Vierailu Fields Instituutissa Torontossa
Professori Mikael Collan LUT LBM
Osallistuin helmikuussa 2019 Fields Instituutin järjestämään kolmipäiväiseen workshopiin, jonka aiheena oli reaalioptioanalyysi liittyen energia- ja
kaivosalaan.
Järjestäjinä toimivat Toronton Yliopiston professori
Yuri Lawryshyn ja Western Yliopiston teknisen tiedekunnan dekaani professori Matt Davison
sekä apulaisprofessori Matt Thompson Queen’s
Yliopistosta.
Fields instituutti, 222 College Street, Toronto.
Kuva: Mikael Collan

Filds Instituutin taustaa
Fields Instituutti on saanut nimensä John Charles Fieldsin (1863-1935), kanadalaisen matemaatikon
mukaan. Fields vietti nuoruutensa Berliinissä sekä osittain Pariisissa ja Göttingenissä. Ulkomailla saamiensa kokemusten innoittamana palattuaan kotimaahansa, Fields työskenteli ahkerasti matemaattisten tieteiden edistämiseksi Kanadassa. Fields toimi mm. vuonna 1924 järjestetyn Congress of Mathematicians tapahtuman puheenjohtajana. Fieldsin instituutti tunnetaan sen jakamasta Fieldsin mitalista,
jota on kutsuttu myös matematiikan Nobel-palkinnoksi. Mitali on itse Fieldsin käsialaa. Hän nimesi sen
”Medal for outstanding discoveries in mathematics”:ksi. Vaikka Fieldsin toiveenaan oli, ettei mitali kantaisi hänen nimeään, nykyään se tunnetaan yleisesti ja virallisesti nimellä Fieldsin mitali. Lukijoita, joita
kiinnostaa nähdä, kenelle tätä mitalia on myönnetty, kannattaa tutustua IMU:n eli kansainvälisen matematiikan liiton sivuihin (www.mathunion.org). Näiltä sivuilta löytyy myös lista mm. Rolf Nevanlinna palkinnon saajista.
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Toronton Yliopisto (UT), jonka osa Fields Instituutti on, on
Kanadan johtava yliopisto. Sen suurin kampus levittäytyy
laajasti Toronton keskustaan. Yliopistolla on lisäksi kaksi
pienempää kampusta. UT on perustettu 1827 ja on amerikkalaisittain vanha, vaikkakin moneen muuhun yliopistoon nähden vielä nuori. Toisaalta on hyvä muistaa, ettei
UT:n perustamisen aikaan Suomessakaan ollut muita yliopistoja kuin Turun Akatemia. Suomalaiseen yliopistomaailmaan verratessa Toronton yliopisto on erittäin suuri; vuosittainen rahoitus on 1,9 miljardin euron luokkaa
(2017), joka on suurempi kuin koko Suomen yliopistojen
yhteenlaskettu rahoitus . Käytännössä kaikki tieteet ovat
edustettuina ja yliopiston on korkeatasoinen. On erittäin
terveellistä käydä tutustumassa yliopistoihin, joissa laitokset ovat kooltaan suurempia kuin oma tiedekunta –
asiat ikään kuin menevät oikeisiin mittasuhteisiinsa.
Toronton yliopistolla on useita kampusalueita eripuolilla kaupunkia.
Kuva: Mikael Collan

Kaivos– ja energia-alan reaalioptioanalyysi –workshop 11-13.2.2019
(Workshop on Real Options in Energy and Mining )
Ensimmäisenä päivänä keskityttiin energia-alaan liittyvään tutkimukseen ja toinen päivä oli omistettu kaivosteollisuudelle. Esitykset käsittelivät tyypillisesti erilaisten joustavuuksien (teknisten ja rahoitukseen
liittyvien) hyväksikäyttöön investointien arvon lisäämiseksi ja erityisesti menetelmiin joiden avulla voidaan kyseinen arvo laskea.
Oma esitykseni oli teemaltaan kokoava ja käsitteli 25 minuutissa kaivosalaan liittyvän reaalioptiotutkimuksen tulokset, joita olemme ryhmän saaneet aikaan. Päätutkimusaiheinamme ovat olleet erilaiset
joustavuudet, joita eri tekniset ratkaisut kaivosalan investoinneissa tuovat mukanaan ja näiden joustavuuksien arvon määrittely systeemidynaamista mallintamista hyväksikäyttämällä.
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Esimerkiksi metallimalmin rikastaminen käyttämällä
perinteistä murskaamismenetelmää antaa mahdollisuuden ajaa kaivostoiminta väliaikaisesti alas tilanteessa, jossa metallin hinta laskee tasolle, jossa toiminta ei ole kannattavaa, ja vaihtoehtoinen hydrometallurginen rikastus ei anna samaa mahdollisuutta.
Näin ollen niiden hyötyjen, jotka hydrometallurginen
rikastaminen mahdollisesti tuo mukanaan, on oltava
suuremmat kuin menetetty väliaikaisen sulkemismahdollisuuden arvo; muuten ei kannata ottaa menetelmän tuomaa lisääntynyttä riskiä kontolleen.
Workshopin osallistujia ryhmäkuvassa.
Kuva: Antoine Kornprobst

Tutkimusryhmässämme pyrimme mallintamaan ja laskemaan mm. tällaisille mahdollisuuksille arvon ja
määrittämään eri teknisiin valintoihin liittyviä vaihtoehtoiskustannuksia. Vastaavaa analyysiä tarvitaan ja
toteutetaan myös valmistavan teollisuuden eri liiketoimintamallien ja teknologiavalintojen osalta
Esitykseni kantavana ajatuksena oli esitellä laajasti minkälaista tutkimusta olemme aiemmin tehneet ja
mitä nyt teemme MFG40-projektin puitteissa ja saada sitä kautta herätettyä workshoppiin osallistujissa
kiinnostusta ryhtyä yhteistyöhön kanssamme. Esityksen aikana kävin läpi viisi aiheeseen liittyvää paperia
esitellen niiden tärkeimmät tulokset. Esitys kiinnosti osallistujia ja muutamia yhteisiä tutkimusaiheita lähdettäneen jatkossa viemään eteenpäin.
Vaikka itse workshop olikin erinomainen, ei Toronto helmikuussa tarjoa kävijälle pelkkää parastaan. Ajankohtaan osunut huono keli vaikutti paikalle pääsemiseen. Matka kesti yhteensä yli vuorokauden, sillä kahden lennon peruutusten johdosta joutui matkaaja kiertämään perille päästäkseen Montrealin kautta. Perillä odotti kova lumisade ja tuuli, sekä kohtalaisen märkä ja loskainen Toronto. Aikaerosta selviäminen oli
kuitenkin helppoa, sillä saapuminen keskiyön tunteina valvotun vuorokauden jälkeen ”lievästi” helpotti
nukahtamista. Workshopin päivät satoi lunta ja räntää, joten sightseeing jäi tällä kertaa väliin. Toronto on
kuitenkin ehdottomasti näkemisen arvoinen suurkaupunki, mutta sinne matkaa pohtiville ehdotan matkan
ajoittamista myöhäiseen kevääseen tai syksyyn.
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