiviopas (http://www.e-julkaisu.fi/
gtk/retkeilijan-kiviopas/pdf/Kiviopas.pdf). 
Kannen valokuva: Jari Väätäinen, GTK

• Kivimuseo Tampereen Vapriikissa, Kivimuseon 
kokoelman on kerännyt ja lahjoittanut Tampereen 
kaupungille Paavo Korhonen.

• Tytyrin kaivos Lohjalla on Suomen ainoa kaivos-
museo, jonne nykyisin järjestetään pienillekin ryh-
mille opastettuja käyntejä, turvavälit ja hygieniaoh-
jeet huomioiden (www.tytyrielamyskaivos.fi)

Työterveyslaitos (www.ttl.fi)
•Haastateltu työterveyshoitajia, jotka ovat 
käyneet useissa kaivoksissa

Elina Hölttä,
työterveyshoitaja
SSKS ry:n puheenjohtaja


