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Kansallis-Osake-Pankki, 
ainoa pankki, jota 

Kancallis-Visa, 
lähes ainoa kortti, 

jota tarvitset maailmalla. 





uipputeknologia luo uutta. Sen 
kehittäminen vaatii vastaavat 
puitteet. Modernin ja innosta- 

Van työympäristön. Innopoli Espoon 
Otaniemessä on lähes sadan korkean 
teknologian yrityksen yhteistyöfoorumi, 
josta Rautaruukin teräs teki ainutlaatui- 
sen. Muotoiltavuudellaan. Muunnelta- 
vuudellaan. Näyttävyydellään. Ainutlaa- 

Rakentamisen uusia muotoja 
luodaan Rautaruukin teräksellä. 
Kuten Innopolissa. 

tuista on myös teräsrakentamisen 
nopeus, joka säästää rakennusaikaisia 
kustannuksia merkittävästi. 

Rautaruukkion Suomen ylivoimaisesti 
suurin teräksen valmistaja. Rautaruukki 
on myös kansainvälistynyt yritys. Sen 
liikevaihdosta yli 60 % tulee viennistä 
ja tuotannosta ulkomailla. Tuotantoa on 
viidessä maassa Euroopassa ja asiak- 
kaita maailman suurimmasta autonval- 
mistajasta Lähi-idän vedenottolaitoksiin. 

Rautaruukin terästuotannon jalostus- 
asteonalansa huippuamaailmassa. Kon- 
serni valmistaa kuuma- ja kylmävals- 
sattuja teräslevyjä, kuumasinkittyjä ja 
muovipinnoitettuja levyjä, putkia, put- 
kipalkkeja, kylmämuovattuja avoprofii- 
ieja ja rakentamisen komponentteja. 
Rautaruukilla on myös omaa konepaja- 
teollisuutta. Konsernin kehittämä tekno- 
logia ja tekninen osaaminen on kysyttyä 
maailmalla. Rautaruukki on terästä. 

lnnopolin teknologiakeskukselle myönnet- 
tiin vuoden 1991 teräsrakennepalkinto. Ark- 
kitehti Kaarina Löfström suunnitteli Inno- 
polin. 

Innopolin runkorakenne on terästä, samoin kuin kaiteet, portaat, pylväät ja monet muut 
yksityiskohdat, joiden muotoilun teräksen joustavuus ja mittatarkkuus teki mahdolliseksi. 
Myös talon akustiikka on erinomainen. 

Lisätietoja: 
RautaruukkilHelsinki. Fredrikinkatu 51-53, 
PL 860. 00101 Helsinki. 
puh (90) 68 081. teiefax (90) 680 8288, 

@ RAUTARUUKKI 
T U L E V A I S U U S  O N  T E R Ä C T Ä  



Onni t te lemme 
lämpimästi 

50-vuotiasta 
Vuorimiesyhdistystä. 

Toivotamme 
samalla räjähtävää 

menestystä tulevinakin 
vuosikymmeninä! 

AFORCIT 
1893 - 1993 

PL 19,10901 HANKO 
Puh. (91 1) 8001, Telefax (91 1) 86591 



JERNKONTORET 
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Vuorimies yhdistystä 
Bergsmannaföreningen 
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Ju bileurnerbjudande 
Vi lyckönskar Finska Bergsmannaföreningen till 

50-årsjubileet och vill med anledning av detta erbjuda 
medlemmarna att till ett särskilt fördelaktigt pris få: 

prenumerera på 
Bergsmannen 

Nordens ledande Stål & Gruvtidning 

I d Ja tack, jag vill gärna prenumerera för 1993, 7 nr, till priset I 
I SEK 70 privatperson, SEK 170 företag I 

I 
I I 

I FORETAG l 
I 

senterades i en stor intervju Outo- I I 
kumpus nye koncernchef Tekn dr I I 
Jyrki Juusela. I Skickas till Bergsmannen, Box 5, S-151 21 Södertälje, Sverige I 

1 r _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _  

I NAMN 

Ett exempel på var rcgclbundna 
bevakning av Finlands stal- och 
gruvindustri. I nummer 2/92 pre- I ADRESS 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _  A 

Suoma la ista 
kalkki kiviteollisuutta 

vuodesta 1882 

Finsk 
kal kstensindustri 

fran ar 1882 

KARL FORSSTRÖM AKTIEBOLAG 
25640 Förby puh. 924-35051 tel. 
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TAMROCK LOADERS 
maanalaiset louheen lastaus- 
ja siiriolaitteet 
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Vuorimies yhdistys 50 vuotta 

Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaförenin- 
gen r.y.:n perustaminen v .  1943 osoitti 
perustajajiiseniltiiän sitä samaa ennakko- 
luulottomuutta .ja kaukokatseisuutta, joka 
on ollut leimaa-antavaa koko vuoriteolli- 
suuden toiminnalle. 

Yhdistyksen historia liittyy kiinteästi 
maamme vuoriteollisuuden historiaan .ja 
teollisuuden kehittymiseen. Jäsenmälrän 
Iisiiiintyminen nykyiseen kahteentuhan- 
teen osoittaa samalla vuoriteollisuuden ra- 
jua kasvua ja  samalla myös painottumista 
runsaasti henkilöresursseja sitovan jatko- 
jalostuksen suuntaan. On aivan ilmeistii, 
ettii ilman kotimaista raaka- ainepohjaa ei 
nykyisen kaltaista huipputekniikkaa edus- 
tavaa kaivos- ja metallurgista teollisuutta 
ja laitevalmistusta meillii Suomessa olisi. 

Sama piitee myös tulevaisuudessa. Ko- 
timaista raaka-ainetta täytyy etsiä ja  löy- 

tyä jatkossakin kutcn niyiis jatkojalostusta 
on kehitettivii m;thdollisiinman pitkälle. 
Kansainvhlinen yhteisty¿) ja kansainvälis- 
tyminen on ollut vuoriteolliwudessa itses- 
täänselvyys Jo  alusta alkaen. 

Yhdistyksen kaikilla neljällä Jaostolla 
on ollut merkittiivii tehtiivä jiisenistön yh- 
teenkuuluvuuden 1is;iiijhii. Varsin varhai- 
sessa vaiheessii toimintaan tulivat mukaan 
tiiydennyskoulutus .j:i tutkimustoiminta, 
.jotka ovat ollect osaltaan alan menestyk- 
sen takeena. Tälli hcnkiliij~seriyhdistyk- 
sellii on perintccllisen toiminnan lisäksi 
ollut ja tulee olemaan myös alan yleisen 
edunvalvonnan rooli, jossa yhdistyksen 
jiiscnistön laqin-alaisiiiitta ja ammattitaitoa 
voidaan hyiidyntäii vuoriteollisuuden hy- 
viiksi. 

Tiimi Vuoritcollisuuslchden juhlanu- 
mero on professori Toimi Lukkarisen suu- 

re I la tarkk uude I la ja Irinimiil I ii kokoama 
tiivistelmä yhdistyksen ja koho vuoriteol- 
lisuusalan tapahtumista kuluneelta SO- 
vuotistaipaleelta. Hi\toriikki on todellinen 
vuorimiesteko. 

Kiitos yhdistyksen nykyisestii clinvoi- 
ma.isuudesta ja toiminnasta kuuluu jiisc- 
nistölle ja  lukeniattoniillc eri luottamus- 
toimissa uurastaneille. jotka a ikaa .ja voi -  
mia siilstämättii ovat puhaltaneet yhteen 
hiileen tietäen koko ajan, cttii hcillii on 
ollut myös alan teollisuuden kiistaton 
tuki. 

Yhdistyksen alkuperiiinen tarkoitus 
"edistiiii vuoriteollisuuden kchitystii niaas- 
samme sekii valvoa jiisentcn yhtcisiii ctiija 
ja toimia yhdyssiteenii heidiin viililliiiin" 
on edelleen tiiysiii ajankohtainen ja  sopiva 
perusta, kun suuntaamme kntsecnime seu- 
raavalle SO-vuotiskaudelle 

Raimo Matikainen 
puheen.johta.ja 

Bergsmannaföreningen 50 år 

Grundandet av Vuorimiesyhdistys-Bergs- 
mannaföreningen '.y. år 1943 ådagalade, 
att de stiftande medlemmarna besatt sam- 
ma fördomsfrihet och vidsynthet, som va- 
rit utmärkande för hela bergshanterings- 
verksamheten, 

Föreningens historia är intimt förknip- 
pad med vHrt lands bergshanteringshisto- 
ria och industriutveckling. Medlemsanta- 
lets ökning t i l l  nuvarande tvåtusen marke- 
rar bergshanteringens snabba tillväxt, 
iivensom en tyngdpunktsförflyttning mot 
den rikligt personresurser bindande vida- 
reförädlingen. Det iir uppenbart att en så- 
dan gruv- och metallindustri samt appara- 
turproduktion på toppnivå som vi har idag 
i Finland, ej  hade varit möjlig utan en in- 
hemsk rHvarubas. Situationen förblir den- 
samma även i framtiden. Inhemska råva- 
ror m k t e  letas och hittas Sven ¡ fortsätt- 
ningen och vidareförädlingen utvecklas så 

långt som mö.jligt. Det internationella 
samarbetet och internationaliseringen har 
varit en sjiilvklarhet inom bergshanterin- 
gen iinda från begynnelsen. 

Föreningens alla fyra sektioner har spe- 
lat en viktig roll som fiirstiirkare ax sam- 
höringheten hos medlemskSren. Fortsätt- 
ningsutbildningen och forskningsverk- 
samheten kom redan i ett tidigt skede med 
i bilden och har för sin del garanterat 
framgingen på området. Denna person- 
medlemsförening har haft och kommer 
alltid att ha, förutom den konventionella 
verksamheten, Hven en roll som allmän 
intressebevakare pB omridet, vilket möj- 
liggiir utnyttjandet a v  medlemskårens 
mångsidighet och yrkeskunskap t i l l  bergs- 
hanteringens viil. 

Detta jubileunisnummer av Bergshante- 
ringen, sammanstiillt med stor noggrann- 
het och viirme av professor Toimi Lukka- 

rinen, iiï- ett sammandrag av tilldragelser 
inom föreningen och hela bcrgshante- 
ringssektorn under det gingna SO-Srs- 
skedet. Historiken är en verklig bergs- 
mannagärning. 

Ett tack för föreningens nuvarande vita- 
litet och verksamhet bör riktas t i l l  med- 
lemskåren och de otaliga. soni arbetat pH 
olika förtroendeposter och utan att spara 
på tid och krafter blåst i samma horn väl 
medvetna om, att de även haft bergahante- 
ringens obestridliga stöd bakom sig. 

Föreningens ursprungliga uppgift "att 
verka för bergshmteringens f¿irkovran i 
landet, att befrämja det kollegiala fiirhål- 
landet mellan medlemmarna och att ti1Iv:i- 
rataga deras gemensamma intressen" iir 
fortfarande en aktucll och Iiimplig ut-  
gångspunkt, nLr vi riktar vSra blickar mot 
nästa 50-årsperiod. 

Raimo Matikainen 
ordförande 
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50th Anniversary of the Finnish Association 
of Mining and Metallurgical Engineers 
In establishing the Finnish Association of’ 
Mining and Metallurgical Engineers in 
194.1. the aw)ciation‘$ founder members 
\bowed thc same openmindedness and 
forcsight that ha\ been typical of Fin- 
land’s mining and metallurgical industry 
in general. 

The association’s history is intimately 
linked with the history of Finland’s min- 
ing and mctallurgical industry itself and 
the development of its attendant industrial 
compinics. The growth of its membership 
to the prcscnt I‘igure of 2000 likewise 
rcllccts the vigorous growth of the in- 
dustry and at the same time a heavy em- 
phasis o n  upgrading and manufacturing of’ 
metal products, a sector requiring con- 
siderablc pcrsonncl resources. 

Without doubt. our highly advanced 
mining and mctallurgical industry and its 
leading-cdgc technology would not exist 
today. were i t  n o t  for Finland’s r;1w ma- 
terials base. The same is true for the fu- 

ture. lt is imperativc that we find new raw 
materials deposits and that we continue to 
enhance our upgrading and manufacturing 
skills to the hirhe\t degree. From the out- 
set, the mining and n1ct;illurgical industry 
in Finland has relied on thc support of its 
international markets ancl its own inter- 
national diversification. 

All four branches of thc association 
have played a pivotal role in binding its 
membership together. Very early on. the 
association also conmittcd itself to fur- 
ther training and rcscnrch activities. 
which have made such ;I valuable con- 
tribution to the industry’s success. An- 
other important aspect o t  the association’s 
activities has been. ancl wil l  continue to 
be, its role of safeguarding the common 
interests of its diverse and highly skilled 
members for the benefit of thc mining and 
metallurgical industry at  large. 

This Anniversary Issue 01‘ the associ- 
ation’s magazine is a summary of its his- 

tory. and indeed the history of the Finnish 
mining and metallÙrgical industry as a 
whole. throughout the last 50 years. I t  has 
been prepared under the close supervision 
and heartfelt commitment of Professor 
Toimi Lukkarinen, a rock-solid achieve- 
ment worthy of the members it commem- 
orates. 

Sincere thanks for the association’s 
current vitality and programme of activi- 
ties are due to its members and the many 
individuals who have spared neither time 
nor energy in serving the association’s in- 
terests, knowing all along that they enjoy 
the unswerving support of the industry. 

The associations’s original goal ”to 
promote the development of the mining 
and metallurgical industry in Finland, to 
safeguard the conimon interests of its 
members and to act as a link between 
them” is just as real today; it also provides 
a fitting foundation upon which to build 
for the next 50 years. 

Raimo Matikainen 
Chairman 



Vuorimies yhdistys - Bergsmannaföreningen 
1943 - 1993 
Professori, emeritus Toimi Lukkarinen 

SYNTYVAIHEET 

ALKUVAIKEUDET 

Outokummun kaivoksen kaivososaston 
paallikkö, dipl.ins. Kauko Järvinen oli 
saanut vuoden 1942 alkupuolella kauppa- 
ja teollisuusministeriöltä tehtäväkseen laa- 
tia kaivosten turvallisuusmaaräykset. Kun 
ehdotus valmistui. Outokumpuun kutsut- 
t i in silloin toiminnassa olleiden kaivosten 
edustajat tutustumaan insinööri Järvisen 
aikaansaannokseen ja lausumaan siitä kä- 
sityksensä. Ehdotuksen laatijan muistelun 
mukaan edustajia oli ollut outokumpulais- 
ten lisäksi ainakin Petsamosta. Lohjalta Ja 
Paraisilta. Jossakin vaiheessa illanistujais- 
ten aikana Lohjan Eskil Strandström oli 
sattunut tokaisemaan. että "tämähän on 
ensimmäinen suomalainen kaivoskongres- 
si". Kipinä oli isketty ja alettiin keskustel- 
la vuori-insinöörien oman yhdistyksen pe- 
rustamisesta. Jäseniksi ajateltiin ottaa kai- 
vos- ja rikastusinsinöörejä tai vastaavia Ja  
jättää geologit j a  metallurgit ulkopuolelle. 

Outokumpulaiset insinöörit. lähinnä kai 
Kauko Järvinen, kehittelivät asiaa edel- 
leen. Kun sitä oli tarpeeksi valmisteltu ja 
rohkeuttakin kerätty, lähetystö meni tou- 
kokuussa 1942 tiedustelemaan yhtiön toi- 
mitusjohtajan, vuorineuvos Eero Mäkisen 
mielipidettä. Hänellä oli erinomainen ky- 
ky lausua käsityksensä asioista helposti 
ymmärrettävässä muodossa. Mäkinen oli 
sanonut kaivos- j a  rikastusinsinöörejä ole- 
van "yhden, korkeintaan kahden käden 
sormilla laskettavan maarän" ja siten liian 
vähän oman yhdistyksen tarpeiksi, ja oli- 
pa hän arvellut Suomessa olevan yhdis- 
tyksiä ennestäänkin jo  riittävästi, ehkä lii- 
kaakin. Vastaanotto oli ollut viileä ellei 
suorastaan kylmä. 

Saman vuoden joulukuussa kaivoksen 
teknillinen johtaja, dipl.ins. Ilmari Levan- 
to ja Järvinen olivat päättäneet edellisen 
kotona vietetyn illan aikana ryhtyä uudel- 
leen riskialttiiseen puuhaan. Sähköinsi- 
nööri Levannolla oli ollut hallussaan säh- 
köinsinöörien yhdistyksen säännöt, joita 
mukailemalla kaverukset olivat luonnos- 
telleet vuori-insinöörien yhdistykselle 
sääntöehdotuksen. Muutaman päivän tuu- 

Outokummun vanha rikastamo. 
Old concentration plant at Outokumpu, Outokumpu Oy 

mittuaan he karkaisivat luontonsa j a  mars- 
sivat vuorineuvoksen luokse. Tässä vai- 
heessa ehdotettiin metallurgien j a  ehkä 
geologienkin ottamista yhdistyksen pii- 
riin. Suhtautuminen oli suopeaa, ja vuori- 
neuvos otti asian omakseen. Samalla SO- 

vittiin, että yhdistyksen perustava kokous 
pyritaan pitämään Helsingissä aivan ensi 
tilassa ja että kokoukseen kutsutaan tällä 
alalla toimivien yhtiöiden edustajat. 

PERUSTAVA KOKOUS 

Kämpin juhlasaliin kokoontui 12.1.1943 
29 vuorimiestä perustamaan omaa yhdis- 
tystä. He edustivat kahdeksaa eri yhtiötä 
ja kaksi esiintyi yksityishenkilöinä. Juridi- 
sen pätevyyden varmistamiseksi Mäkinen 
oli kutsunut kokouksen sihteeriksi tuoman 
Bertil Brunoun, joka oli kirjannut osanot- 
tajat yhtiöittäin alempana esitettävässä jär- 
jestyksessä. 

Otteita perustamispöytäkirjasta: 

"Pöytäkirja, laadittu 12 päivänä tam- 
mikuuta 1943 Helsingissä, hotelli 
Kämpissä pidetyssä kokouksessa, jo- 
ka oli kutsuttu koolle eriiiden vuori- 
teollisuutta harjoittavien liikkeiden 
toimihenkilöiden aloitteesta pohti- 
maan kysymystä insinööriyhdistyk- 
sen perustamisesta tarkoituksella 
edistää vuoriteollisuuden kehitystä 
maassamme sekä valvoa jäsentensä 
yhteisiä etuja ja toimia yhdyssiteenä 
heidän välillään." 

"Kokouksessa olivat saapuvilla seuraa- 
vat henkilöt: vuorineuvos Petter Fors- 
ström ja insinööri Eskil Strandström. 
edustaen Lojo Kalkverk A.B:tä. vapaa- 
herra. toimitusjohtaja G.V. Wrede. tohto- 
ri Paavo Haapala, sekä insinöörit Pekka 
Ensiö j a  Valter Nordin. edustaen Petsa- 
mon Nikkeli O.Y:tä, insinööri Max Can- 
delin, edustaen Paraisten Kalkkivuori 
O.Y:tä, eversti Knut Solin, edustaen Atri 
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Outokumpu Oy 

Perustavan kokouksen avaaja ja puheen- 
johtaja. vuorineuvos Eero Mäkinen oli se- 
kä filosofian tohtori että vuori-insinöiiri. 
Pääaine oli geologia kemian ohella, ja 
vuori-insinöörin tutkinnon hän oli suorit- 
tanut Tukholmassa KTH 
tokumpu Oy:n perustaja ja  sen suuruuden 
luoja. Valtion etujen valvojana hHn oli 
Outokummun alueella ,jo vuodesta I 921 
alkaen. Kun Outokumpu Oy perustettiin 
1932, Mäkisestä tuli sen ensimmäinen toi- 
mitusjohtaja. niissä toimessa hän oli kuo- 
lemaansa asti 1953. Kuollessaan hän oli 
kulkulaitosten Ja yleisten töiden ministeri. 
Vuorimiesyhdistyksen puheenjohtajana 
vuorineuvos Mäkinen oli perustamisesta 
lähtien elämänsä loppuun asti eli y l i  10 
vuotta. 

Dipl.ins. Ilmari Harki oli Outokumpu 
Oy:n Porin tehtaiden johtaja eli isännöitsi- 
jä. kuten siihen aikaan sanottiin. Sotien 
iälkeen hän siirtyi sotakorvauk 
lehtivan Sotevan varapuheenjohtajaksi 
1944. Kun Otanmäki Oy perustettiin 
1950. Harki valittiin sen toimitusjohtajak- 
s i .  Tätä tehtiivää hän hoiti eläkkeelle Jiiä- 
miseensä asti vuoteen 1967. Harki palkit- 
tiin teollisuusneuvoksen arvolla. Hän oli 
erittäin monipuolinen ja -tahoinen henki- 
lö. Teollisuusneuvos Harki kuoli 1979. 

Dipl.ins. Ville Hirvonen oli Outokum- 
mun rikastamon päällikkö 1930-luvulla. 
Hänet siirrettiin Yliijärven kaivokselle 
1942. Sieltii insinööri Hirvonen siirtyi 
Suomen Mineraali Oy:n palvelukseen. 
Kun mainittu yhtiii fuusioitiin Paraisten 
Kalkkivuori Oy:hyn 1959. Hirvonen seu- 
rasi mukana. Tämän hiljaisen ja miellyttä- 
vän yhdistyksen perustajajäsenen muisto- 
kirjoitusta ei ollut yhdistyksen lehdessii. 
Insinööri Hirvonen kuoli 1975. 

Dipl.ins. Petri Bryk toimi yhdistystä 
perustettaessa Outokumpu Oy:n Porin teh- 
tailla elektrolyysi- ja jalometalliosaston 

Dipl.ins. Ilmari Harki, Porin tehtaiden 
isännöitsijä, Outokumpu Oy. Myöhem- 
min Otanmäki Oy:n toimitusjohtaja. 
Mr. Ilmari Harki, M.Sc., manager of Pori 
Works. Outokumpu Oy. Later on presi- 
dent of Otanmiiki Oy. 

Dipl.ins. Ville Hirvonen, Ylöjiirven kai- 
voksen rikastamon päällikkö. Outokumpu 

Mr. Ville Hirvonen, M.Sc., mill superin- 
tendent of Ylöjiirvi concentrator. 
Outokumpu Oy. 

OY. 

piiiillikkiinä. Sittemmin hiinestii tuli yhtilin 
päämetallurgi ja vuorineuvos Mäkisen 
kuoltua yhtiiin toimitusjohtaja, Hänet ni- 
mitettiin vuorineuvokseksi 1957. Bryk oli 
toimitusjohtajana vuoteen 1972 asti. Hi-  
nen aikanaan tapahtui yhtiiin metallurgi- 
sen teollisuuden voimakas laajentuminen. 
mihin ainakin osaltaan vaikutti uusien 
malniien löytyminen ja käyttöönotto. 
Vuorineuvos Bryk kuoli 1977 63-vuotiaa- 
na. 

Dipl.ins. John Ryselin oli valmistut- 
tuaan ollut pari vuotta USA:ssa. Käsiteltii- 
viinii a,jankohtana hhn oli Imatralla olevan 
kuparisulaton islnniiitsijii. Myöhemmin 
hän oli samassa tehtäv 
dan jaloista Harjavaltaan siirretyllä sula- 

Dipl.ins. John  Ryselin. Imatran kuparisu- 
laton isännöitsijä, Outokumpu Oy. Sit- 
temmin Harjavallan tehtaiden johtaja ja  
johtokunnan jäsen. 
Mr. John Ryselin, M.Sc., general man- 
ager of copper smelting plant at Imatra, 
Outokumpu Oy. Later on director of Har- 
javalta Works and Member of Board, 
Outokumpu Oy. 

tolla, josta sittemmin muodostui Harjaval- 
lan tehtaat. Viimeiset palvelusvuotensa 
Ryselin toimi yhtiön pääkonttorissa Hel- 
singissä. Johtokunnan jäsen hän oli ollut 
io vuodesta 1947 lähtien. Yli-insinööri 
Ryselin jäi eläkkeelle 1966. Hän kuoli yli 
80-vuotiaana 1982. 

Dipl.ins. Kaarlo Ilmari Levanto työs- 
kenteli valmistuttuaan e n  tehtävissä, mm. 
USA:ssa ja tuli Outokummun kaivokselle 
1926. Hän oli koulutukseltaan sähköinsi- 

Dipl.ins. Petri Bryk, elektrolyyttiosaston 
paallikkö Outokumpu Oy:n Porin tehtail- 
la. Myöhemmin vuorineuvos ja yhtiKn 
toimitusjohtaja. 
Mr. Petri Bryk. M.Sc., chief engineer of 
copper electrolysis at Outokumpu Oy’s 
Pori Works. Later on president of 
Outokumpu Oy. 

Dipl.ins. Kaarlo Ilmari Levanto, Outo- 
kummun kaivoksen teknillinen johtaja ja 
johtokunnan jäsen. Sittemmin Porin teh- 
taiden johtaja. 
Mr. K.I .  Levanto, M.Sc.. chief engineer 
of Outokumpu mine as well as Member 
of Board. Later on director of Pori 
Works. Outokumpu Oy. 
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Dipl.ins. Erik Hackzell, valimon päillik- 
kö Outokumpu Oy:n Porin tehtailla. 
Mr. Erik Hackzell, M.Sc., chief engineer 
of foundry at Pori Works, Outokumpu 
OY. 

nööri ja  oli kaivoksen teknillinen johtaja. 
Vuodesta 1944 alkaen hän toimi Porin 
tehtaiden johtajana. Outokumpu Oy:n joh- 
tokunnan jäsen hän oli 1940-1960. jol- 
loin jäi eläkkeelle. Yli-insinööri Levanto 
kuoli 76-vuotiaana 1971. 

Dipl.ins. Erik HackLe11 työskenteli va- 
limon osastopäällikkönä Outokummun 
Porin tehtailla. Hän siirtyi Svenska Me- 
tallverkenin palvelukseen Ruotsiin 1946 
ja oli siellä aina vuoteen 1961 saakka, jol- 
loin palasi kotimaahan Oy Stal-Laval 
Ab:n toimitusjohtajaksi ja jäi eläkkeelle 
1981. 

Wärtsilä-Yhtymä Oy 

Vuorineuvos, dipl.ins. Wilhelm Wahl- 

Vuorineuvos Wilhelm Wahlforss, Wirt- 
silä-Yhtymä Oy:n pääjohtaja. 
Mr. Wilhelm Wahlforss, M.Sc., president 
of Wärtsilä-Concern. 

forss oli yhtymiin piäjohta.ja. joka tunnet- 
tiin yleisesti Vikkcli-Villen nimellä. 
Vuonna 1926 hiin oli tullut  35-vuotiaana 
insiniiiirini velkaisen Viirtsilin tehtaan 
johta,jaksi Pohjois-Karjalaan. Muutamassa 
vuodessa hän kehitti ostojen ja laa.jennus- 
ten avulla Wärtsill-Yhtymän. jota johti 
kuolemaansa asti, 1926-38 toiniitus.joh- 
tajana. 1938-61 piiijohtajana ja 
1961 -69 johtokunnan puheen,johtajana. 
Vuorineuvos Wahlfhrssin aikana Wlrt- 
silä-Yhtymä oli mctalliteollisuutenime 
voiniatekijtiitii. Vuorineuvos Wahlforss 
kuoli 78-vuotiaana 1969. 

Jäiikärimajuri Sven von Wright oli 
opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa, 
mutta oli keskeyttänyt opintonsa 1916 ja 
seuraavana vuonna liittynyt Kuninkaalli- 
seen Preussin Jiiäkäripataljoona 27:än. 
Erottuaan armeijasta jäikärimajurina 1 929 
hän toimi Värtsilän tehtaan isännöitsijänä 
ja siirtyi Moskovan rauhan jälkeen 1940 
Taalintehtaan toimitusjohtajaksi. Kaksi 
viimeistii vuottaan majuri von Wright 
työskenteli Wärtsili-Yhtymän pääkontto- 
rissa. Jäiikärimajuri von Wright kuoli 60- 
vuotiaana 1955. 

Dipl.ins. Gunnar Wallenius valmistui 
Åbo Akademista ja oli nim. Orijirvi 
Gruvaktiebolag’in palveluksessa. Värtsi- 
Iän tehtaan kemistiksi hän tuli 1928 ja oli 
välillä opintomatkalla Kanadassa ja 

. Sieltä hin palasi Wärtsilä-Yhty- 
min palvelukseen, työskenteli Värtsilän 
tehtaalla. joutui talvisodan päätyttyä 
”evakkoon” Taalintehtaalle ja toimi jatko- 
sodan ajan Virtsilän tehtaan johtajana. 

Dipl.ins. Gunnar Wallenius, Värtsilän 
tehtaan johtaja, Wärtsilä-Yhtymä Oy. 
Mr. Gunnar Wallenius, M.Sc. ,  general 
manager of Värtsilä Works. Wärtsilii- 
Concern. 

Luovutettuaan tehtaat Neuvostoliitolle 
syksyllä 1944 hän tuli jilleen Taalinteh- 
taalle. Dipl.ins. Wallenius hukkui purjeh- 
dusmatkalla 1945. 

Insinööri Gunnar von Wendt opiskeli 
mm. KTH:ssa Tukholmassa. Hin toimi 
Wärtsilä-Yhtymän Taalintehtaalla teräk- 
sen valmistusosaston päällikkönä. Myii- 
hemmin ins. von Wendt oli Taalintehtaan 
teknillinen johtaja. Hän jäi eläkkeelle 
1979. 

Jääkärimajuri Sven von Wright, Wärt- 
silä-Yhtymä Oy:n Taalintehtaan toimitus- 
johtaja. 
Major Sven von Wright, general manager 
of Taalintehdas Steel Works, Wärtsilä- 
Concern. 

Insinööri Gunnar von Wendt, Taalinteh- 
taan valssilaitoksen ym. päällikkö. Wärt- 
silä-Yhtymä Oy. 
Mr. Gunnar von Wendt, B.Sc., chief en- 
gineer of the rolling plant etc. at Taalin- 
tehdas, Wärtsilä-Concern. 
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A.?,, VUDRlTEDLLlSUUS w 
BERGSHANTERINGEN 

Oy Vuoksenniska Ab 1 970 saakka, iolloin ilii eläkkeelle. Pro- 

Vuorineuvos. dipl.ins. Berndt Gronblom 
valmistui Polyteknillisen Opiston kemian 
opintosuunnalta ja työskenteli sen jälkeen 

ö1.iyteollisuudessa. ltsenäi- 
hän aloitti isiinsä perusta- 

man öljytehtaan johtajana L!J&I, mutta pe- 
rusti 191 5 Vuoksenniskalle Elektrokemis- 
ka Aktiebolagetin, Oy Vuoksenniska 
Ab:n edeltäjän ja loi vuosikymmenien ku- 
luessa perustan maamme nykyaikaiselle 
teriisteollisuudcllc. Vuorineuvos Grön- 
blom oli  yhtibnsä peräsimessä 62 vuotta. 
Vuorineuvoksen arvon hän oli saanut jo  
I9 1 X _??-vuotiaana. Ruotsalaisen ßruksso- 
cietet’in kultainen ansiomerkki hänelle 
myönnettiin 1968. Tämä Kustaa 1II:n 
kruunajaisixsaan I772 perustama merkki 
oli. kuninkaan ja  kuningattaren lisäksi, 
ennen Grönblomia annettu vain yhdelle 
henkilölle vuonna 1775. Vuorineuvos 
Grönblom kuoli I970 84-vuotiaana. 

Fil.tri, dipl.ins. Åke Bergström on 
työskennellyt saman yhtiön palveluksessa 
laboratorion päällikkiinä, valssilaitoksen 
insinöörinä. myyntijohtajana, varatoimi- 
tusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. 
Vuosina 1944-45 hän hoiti v m ä  metal- 
lurgian professorin virkaa Teknillisessä 
korkeakoulussa. Varsinaisesta päätehtä- 
västiiän tri Bergström jäi eläkkeelle 1973. 

Fil.tri Ernst Håkan Kranck toimi yhdis- 
tyksen perustamisaikoina Oy Vuoksennis- 
ka Ab:n piiäpeologina oltuaan sitä ennen 
jo professorina Svenska Handelshögsko- 
lan’issa. Vuoksenniska-vaiheen jälkeen tri 
Kranck toimi Sveitsissä maantieteen pro- 
fessorina 1945-48. Sielti hän siirtyi Kana- 
daan ja oli Montrealissa Mc Gill-yliopis- 
ton geologian professorina aina vuoteen 

fessori Kranck‘oli tehnyt tutkimusmatkoja 
lähes kaikkiin maailman kolkkiin. Profes- 
sori Kranck kuoli Kanadassa 90-vuotiaana 
1989. 

Dipl.ins. Johan Kraft-Johanssen oli 
norjalainen vuori-insinööri, joka siirtyi 
Englantiin Saksan miehitettyä Norjan 
1940. Vuorineuvos Grönblom kutsui hä- 
net yhtiönsä vuoriteknillisen osaston joh- 
tajaksi. 1946 Kraft-Johanssen kutsuttiin 
Norjaan A/S Sydvarangerin teknilliseksi 
johtajaksi. Hän toimi yhtiön toimitusjoh- 
tajana vuodet 1952-70. jolloin jäi eläk- 
keelle. Johtaja Kraft-Johanssen kuoli 
197 1 oltuaan eläkkeellä vain muuutamia 
kuukausia. 

Dipl.ins. Herman Stig7elius. Haverin 
kaivoksen kaivosinsinööri, oli ensimmäi- 

Fil,tri, ,  dip1.ins, Akt ßergstr(jm oy siä Suomessa valmistuneita vuori-insiniib- 
Vuoksenniska Ab:n markkinointijoht¿!ja ;;I re.;ä. Väitekyään tohtoriksi 1945 hän oli  
johtokunnan jiiscn. kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoi- 
Dr.. M.Sc. Ake ßcrgstr¿im. marketing miston päällikkö ja teollisuusneuvos 
director and mcmbcr o f  Board, O y  Vuok- 1946-67. Geolologisen tutkimuskeskuk. 
senniska Ab, a Finnnish Steel Company. sen ylijohtajana tri stigLelius toimi 

1970-80. YK:n asiantuntijana tri Stigze- 
lius on ollut eri maissa moneen otteeseen. 
Kotimaisista tehtävistä hän jäi eläkkeelle 
19x0. 

Dipl.ins. Johan Kraft-Johanssen, Oy 
Vuoksenniska Ab:n kaivososaston johtaja. 

Vuorineuvos Berndt Grbnblom, Oy Fil.tri. Håkan Kranck. Oy Vuoksenniska Sittemmin AIS Sydvarangerin toimitus- 
Vuoksenniska Ab:n perustaja ja pääjohta- Ab:n päägeologi. sittemmin professorina johtaja. 
.P. Kanadassa. Mr. Johan Kraft-Johanssen, M.Sc.. direc- 
Dr. hc. M.Sc. Berndt Grönblom. founder Dr. Håkan Kranck. chief geologist of Oy tor of mining department of Oy Vuoksen- 
and president of Oy Vuoksenniska Ab. a Vuoksenniska Ab. Later on a professor in niska Ab. Later on president of A/S Syd- 
Finnish Steel Company. Canada. varanger, Norway. 



monipuoliseksi konepajaksi. Vuorineuvos 
Nikander kuoli 64-vuotiaana I947 auto- 
onnettomuudessa olle 
paikalleen. 

lnsinböri Heinrich Kreutz von Scheele 
oli saksalainen, joka oli tullut Suomeen 
malmiasioissa ensimmäisen maailmanso- 
dan jälkeen, sillä hän oli geologi. Alku- 
jaan hän oli vain KreutL, mutta nimi 
muuttui KreutL von Scheeleksi sen $i- 
keen, kun hän oli mennyt naimisiin von 
Scheelen tyttären kanssa. Hän erikoistui 
teräksen metallurgiaan ja oli aluksi Wärt- 
silä Oy:n palveluksessa. Lokomon metal- 

n vuodesta 1927 alkaen 
hän kehitti teriistehtaan ajanmukaiseksi 
laitokseksi ja teki jaloterästä ensimmiiise- 
nä Suomessa. 1943 hän siirtyi Vuoksen- 
niskan palvelukseen ja sieltä sodan loppu- 
vaiheissa Saksaan. Sieltii insinööri Kreutz 
von Scheele pääsi englantilaisten inter- 
nointileiriltii Ruotsiin Kolsva Jernverk 
Ab:n palvelukseen. Insinööri Kreutz von 

Dipl.ins. Herman StigLehus, Haverin kai- 
voksen kaivosinsinöiiri. Oy Vuoksenniska 
Ab, sittemmin T ~ T ,  prof, ja  GTK:" yli .  
inht:iin Scheele kuol i  Ruotsissa 1968. 
JuAA.-J-' 

Mr. Herman Stigzelius, M.Sc.. mining 
engineer at Haveri mine. Oy Vuoksen- 
niska Ab. Later on D.Sc.. prof. and direc- 
tor of Geological Survey of Finland. 

Lokomo Oy 

Vuorineuvos Armas Toivo Nikander toimi 
Lokomo Oy:n toimitusjohtajana 1925 - 
47. Hän oli 1903-08 opiskellut laivanra- 
kennusta Ruotsissa. Tanskassa ja Saksas- 
sa ja työskennellyt eri yhtiöissä, kunnes 
hänet valittiin Lokomo Oy:n toimitusjoh- 
tajaksi. Hän kehitti taloudellisissa vai- 
keuksissa olleen yhtibn menestyväksi ja 

Vuorineuvos Toivo Armas Nikander, Lo- 
komo Oy:n toimitusjohtaja. 
Mr. T.A.  Nikander, president of Lokomo 
Oy, a Finnish Steel Company. 

Dipl.ins. Olli Simola toimi Lokomo 
Oy:n piiimetallurgina 20 vuotta 1941 - 
61. yhtiiin teknillisenii johtajana ja yli- 
insinöörinä 1962-70. Kun Lokomo fuu-  
sioitiin Rauma-Repolaan. hänet valittiin 
Lokomon paikallisjohtajaksi. Yli-insinöö- 
ri Simola jäi eläkkeelle 1975. Vuosina 
1946-49 Simola kuului valtioneuvoston 
asettaman Otanmäen malmin kiiyttöön- 
ottoa tutkineeseen komiteaan 

Yksityisiä ammattimiehiä 

Dipl.ins. Kauko Järvinen oli tuolloin 
kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoi- 
miston piiiillikkönä. Samalla hän hoiti 

Dipl.ins. Olli Simola. Lokomo Oy:n pää- 
metallurgi. 
Mr. Olli Simola. M.Sc.. chief metallur- 
gist of Lokomo Oy. a Finnish Steel Com- 
pany. 

vt:nä kaivostekniikan professuuria Teknil- 
lisessä korkeakoulussa. Professoriksi hä- 
net nimitettiin l .  l .47. ja hän oli siinä vi- 
rassa vuoteen 1970 saakka. jolloin jäi 
eläkkeelle. Professori Järvinen oli vuosi- 
kymmenet Otanmiiki Oy:n asiantuntijana. 
Hänkin kuului edellä mainittuun Otan- 
mäen komiteaan. Professori Järvinen kuo- 
I i  77-vuotiaana 1980. 

I . . . . . . 
Uipl.ins. Kauko Järvinen, KTM:n kaivos- 

Insinööri, geologi Heinrich Kreutz von toimiston päällikkö ja vt. professori. 
Scheele, Lokomo Oy:n teräsmetallurgi. Myöhemmin kaivostekniikan professori. 
Engineer, geologist Heinrich Kreutz von Mr. Kauko Järvinen, M.Sc., Bureau chief 
Scheele, Steel metallurgist of Lokomo of Ministry of Commerce and Industry. 
Oy, a Finnish Steel Company. Later on professor of mining technology. 
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BERGSHANTERINGEN - 

Tri.-ins. Otto Barth. metallurgi, Outo- 
kumpu Oy:n .ja Petsamon Nikkeli Oy:n 
konsultti. Myöhemmin KTH:n professori 
Tukholmassa. 
Dr.-eng. Otto Barth. consulting mctallur- 
gist at Outokumpu Oy as well as at 
Petsamo Nickel Co. Later o n  professor of 
metallurgy in Stockholm. 

Saksalainen tri-ins. Otto Barth oli Ou- 
tokumpu Oy:n metallurgisena asiantunti- 
jana 1935-42. Metallurgian vt.professo- 
rina hän oli Teknillisessii korkeakoulussa 
1938-44. jolloin muutti Ruotsiin ja toimi 
Tukholmassa KTH:n sulattotekniikan pro- 
fesorina vuoteen 1954 saakka. Professori 
Barth kuoli 1965. 

Kun perustava kokous oli saatu päiitök- 
seen, kertomusten mukaan yksimielisyy- 
den vallitessa, Outokumpu Oy tarjosi 
osanottajille kahvit avec. mikä tri ßerg- 
strömin mukaan tarkoitti kahvia jaloviinan 
kera. Maassa oli sota-aika. ja varsinaiset 
konjakkihanat olivat kireiillä. Kun Kim- 
pin lasku oli tullut Outokummun kontto- 
riin maksettavaksi, laskutettu alkoholi- 
mbiirii oli todettu varsin suureksi. Vuori- 
neuvos Mäkinen kuulu i  arvelleen, ettii Jos 
maarä olisi oikea, kaikki osanottajat olisi 
pitänyt kantaa sairaalaan. vieliipii erittäin 
huonossa kunnossa. 

MAAMM E VUORITEOLLI S U US 
ENNEN VUORIMIES- 
YHDISTY STÄ 

Kukaan ei tiedii, milloin maassamme on  
ensi kerran sulatettu rautaa suomalmista 
hiekkakankaaseen kaivetussa harkkohytis- 
sä. Se on kuitenkin ollut kiviaseiden teon 
jälkeen ensimmäinen vuorityön laji. jota 
täirillii on harjoitettu. 

Kalkkikiveii tiedetään Saamaan mu- 
kaan louhitun ja poltetun Jo I300-luvulla. 
s i l l i i  Olle Före Förbysti ja Agmund Casse 
Karlsöstä sekä HSkan Saeksalasta ovat 
lahjoittaneet 12.7. I329 omistamansa Kra- 

kaperin kalkkivuoren Turussa olevalle Py- 
hiin Marian ja Pyhiin Henrikin kirkolle 
"oniicn ja vanhempiensa sielujen autuu- 
den tiihden". On helppo arvella kalkkiki- 
ven olleen kiiyttiikelpoista tavaraa niillä 
seuduilla Jo aikaisemminkin. 

Ensimmäiset kirjalliset merkit Ojamon 
rautakaivoksesta ovat vuodelta 1528. Sil- 
loinen Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa 
Vaasa oli innokas vuorityön kannustaja. 
Hiinen valtakuntansa talous olikin pitkälti 
Salan hopeakaivoksen .ja Falunin kuparin 
varassa. Varsinaisen metallurgisen teolli- 
suuden alkunicrkinniit sattuvat niaassani- 
me noin vuoteen 1560. jolloin Mu\tiossa 
sulatettiin hyti\sii Ojamon rautamalnii\tn 
harkkorautaa. Kustaa I I  Aadolf perusti sit- 
ten 1616 Mustion niasuunin samaa Oja- 
nion malmia varten. 

1600-luvulla perustettiin useita ruukke- 
ja Varsinais-Suomeen, kuten esim. Ant- 
skogin rautatehdas 1630-luvun alussa. 
Taalintehtaan Ja  Teijon masuunit 1686, 
kaikki suppealle alueelle nykyisen Salon 
kaupungin lounaispuolelle. Orijiirven mo- 
nimetallinen malmi ldytyi ja koetoiminta 
alkoi 1757. jolloin tiedetiiiin myös muita 
kaivoksia ja ruukkeja olleen toiminnassa. 
Kiskon Aijalan silfvergrufva on ollut ole- 
massa jo  1677. Se monttu on siellii edel- 
leenkin eikii ole suuren suuri. 

Mainittava un myös Laatokan itiiran- 
nalla toimineet Viilimiien rautakaivos ja 
Pitklrannan rautanialiiiin lisiiksi my6s 
sinkkiä. kuparia ,ja tinaa sisriltiiviiii malmia 
tuottanut kaivos. 

Maassamme o n  tarvittu vuorimkhii 
yhtiijaksoisesti jo  noin 650 vuotta. Jos k i -  
sitellyt tonnimiiäriit unohdetaan, voidaan 
todeta. etteivät Vuorimiesyhdistyksen pe- 
rustajatkaan ehtineet varsinaisten pionee- 
rien asemaan. 

Teollisuuteninie tarvitsemat vuori-insi- 
nöörit olivat saaneet koulutuksensa ulko- 
mailla. siirtyneet muilta aloilta ja kiyneet 
kokemuksen koulua. kunnes syksyllii 
1937 Teknillisen korkeakoulun Kemian 
osastolla aloitettiin tbmän alan koulutus 
kaivostekniikan ja metallurgian opinto- 
suunnilla. Ensimmäiset vuorimiesopiske- 
lijat siirtyivät piiäasiassa osaston sisällii 
eri opintosuunnilta, Ja  ensimmäiset 
"omat" vuori-insinöörit valmistuivat 
1939. Sekii opetusta että ulkomaille Iiihe- 
tettyjii stipendiaatteja tuki taloudellisesti 
Outokumpu Oy:n Säiitiö. joka perustettiin 
25.1 1.1937. 

VUORITEOLLISUUDEN TILA 
MAASSAMME YHDISTYKSEN 
SYNTY ESSÄ 

Vuoden 1943 alkukuukausina toinen 
maailmansota riehui Ibhes kaikkialla 
maailmassa. Suomi oli sodassa. jonka 
loppumisesta ei ollut pienintäkiiiin tietoa, 
tuskin toivoakaan. Koko maa ponnisteli 
kiisittiimiittömien vaikeuksien kanssa. 
Taistelukuntoiset miehet olivat rintamalla 
joitakin teollisuuden tai julkisen hallinnon 
palvelukwen kutsuttuja lukuunottamatta. 
1 923 syntyneet nuorukaiset olivat jo  pal- 
veluksessa. Kotirintaman naiset tekiviit 
omien töittensii ohella myös miesten työt. 

Niiiden olosuhteiden vallitessa joukko 
vahvauskoisia niiehiii perusti Vuorimies- 
yhdistyksen-Bergsmannaföreningenin. 

'amme oli tuohon aikaan seitse- 
miin toimivaa malmi- ja kuusi kalkkikivi- 
kaivosta. Metallurgisia laitoksia oli suun- 
nilleen yhtb monta kaikki mukaanluettui- 
na. Tämä teollisuus oli pidettävä käynnis- 
sä vaikka väkisin. 

Orijärven kaivos n. 1860. 
Orijbrvi mine ca. 1860. 

18 



Malmikaivokset 

Outokumpu 0y:llä oli Outokummun ku- 
parikaivos Kuusjiirvellii. Se tuotti kupari-, 
\inkki- ja rikkirikasteita. Toinen kaivos 
oli Tampereen Iiihellii oleva Ylöjiirven ku-  
parikaivos ja  kolmas Makolan nikkelikai- 
vos Nivalan kunnassa. Kaksi viinieksi- 
mainittua oli juuri aloittanut toimintansa. 

Edellii mainittu Orijiirven kaivos Kis- 
kossa oli ollut katkonaisesti toiminnassa 
jo toista sataa vuotta. Sen omisti 0ri.jiirvi 
Gruvakticbolag. ,jonka osakekanta oli 

a. Tuotanto kbsitti kupari-. lyijy- 
ja sinkkirikasteet. Laitos alkoi olla van- 
hanaikainen. 

Oy Vuoksenniska Ah:llii oli kaksi kai- 
vosta: Haverin kupari- ja  kultakaivos Vil- 
jakkalassa ja Miitbvaaran molybdeenikai- 
vos Pielis,jiirvellä. n. 20 km nykyisen 
Lieksan kaupungin keskustan luoteispuo- 
lella. 

Petsamon Nikkeli Oy:n nikkelikaivos 
oli suurpoliittisesti erittiiin tärkeä. Kaivos 
sijaitsi Petsamon tunturialueella Kolos- 
joella. Malmissa oli myii\ kuparia. Alue 
menetettiin vilirauhan sopimuksella 
19.9.1944. 

Kaikkien kaivosten yhteinen malnii- 
määrä oli 1943 hieman yli miljoona ton- 
nia. 

Kalkkikivikaivokset 

Paraisten Kalkkivuori Oy omisti kolme 
toisistaan kaukana olevaa kaivosta. Pa- 
raisten kaivoksen Paraisilla, Ihalaisten 
kaivoksen Lappeenrannassa ja  Montolan 
louhoksen Virtasalmella. Pieksämiicn ete- 
Iipuolella. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toiminta oli 
keskittynyt Virkkalaan ,ja Lohjalle, jossa 
oli Ojamon kalkkikaivos vanhan rautakai- 
voksen liihellä. Siellii oli kaivostyiitii har- 
joitettu jo  y l i  400 vuotta. 

f RAAHE 

MATASVAARA 

OUTOKUMPU 
MONTOLA 

TAALINTEHDA: QCFISKARS 

FORBY 

Suomen kaivokset .ja tärkeimmiit metallurgiset keskukset 1943 
Mines and metallurgical plants in Finland in 1943 

Ojamon kaivos 1920-luvulla. 
Ojamo limestone quarry in 1920’s. 

Karl Forsström Ah jatkoi ikimuistoisia 
perinteitii Siirkisalon kunnassa. Si l lä  oli 
toiminnassa Förbyn kaivos ja muutama 
louhos Iiihialueilla. 

Ruskealan Marmor¡ Oy toimi kotikun- 
nassaan Ruskealassa. jossa oli  Ruskealan 
louhos. Se menetettiin välirauhan ehtojen 
nojalla 1944. 

Kalkkikiven louhinta oli yhteensä noin 
1.5 miljoonaa tonnia vuodessa. Sementtiä 
tuotettiin sota-aikana Paraisten ja Lap- 
peenrannan sekii Virkkalan tehtailla. Tuo- 
tanto oli yhteensä noin 300000 tia. 

Muut louhokset 

Edellä mainittujen lisäksi oli joukko muita 
louhoksia. Mainittavin oli Tuusniemen 
Paakkilnssa toimiva Suomen Mineraali 
Oy:n asbestilouhos, joka oli perustettu Jo  
vuosisadan alussa. 

Oy Vuoksenniska Ah:n toimesta nostet- 
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t i in järvimalmia mangaanin saamiseksi Ii- 
salmen puolen järvistii sotavuosina ja  vie- 
lä 1947. 

Metallurginen teollisuus 

Tuotannon arvon ja yleisen merkityksen 
kannalta tärkein oli Petsamon Nikkeli 
Oy:n kaksoissulatto Petsamossa, Siellä oli 
käyt&+d kaksi maailman sen ajan wurinta 
ja moderneinta sähk¿xulatusuunia. Kana- 
dalaisten toimesta tehdyt uunit sulattivat 
maailmanhistoriallisistn syistä suomalaista 
nikkelinialmia piiBa5iassa Hitlerin Kol- 
mannen valtakunnan tarpeisiin. 1,uulta- 
vasti vain yksi kolmesta osapuolesta oli 
tyytyviiincn tähän jiirjestelyyn ,ja sekin 
vain ajoittain, 

Kummankin uuniii  teho oli 17- MW ja 
kumpikin pystyi wlattamaan 300-350 
tonnia mnlmia vuorokaudessa. Malmi su- 
latettiin rikastaniatta. 

Imatran voimalaitoksen liihituntumaan 
oli rakennettu seki Outokumpu Oy:n ettii 
Oy Vuoksenniska Ah:n tehtaat. Outokum- 
mun kuparisulaton kapasiteetti oli 1000 
tonnia kupnrianode.ja kuukaudessa eli 
12000 tja. Vuoksenniskan rautatehdas 
tuotti SO()OO tia raaknteriistä, josta osa kä- 
siteltiin ~arkeavalssaamossa osan mennes- 
sä vientiin. Myiic Imatran kuparitehtaan 
2.4 hlW:n siihkbuuni oli valmistuessaan 
1936 maailman suurin ja jiir.jcstyksessä 
toinen sulfideja stilattava sähkiiuuni. En- 
simniiiinen oli Norjassa. Yhdistyksen pe- 
rustaj2ijiiwn. tri-ins. Otto Barth oli ollut 
asiantuntijana sekä Imatran kuparisulatos- 
sa ettii Petyamossa. 

Suomen ainoa masuuni oli ennen sotia 
Imatran siihkiimasuuni. Harkkoraudan ku- 

Outokumpu Oy:n kuparisulatto Imatralla 1936. 
Copper smelting plant of Outokumpu Oy at Imatra in I Y36. 

lutus oli maassamme tuohon aikaan noin 
40000-50000 tia. Maamme vanhin toi- 
miva metallurginen laitos, I686 perustettu 
Taalintehdas kuulu i  WBrtsilB-Yhtymiiiin. 
Masuuni oli sammutettu 1927, mutta vals- 
silaitos ja vetiiniii olivat toiminnassa. 

Outokumpu Oy oli rakentanut Poriin 
inctallitehtaan kuparin elcktrolyysilaitok- 
sineen 1 939. Sen y hteydcssii oleva jalo- 
metalliosasto valmistui 1942. Suomen en- 
Gmmäinen koksimasuuni oli Oy Vuok- 
senniska Ab:n toimesta rakenteilla Turus- 
sa. Se otettiin käyttiiBn helmikuussa 

Petsamon Nikkelin teollisuuslaitokset. 
Industrial area of Petsamo Nickel Co. 

1944. Kapasiteetti tuli  olemaan 70000 tia 
harkkorautaa ja siten ylitti maamme silloi- 
sen tarpeen. 

Teriisvalimoita oli terästehtaiden ja ko- 
nepajojen yhteydessii monella paikkakun- 
nalla, kuten  esimerkiksi Imatralla, Taalin- 
tehtaalla. Karhulassa Ja Tampereella, jos- 
sa oli sekä Tampellan että Lokomon vali- 
mot. Porissa oli Porin Konepajan ja Rau- 
malla Sytytin Oy:n valimo ja pienessä 
Raahessa oli Ruona Oy:n konepaja vali- 
moineen. Rautavnlimoita oli runsaasti 
edellä mainittujen ohella ja erikseen. Van- 
haa perinnettä edustivat Oy Fiskars Ab:n 
tehtaat. Fiskars, Billnäs Ja Åniinnefors. 

Nykyisen Valmet Oy:n edcltii.jä valtion 
omistama monen tehtaan ryhniii, joka sai 
Valtion Metallitehtaat nimen vasta 1946. 
on erikseen mainittava lähes kymmenelle 
paikkakunnalle sijoittuneena. Alun perin 
näitä tehtaita oli perustettu puolustuslai- 
toksen tarpeita varten 1920- ja 30-luvuil- 
la. 

Koko teollisuutemme toiminnassa oli 
kaiken puute. Oli tarvikepula, raaka-aine- 
pula, energiapula ja valtava tyiivoimapu- 
la. ja hyvin usein kaivattiin kipeiisti myös 
ammattitaitoa. 

Sotien jälkeen alkoi yllättivlin nopea 
kehitys kaikilla aloilla eikä vuoriteollisuus 
tehnyt poikkeusta. Vuorimiesyhdistyksel- 
lä tuli tiimän kehityksen mydt2 olemaan 
suuri merkitys sek5 kokemusten ja tieto- 
jen vilittäjäni että ennenkaikkea hyvän 
yhteishengen luqjana. Tuttavien kesken 
oli helppo keskustella vaikeistakin asiois- 
ta, eivätkä kaikki salaisuudetkaan olleet 
aina sellaisia tuttavien asiantuntijoiden 
kesken. 
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.&minneforsin teollisuu,saluetta, Oy Fiskars Ab. 
Old industrial area at Aminnefors, South-Western Finland, Oy Fiskars Ab. 

JÄSENISTÖ 

Vuorimiesyhdistyksen perustajajäseniä oli 
29. Kun toukokuun 15 päivänä pidetyssä 
ensimmäisessä vuosikokouksessa hyväk- 
syttiin 60 ja kesäretken aikana vielä 31 
huolella valittua jäsentä. oli kokonaismää- 
rä perustamisvuoden päättyessä 118. Yksi 
jäsen oli kuollut Ja yksi eronnut. 

Ensimmäinen jisenluettelo on julkaistu 
9.12.1944. Siihen on kertynyt 155 nimeä, 
joista on 1992 ,jäljellä 35. Jäsenistöön nä- 
kyy tuolloin kuuluneen I2 vuorineuvosta, 
kaksi vapaaherraa. seitsemän professoria 
ja kaksi everstiä sekä satakunta insinöii- 
riä. 30 jäsentä on palvelellut Outokumpua 
Ja 23 Vuoksenniskaa, Ruotsista on ollut 
neljä jiisentä. Yhdistys on todella kaksi- 
kielinen sääntöjensä mukaisesti, sillä 87 
jäsenen äidinkieli on suomi, 68:n ruotsi. 

Vuosien mittaan jäsenmäärä on kasva- 
nut jatkuvasti. Aivan jäsenen tarkkuudella 
kehitystä on vaikea seurata. sillä joskus 
on muutama hyväksytty jäsen jäänyt vuo- 
skilastosta pois, eikä ole tietoa, milloin 
"Iiitäntä" on tapahtunut. Nuoria jäseniä 
alettiin kirjata 1948. Heidät pidettiin eril- 
lään varsinaisista jäsenistä, mutta sitter] 
välillä heistä taas ei pidetty ollenkaan lu- 
kua. Taulukko1 kertoo jäsentiedot viiden 
vuoden väleir? ilmestyneiden jäsenluette- 
loiden ja hallituksen kertomusten nojalla. 

TAULUKKO 1 VMY:njäsenmäärä 
1943 
1944 
1950 
1955 
1960 
I965 
1970 
1980 
198.5 
1990 
1992 

118 
155 
322 
402 
545 
686 
894 

1520 
1789 
1949 
2017 

Alkuvuosina yhdistys oli todellinen vuori- 
miesyhdistys, sillä vasta 1949 jäseniksi 
hyväksyttiin kolme naista. Nämä urhoolli- 
set olivat dipl.insinöörit Margaretha Hy- 
den ja Tellervo Nurmi sekä fil.kand. Toi- 
ni Mikkola. Eriis jäsen huomautti kokouk- 
sessa, että "tämä on vuorimiesyhdistys". 
Hyden muutti Englantiin, avioitui Hick- 
leyksi, viiitteli tohtoriksi .ja luopui jäse- 
nyydestiimme. Fil.lis. Toini Mikkolan 

Jäseniä 

kuoltua 1984 Tellervo Nurmi on ainoana 
pioneerinä jäljellä. Yhdistyksen naisistu- 
minen on ollut verkkaista mainitun vuo- 
den .jälkeenkin, sillä jäsenluetteloiden mu- 

1949 3 1975 23 
1956 5 1978 34 
1961 6 1984 77 
1972 13 1987 95 

1992 127 
Varsinaisen luottamushenkilön ura avau- 
tui naisjäsenelle vasta 1989, kun geologi 
Marjatta Parkkinen valittiin yhdistyksen 
rahastonhoitajaksi . Tosin geologijaosto oli 
jo 1973 rohkeasti uskonut sihteerin tehtä- 
vät naisen hoitoon. Lehden toimitussih- 
teerinä ,ja osoiterekisterin hoitajina on 
kauan ollut yhdistyksen ulkopuolisia nai- 
sia. 

Jiisenmäärä noudatteli kauan kaivos- 
teollisuuden yleistä kehitystä, mutta on 
viime aikoina kasvanut siitii huolimatta, 
ettii malmimäärät ovat vähentyneet. Jä- 
senmäärän kasvuun on vaikuttanut vuori- 
teollisuuden yleinen kehitys maassamme 
.ja sen palveluksessa olevan. jäsenehdot 
täyttävän henkilöstiin määrä sekä kiinnos- 
tus yhdistyksen toimintaan. Nuorten jä- 
senten ohella on muistettava myös alalle 
valmistuneet, mutta muille aloille men- 
neet, sillä kivinen leipä ei näytl kaikille 
maistuvan. SO vuoden aikana on ollut 

1943 1944 1950 1955 1960 1965 19m 1980 1985 1990 1992 

vuosi 
Jäsenmäärien kehitys. 
The number of members 
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vaihteluja, mutta silti jäsenmäärä on jat- 
kuvasti kasvanut. 

Kun  alkuvuosina vain yhdistyksen ylei- 
nen kokous hyväksyi uudet jäsenet, on 
hyväksyntää helpotettu sääntöjä uusittaes- 
sa. Nykyisin hallitus hyväksyy jäsenet 
jaostojen lausuntojen nojalla. Aikaisem- 
paan verrattuna tämii on paljon jousta- 
vampaa, vaikka tietysti oli ylevää aikoi- 
naan kuulla nimensä lausuttavan vanhan 
Teknillisen korkeakoulun juhlasalissa. 
jossa yhdistyksen vuosikokoukset alku- 
vuosina pidettiin. Se oli siihen aikaan, joi- 
loin lähes kaikki jäsenet tunsivat toisensa 
ja jolloin etupenkissä istuvat vuonneuvok- 
set olivat takaapäinkin vuorineuvosten nä- 
köisiä. Olihan heidän joukossaan mm. 
Suomen ensimmäisen olympialaisen kul- 
tamitalin voittaja, Kaapelitehtaan vuori- 
neuvos, dipl.ins. Verner Weckman. Se 
mitali muuten tuli painin keskisarjassa 
Ateenan välikisoissa 1906 ja toinen sa- 
manlainen raskaassa keskisarjassa Lon- 
toossa 1908. Välivuotena Weckman suo- 
ritti loppututkintonsa. 

SAANTÖJEN KEHITYS 

Vuorimiesyhdistyksen sääntöjä on perus- 
tamisen jiilkeen muutaman kerran muo- 
kattu ajan vaatimusten mukaisiksi, kun on 
arveltu ajan muuttuneen. Ensimmäiset 
säännöt saivat kelvata yli  20 vuotta sillä 
vasta 1968 niitä hiottiin kevyesti. Silloin 
laadittiin pohjoismaisen yhteistyön mah- 
dollistdva lause. 1970 hyväksyttiin vuosi- 
kokouksen pitäminen ennen vappua ja 
kahta vuotta myöhemmin jäseneksi hy- 
väksyminen uskottiin hallitukselle, kui- 
tenkin edellyttäen, että takana on ”kuuden 
hallituksessa olevan puoltava kanta”. Kun 
hallituksessa oli ollut p-uheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan lisäksi kuusi jiisentä, 
lukumäärä nostettiin yhdeksään. Hallituk- 
sen jäsenten tulisi edustaa tasapuolisesti 
yhdistyksen eri toiminta-aloja, lausuttiin 
toivomuksena. 

Puheenjohta.ja ja varapuheenjohtaja va- 
litaan vuodeksi kerrallaan, mutta hiljainen 
edellytys on, että kumpikin jatkaa kolme 
kautta. Jäsenet valitaan kolmen vuoden 
ajaksi. Hallitukseen kuuluvien vaali on 
toimitettava suljetuin lipuin, jos joku sitä 
vaatii, mutta toistaiseksi kukaan ei ole us- 
kaltanut. lotta tasapuolisuus säilyisi, on 
viime vuosina ollut tapana. että edellinen 
puheenjohtaja kokoaa puolueettoman työ- 
ryhmän. joka laatii ehdotuksen erovuo- 
misten seuraajiksi. Tällä tavalla junttaus 
tuntuu ihan hyväksyttävältä! 

Yhdistyksen saantöjen muutos on jo- 
tenkin kiusallinen operaatio, sillä uusitut 
säännöt on hyväksyttävä kahdessa peräk- 
kiiisessä yhdistyksen kokouksessa, joista 
ainakin toisen tulee olla varsinainen. Li- 
säksi kummallakin kerralla vähintään 314 

kokoukseen osaavitavista jäsenistä tulee 
olla päätöksestä yhtä mieltä. 

PALKITSEMISET 

Vuorimiesyhdistys voi aikaisemmin mai- 
nitulla tavalla kutsua kunniajäsenekseen 
kunnostautuneen henkilön. Tosin sään- 
nöissä puhutaan vain ”merkkimiehestä”. 
Ensimmäiseksi kunniajäseneksi yhdistys 
kutsui Paraisten Kalkkivuori Oy:n penis- 
tajan ja silloisen toimitusjohtajan, vuori- 
neuvos Emil Sarlinin 1945. Sen jälkeen 
oli runsaan vuosikymmenen tauko, kun- 
nes 1956 kunniajäseneksi kutsuttiin Oy 
Vuoksenniska A b n  samoin perustaja ja 
toimitusjohtaja, vuorineuvos Berndt 
Grönblom. Samoilla linjoilla oltiin seu- 
radvallakin kerralla, kun Lohjan Kalkki- 
tehdas Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. 
vuorineuvos Petter Fonström. legendaan- 
nen KalkkikPetter kutsuttiin kunniajäse- 
neksi hänen täyttäessään 80 vuotta 1957. 
Kaikki kolme vuorineuvosta olivat todelli- 
sia alan merkkimiehiä. Jokainen oli perus- 
tanut menestyvän yhtiön ja kauan hoitanut 
sitä ainakin osittain omalla riskillään. 

Nämä kunniajäsenet ehtivät olla kauan 
poissa joukostamme, ennenkuin neljäs 
kunniajäsen nimitettiin. Vuorimiesyhdis- 
tys kutsui 28.3.1991 rouva Karin Stigze- 
liuksen kunniajäseneksi. Hän toimi Vuori- 
teollisuus-lehden toimitussihteerinä lähes 
kaksi vuosikymmentä ja hoiti moneen ot- 
teeseen yhdistykseen jäsenrekisteriä. 

Vuorimiesyhdistys päätti 1954 lyöttää 
mitalin vuorineuvos Eero Mäkisen muis- 
toksi ja elämäntyön kunnioittamiseksi. 
Mitalin suunnitteli ja muovaili kuvanveis- 

Kalervo Kallio. Sitä on kahta lajia, 
pronssinen muistomitali ja ketjussa kan- 
nettava hopeinen ansiomitali. Viime mai- 
nittu päätettiin myöntää henkilölle, joka 
on ansiokkaasti edistänyt Suomen vuon- 
teollisuutta tai siihen liittyviä toiminta- 
aloja ja toiminut innokkaasti yhdistyksen 
hyväksi. 

Hallitus tarkensi sääntöjä 1.10.81 ja 
niiden mukaan ansiomitali voidaan antaa 
yhdistyksen jäsenelle tai siihen kuulumat- 
tomalle henkilölle suurista ansioista yh- 
distyksen toiminnassa tai sen tarkoituspe- 
rien tukemisessa sekä ansiokkaasta toi- 
minnasta vuoriteollisuudessa ja siihen liit- 
tyvän tutkimuksen alalla. 

Ensimmäiset ansiomitalit myönnettiin 
vuorineuvoksille Berndt Grönblom ja 
Emil Sarlin 1956 ja kolmas vuorineuvos 
Petter Forsströmille hänen 80-vuotispäivä- 
nään 7.1 1.1957. Sen vuorineuvos kuiten- 
kin otti vastaan yhdistyksen seuraavassa 
vuosikokouksessa 28.3.58. Vuoteen 1992 
mennessä on myönnetty 30 ansiomitalia. 
Muita kuin yhdistyksen entisiä puheenjoh- 
tajia on edellä mainittujen kolmen lisäksi 
14 henkilöä. Mitalin saajien joukossa on 
10 perustajajäsentä. 

vuori Oy. 
President of Paraisten Kalkkivuori Oy, 
Emil Sarlin the first honorary member of 
the Society. 

Ovako Oy Ab paatti vuorineuvos 
Frönblomin syntymän 100-vuotispäivänä, 
20.12.1985 perustaa Berndt Grönblom- 
ansiomitalin. Se voidaan antaa ”suomalai- 
sen terästeollisuuden palveluksessa toimi- 
valle tai toimineelle henkilölle, joka on 
ansioitunut alan kehittämisessä tai poh- 
joismaisen yhteistyön rakentamisessa.” 
Mitalin jaosta päättää Vuorimiesyhdistyk- 
sen hallitus. Näitä ansiomitaleja on jaettu 
kaksi kappaletta. Ensimmäinen myönnet- 
tiin tri Åke Bergströmille 21.3.86ja toi- 
nen vuorineuvos Helge Haavistolle 
17.3.89. Mitali‘ei ole. vielä jottunqt in- 
flaation kouriin. 

Vuorimiesyhdistys sai oman, taiteilija 
Kaisa Kiukkolan suunnitteleman viirin 
1981. Se voidaan antaa tunnustuksena yh- 
distyksen toiminnan ja sen tarkoitusperien 
tukemisesta, merkkipäivälahjana tai muis- 
toesineenä ulkomaalaiselle kansainvälisen 
toiminnan yhteydessä. Sen luovuttami- 
sesta päättää yhdistyksen puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja. Vuosikokouksessa 
1983 viirit jaettiin yhdistyksen perustaja- 
jäsenille. Kahdeksasta silloin elossa ole- 
vasta penistajasta paikalla oli neljä. 

Edellisiä kouriintuntuvampi on Vuori- 
miesyhdistyksen keväällä I963 perustama 
Petter Forsström Pris-Petter Forsström 
Palkinto, johon vuorineuvos lahjoitti 
10000 markan pääoman jaettavaksi 2000 
markan suuruisina palkintoina Vuoriteolli- 
suus-lehdessä olleesta hyvästä kirjoituk- 
sesta. Lisäksi säädettiin, että lahjoitusta 
voidaan kartuttaa myöhemmin myös mui- 
den toimesta. Aluksi jaettiin neljä palkin- 
toa vuosina 1964-67 ja viides 1977. Oy 
Lohja Ab on kartuttanut rahastoa ja Ii- 
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säyksestä on jaettu seitsemän palkintoa eli 
yhteensä 12. Ilmaantuuko suurena juhla- 
vuotena mesenaatti. on tässä vaiheessa 
tietymätönfä. Palkinnon saajat on lueteltu 
liitteessä. 

YHDISTYKSEN TOIMINTA 
ALKAA 

MAKISEN KAUSI 1943-1953 

Äsken rekisteröity Vuorimiesyhdistys ry - 
Bergsmannaföreninpen rí piti ensimmäi- 
sen varsinaisen vuosikokouksensa 
15.5.1943. 

Läsnä sanottiin olleen noin 50 osanona- 
jaa. Väliaikainen hallitus vahvistettiin va- 
kinaiseksi entisessä kokoonpanossaan 
vuorineuvosten muodostaessa puheenjoh- 
tajiston. Alkanutta kautta voi huoletta kut- 
sua Mäkisen kaudeksi. 

Vuorineuvos Mäkisen toiminta oli joka 
suhteessa suoraviivaista. Vuorimiespäivät 
ja kesäretket järjestettiin lauantaiksi jd 

sunnuntaiksi, sillä siten säästettiin tehol- 
lista työaikaa. Lauantaivapaahan alkoi 
noina aikoina vasta puolilta päivin eikä 
perjantai-iltana. Kun jäsenmäärä oli pieni, 
koko yhdistys oli Mhes aina mukana "yh- 
tenä miehenä". 

KANNANOïTOJA 

Uudelta yhdistykseltä pyydettiin lausunto- 
ja tai kannanottoja monissa, joskus yllät- 
tävissäkin asioissa. l o  ensimmäisen toi- 
mintavuoden aikana yhdistys antoi kaup- 
pa- ja teollisuusministeriölle lausunnon 
kaivoskarttoja koskevista m 
kaivostarkastusta koskevasta lakiesityk- 
sestä. Seuraavana vuonna yhdistys esitti 
käsityksensä kaivosten uusista turvalli- 
suusmääräyksistä. Näissä asioissa saattoi 
olla myös henkilökohtaisia kytkentöjä, 
kun vt. prof. Järvinen oli myös ministe- 
riön kaivostoimiston päällikkö ja samanai- 
kaisesti yhdistyksen sihteeri. Ja hänhän ne 
ensimmäiset turvallisuusohjeet oli laati- 
nutkin. Joka tapauksessa uusi yhdistys tuli 
tunnetuksi ja "pääsi pinnalle". 

Talvella 1944 Teknillisen korkeakoulun 
Kemian osasto tiedusteli Vuorimiesyhdis- 
tykseltä, miten vuori-insinöörien koulutus 
olisi parhaiten järjestettävissä. Yhdistyk- 
sen hallitus käsitteli asiaa ja suositteli 
19.6.44 erillisen Vuoriteollisuusosaston 
perustamista. Tämä toteutuikin kolmen 
vuoden kuluttua syksyllä 1947. Mistään 
viivytyksestä ei ollut kysymys, vaan uu- 

Päi\,älliw Kampin peilisalissa ensinimii vuosikokouk\en jalkrcn 15.5. 1W3.  Hen- 
kikit: Riiitypöydan iiiiressä hallituksen j nia ja esiteiin¿iitsi,iöita. (vahemmilta) Petri 
Bryk. Nils S\,cnïson. Wilhelm Wnhlforsï. Eero Mäkinen (pj.). Eskil Strandstrfini. Iiig- 
vald Kjeilman ja Paavo Haapala; taustalla olevan sivupöydän ääressä Matti Tikkancn, 
Tuulo Malmia, Timo Heikkinen, Pekka Ekko, Teuvo Lindström, Nikolai Peronius, Sa- 
kari Hiltunen, Aarne Laaksonen, Veikko Vähätalo, Maunu Virtanen, Väinö Somer, 
Väinö Alho, Ilmari Levanto, Erkki Hakapää, Kauko Järvinen, Gunnar Wallenius, Erik 
Hackrell, lohn Ryselin ja Olli Simola: etualalla olevan sivupoydän ääressä (vas.) Hakan 
Kranck, Herman Stigzelius, Åke Bergström, Sten Grönblom, Åke Lundberg, Carl Löf. 
Knut Solin, Ilmari Harki ja Heinrich Kreutz von Scheele, (oik. puolella) Johan Kraft- 
lohanssen, Bölge Troberg, Reino Himmi, Jorma Kinnunen, Toivo Toivanen, Max Can- 
delin. Adolf Metzger, Ono Barth, Walter Nordin ja N.N. Tilaisuudessa olivat läsnä 
myös Sulo Aarnisalo ja Eero Turunen (vas. kuvan ulkopuolella). Katso allaolevaa ku- 
vaa. 
Dining after the first annual meeting May 15, 1943 

den perustaminen asetuksen Vuo\ikrikoilspaiviillispöiilali toinen piiii 15.3.1943. Vasen rivi oik. Eero Turunen, Sulo 
muutoksen ja monia muita jarjeStelYJa. Aarnisalo. Tuulo Malmia. Pekka Ekko. Seur. rivi oik. Matti Tikkanen, Timo Heikki- 
Sen sijaan, kun osasto lakkautettiin ja nen. Nikolai Peronius, Sakari Hiltunen ja hlauuno Virtanen. 
muutettiin Materiaali- ja kalliotekniikan The other side of the dinner table, May 15. 1943. 
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laitokseksi sulautettuna uuteen Prosessi- 
ja materiaalitekniikan osastoon 1986. sii- 
hen ei tiettiiviisti tarvittu Vuorimiesyhdis- 
tyksen niiclipidettii. Vuoriteekkarien kun- 
niaksi on mainittava. ettii Vuorimieskillan 
nimeä ei ole muutettu. 

My& kaivoskartat olivat muutosten 
kourissa ja niistii annettiin lausunto aivan 
kiisiteltäviinii olevan kauden lopussa. 

Viilittbmiisti sotaa seuranneiden vuo- 
sien kuuma kysymys vuoriteollisuuden 
alalla oli Otanmiien kaivoksen perustami- 
nen tai perustaniatta jiittiiminen. Valtio- 
neuvosto oli asettanut ns. Otanmäcn neu- 
uottelukunnan tutkimaan edellisen vuosi- 
kymmenen lopulla liiytyneen malmin 
kiiyttömahdollisuuksia. Neuvottelukunta 
jätti mietintönsii vuoden 1946 lopussa. 
Asia oli näyttiiviisti esillii Vuorimiesyhdis- 
tyksen vuosikokouksessa 17.-18.4.1948. 
d o111 prof. Jiirvinen piti esitclrniin 

"Otanmiien kaivos- ,ja rikastussuunnitel- 
mat" Ja dipl.ins. Jorma Honkasalo "Rau- 
dan valmistus Otanmiien malmista". Esi- 
telmien johdosta virisi vilkas keskustelu 
malmin kiiyttöönoton puolesta ja sitä vas- 
taan .  Mielipiteitii esitettiin jälkeenpäin 
myös kir.jallisina pikakirjoituksessa sattu- 
neiden hiiiriöiden johdosta ja asian selvit- 
tämiseksi. 

Vuoriteollisuus-lehti julkaisi numeros- 
saan 111948 sekii esiteln;ät ettii keskuste- 
l u t .  Esitelmistä kertyi 21 sivua. mutta kes- 
kusteluista 30 sivua ja seuraavassa nume- 
rossa vielii viisi I i  
MLikinen ,ja Griinblom vastustivat kiivaasti 
hanketta. mutta neuvottelukunta ja monet 
muut olivat sen toteuttamisen kannalla. 

Otanmäen kaivos avattiin 1953 ja lope- 
tcttiin 1985. Toiminnan kannattavuuden 
arviointi j a  lopullisen tuomion julistami- 
nen ei kuulu tiihiin yhteyteen. Työtä se jo- 
ka tapauksessa antoi ja johti moneen muu- 
hunkin toimintaan, jota ei 1948 arvattu 
k" asitellii. ,. 

Toinen tärkeii keskustelu käytiin vuosi- 
kokouksen jiilkeen 26.3.1950. Silloin esi- 
tetystä asiasta vallitsi syvä yksimielisyys. 
Aiheena oli "Malminetsinniin edistämises- 
tii Suomessa". Alustajina olivat Geologi- 
sen tutkimuslaitoksen johtaja. prof. Aarne 
Laitakari ja kauppa- Ja teollisuusministe- 
riön kaivostoimiston piiällikkö, TkT Her- 
man Stigzelius. Alustuksia seuranneessa 
vilkkaassa keskustelussa valtiovaltaa 
eviistettiin tukemaan malminetsintiiä ja 
yleensä vuoriteollisuutta. Prof. Laitakari 
toivoi samalla myiis tutkimuslaitoksen 
vaatimattomien työtilojen la+jentamista. 
Aeroprospektauksen tiirkeyttii korostet- 
tiin. Sitii oli ennakoitu j o  vuotta aikaisem- 
min maisterien Aarno Kahman ja Mauno 
Purasen esitelmissä "Geofysikaaliset mit- 
taukset lentokoneista käsin". 

Kauppa- ja teollisuusministeriö oli si- 
kiili puuhassa mukana. että se jiirjesti seu- 
raavana piiviinii Valtioneuvoston juhla- 

T:'I\" ' 

Otanmäen kaivos. 
Otanniiiki mine. 

huoneistossa tiedotustilaisuuden. Piiiinii- 
nisteri Urho Kekkonen ja kauppn- ja teol- 
lisuusministeri Sakari Tuomioja olivat Iiis- 
nä. Ministereille. kansanedustajille Ja Ieh- 
distiille jaettiin Vuorimiesyhdistyksen toi- 
mesta laadittu julkilausuma malminetsin- 
niin tiirkeydestii ja toiminnan tukemisesta. 
Samalla ehdotettiin Geologisen tutkimus- 
laitoksen ahtaita tilo.ja avarrettaviksi. Tii- 
mä toivomus toteutuikin sitten vuoden 
1956 alussa, kun uusi toimitalo valmistui. 
On epiivarman. niinkä verran julkilausu- 
ma auttoi malmien löytiimistä, mutta 
maamme vuoriteollisuudessa seurasi Iiihi- 
vuosina ennenniikemätön nousukausi. 

Geologisen tutkimuslaitoksen uuden 
toimitalon rakentaminen oli niukalla 
1950-luvulla niin suuri hanke. että katsot- 
tiin olevan asiallista ja kohteliasta saada 
siihen Tasavallan presidentin suostumus. 
Vuorineuvos Mäkisen johtama liihetystii 
pyrki ja  piiiisi presidentti J.K.Paasikiven 
puheille. Presidentti antoi suostumuksensa 
ja sen jälkeen pyyhi Iähetystöii hetkeksi 
keskustelemaan. Siinä hän oli Mäkiseltii 
kysiiissyt, että miten syviille siellä Outo- 
kummussa on kairattu. Vuorincuvos oli 
vastannut, ettii noin 700 metrin syvyy- 
teen. Silloin presidentti oli kysynyt, ettii 
onko siellii niin syviillä vielä kiveii! Mäki- 
nen on kertonut olleensa eliimiinsä vai- 
keimman kysymyksen edessä: miten vas- 
tata presidentille tiitä loukkaamatta. Hiin 
oli sitten vähiin kierrellen ja kaarrellen sa- 
nonut. että kyllä siellä on vielä kiveä. 

Vuoriteollisuus-lehdess~ julkaistiin 195 1 
ruotsalais-suomalainen kaivossanasto, jo- 
ta oli toivottu j o  perustamisvuonna, mutta 
se oli viivästynyt. Sanastolautakuntaan 
kuuluivat Erkki Hakapää, Kauko Järvinen 
ja Eskil Strandstrem. 

JAOSTOT PERUSTETAAN 

Vuoden 1950 kesäretken yhdistys teki 
Karkkilaan. Siellä pidetyssii kokouksessa 
sihteeri dipl.ins Urmas Runolinna alusti 
hallituksen toimeksi annosta kysymyksen 
alaosastojen perustamisesta Vuorimiesyh- 
distykseen. Esitystä kannatettiin. mutta 
kun kokouksessa oli vain ncljiisosa jiise- 
nistöstä. pzittäminen jiitettiin varsinaisen 
vuosikokouksen tehtiiviiksi. Asiaa valmis- 
telemaan perustettiin kolmen miehen toi- 
mikunta. johon valittiin dipl.ins. Runolin- 
n a j a  maisterit Hoffstedt ja Viihiitdo. Toi- 
mikunta kyseli kirjeellii jäsenien mielipi- 
dettä .ja esittcli asian Seuraavassa vuosiko- 
kouksessa 17.3.1951. .o 

Yhdistyksen siiiintdihin oli alun perin 
tehty viisas merkintii alaosastojen perusta- 
misesta. ja niin voitiin viivytyksettii hoi- 
taa asia, joka sai suuren kannatuksen. 
Mainittuna piiiviinii perustettiin kolme 
jaostoa: 

Geologijaosto, puheenjohtaja tri Adolf 
Metzger, 30 jiisentii, 
Kaivosjaosto, puheenjohtaja prof. 
Kauko Järvinen, 55 jäsentii. 
Metallurgi,jaosto,puheenjohtaja fil.- 
maist. Hans Hofbtedt, 24 jäsentii. 

Jaostot velvoitettiin esittiimiiiin johto- 
siiiintönsii hallituksen hyviiksyttiiviksi, 
minkä jiilkeen ne voivat aloittaa toimin- 
tansa. 

Siiiannöt julkaistiin Vuoriteollisuus-leh- 
dessä 2 1  951. Rikastustekniikan ammatti- 
laiset kuuluivat kaivos.jaostoon, ja heidän 
oma jaostonsa perustettiin 20 vuotta myö- 
hemmin. 
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JUHLIA JA RETKIÄ 

Ennen jaostojen perustamista jäsentoimin- 
ta oli rajoittunut vuosikokoukseen ,ja sen 
yhteydessii järjestettyihin tilaisuuksiin se- 
kä kesiiretkiin. Vuosikokoukseen liittyi 
oleellisesti iltajuhla. jossa vaimot olivat 
mukana ja joka oli iltapukutilaisuus. Se 
sai suuren suosion, ja siitä puhuttiin sekä 
ennen juhlaa että varsinkin sen jälkeen. 
Pula-ajan puvut vaativat tekijältään tai 
teettäjijiiltään runsaasti mielikuvitusta. kun 
materiaalit olivat kiven alla. Kerran eräs- 
kin insinööri kehui juhlien jälkeen muista- 
vansa hyvin yhden iltapuvun. Hänen vai- 
monsa oli ällistynyt miehen yllättiiv 
mielenkiinnosta ja kysyi: "Minkä puvun 
sinä voit muistaa ?" - "Sen. jonka hel- 
ma oli naisten huoneessa käydessä jiiänyt 
housunkauluksen sisälle." 

Ilta-juhlan järjestelyt poikkesivat nykyi- 
sistä siten. että piiytäpaikat arvottiin saliin 
saavuttaessa. Siinäpä vihreä insinööri 
saattoi onnistua pääsemään vanhemman 
polven neuvoksettaren viereen kokeile- 
niaan ja kehittämään seurustelutaitoaan. 
Kerran eräs insiniiiiri tuli saliin myiihään. 
nosti "arpalippunsa" ja totesi tuntemansa 
daamin j o  istuvan paikallaan. Kun paikka 
ei häntii välttämättä micllyttänyt. hän su- 
jautti lipun takaisin nialjaan ja  hiiipyi 
omille asioilleen. Palattuaan hän totesi 
kupissa olevan vain yhden lipun, eikii ol- 
lut vähäisintäkään epäilystä siitä, mihin 
tuoliin se oikeutti. Kauko Järvinen oli 
kuulemma nauranut makeasti, kun oli 
seurannut tilannetta alusta alkaen. 

Vanhemmat rouvat olivat monelle nuo- 
relle jiisenelle täysin tuntemattomia. mistä 
saattoi johtua yhtä ja toista pikku häm- 
minkiii. Fiirbyn kaivoksen isännöitsi~jällä. 
maisteri Söderströmillä oli alkuvuosina ta- 
pana esittää iltajuhlassa "Simbullan saar- 
na" molempia kotimaisia kieliii hauskasti 
käytellen ja muunnellen. Kerran taas Sim- 
bulla nousi puhumaan .¡a eräs nuori insi- 
nööri huomautti pöytädaanii I leen, e t t i  
"taasko tuo saamarin iii.jä on äänessä". 
Daami kertoi j o  kotona ennen I:'h 'i toa '..' sano- 
neensa miehelleen, etta j5ttäisi tällä ker- 
ralla paperinra kotiin! 

Tästii sinänsä jännittävästä piiytäpaikan 
arvonnasta luovuttiin niyiihemniin. Ja mo- 
net huokasivat helpottuneina. Jos nykyi- 
sen osanottajamiiäriin aikana meneteltäi- 
siin samalla tavalla. saattaisi koko ilta ku- 
luakin paikkojen etsintään. 

Siihen aikaan. kun Otanmäen kysymys 
oli vielii kiisiteltävänä, järjestii.jät olivat 
laatineet iltajuhlaan tietopelin, jonka yh- 
teen kysymykseen oli vastaajaksi hankittu 
sellainen teekkari. jonka ei tarvinnut ky- 
sellä vieraita työpaikkoja. Tälle nuorelle 
miehelle esitettiin ratkaistavaksi työnjako 
tilanteessa, .jossa vuorineuvokset Mäkinen 

yli-insinöiiri Harkin 
vuotavalla veneellii. 

"Pannaan Harki nuo- 
rimpana soutumieheksi, Griinblom mättää 
vettä ja Mäkinen huutaa apua". 

Yhdistyksen ensimmäistii, Tampereen 
Ja Porin seuduille suunnattua kesäretkeä 
ovat monet muistelleet, Kauko Järvinen 
kirjallisestikin. Retki oli sujunut aivan 
suunnitelmien mukaan aina Porissa nautit- 
tua päät¿ispäivällistä myöten. Outokum- 
mun Porin tehtaidcn silloinen isännöitsijä 
Harki oli kutsunut "silmäntekevät" kotiin- 
sa jatkoille. mutta muu joukko oli jäänyt 
kaupungille oman onnensa nojaan. Yksi 
ja toinen oli kysäissyt Porin poliisilta so- 
pivia illanviettopaikkqja. On kerrottu, ettii 
niinä aikoina Porissa poliisi tiesi kaikki 
asiat, ja niinpä poliisi neuvoi kyselijän 
toisensa jälkeen menemsiin Harkin taloon, 
jossa "kaikki muutkin ovat". Lopulta talo 

oli ollutkin ääriään myiiten täynnii. 
Hotelliin tultua joku neropatti oli keksi- 

nyt sekoittaa ja piilotella ovien ulkopuo- 
lelle puhdistettaviksi jätetyt kengät. Sama 
mies tai toinen yhtii nerokas oli huonian- 
nut lukita sellaiset asukkaat huoneisiinsa, 
jotka olivat jättäneet avaimen ovcn ulko- 
puolelle. 

Poikkeuksellisen ajan takia vuoden 
1944 kesäkokous oli pidetty vasta 9.12. 
Petsamon Nikkeli Oy:n muistojen mer- 
keissä, Sieltähän henkilökunta alkoi Ish- 
teä kiireen vilkkaa aselevon jälkcen. Ase- 
lepo solmittiin 4.9.44. 

Kesällä 1948 retken kohteena oli mm. 
Fiirbyn kaivos, jossa isänniiitsijii Söder- 
ström oli esitellyt kaivoksen vanhoja jalo- 
puuistutuksia varsinaisten teollisuuteen 
liittyvien kohteiden jälkeen. Erik utelias 

Laulukirjan kansi ensimmäisellä kesäretkellä 1943. 
The cover of the song-book during the first summer excursion 1943. 

25 



oli tiedustellut, saadaanko jalopuusta jalo- 
viinaa ihan niinkuin männystä tikkuvii- 
naa. Yhdistyksen paikalla ollut puheen- 
johta.ja ei ollut kuulemma niiyttänyt eri- 
koisenimin arvostavan tiitä sinänsä joh- 
donmukaista kysymystä. 

Vuoden I Y51 kesäretki tehtiin Hankoon 
ja Taalintehtaalle. Hangosta purjehdittiin 
Kompassi-laivalla Jussarön merelliselle 
malmikentälle. Menomatkalla luotsipiirin 
edustaja kertoi saaren merkityksestä en- 
simmäisen maailmansodan aikana. Hänen 
tieto-jensa ja muistojensa mukaan sieltä 
silloin "louhittiin rautaa ja teristi". Toden 
totta. saarellahan oli avomonttuja. 

Kun Hangossa vietetyn illan ja yiin jäl- 
keen lähdettiin seuraavana piiivänii maitse 
Taalintehtaalle, piiiitti pienehkB seurue oi- 
kaista sinne moottorivcneellii. kun siiii oli 
merimatkan kannalta otollinen. Matkalla 
oli syntynyt epiivarmuutta merikortin Iuo- 
tettavuudcsta. Kun varsinaista luotia ei 
sattunut mukaan. merta oli mitattu roikot- 
tamalla kevyintii miestd käsistii laidan yli. 
Jos .jalat eivät tavanneet pohjaa. oli arvel- 
tu veden riittävlin veneellekin. Vaikka 
epävarmoja paikkoja oli vähän. näytti 
"luoti" jotenkin kostealta Taalintchtaalle 
tulles\aan. Veneen omistaja oli nioitteet- 
toniassa kunnossa, mutta niatkusta.jista ei 

Eriiällii toisella kesärctkellii oli mukana 
Suomessa harjoittelijana ollut "Egyptin 
Mikko". Hän s i i i  Oulun Tervahovissa ra- 
puja kuorincen, kun sattui olemaan suo- 
malaisen "valkoviinin" vaikutuksen alai- 
sena. Jotkut nimittivät hiintä jopa "eläv8k- 
si muumioksi". mikä oli panettelua, sillii 
cihiin hiintä kääritty mihinkiiiin liinoihin. 
Jotkut puhuivat "maailman pohjoi\immas- 
ta muumiosta", mutta Kemihän on Oulua 
pohjoisempana! 

Talvella 1953 geologijaoston puheen- 
johtaja. silloinen Åbo Akademin geolo- 
gian professori Adolf MetLgcr haastoi me- 
tallurgijaoston jnlkapallo-otteluun Outo- 
kummun kcntiillii sinne suunnitellun kesii- 
retken aikana. Haastaja arveli, ettei metal- 
lurgeista ole mihinkään urheilun alalla, 
"he kun vain uunins' päällä istuvat". Niin 
siinii kuitenkin kävi, että metallurgit voit-  
tivat ottelun 1-0. 

ollut täytt" a varmuutta. 

TEOLLISUUDEN TAPAHTUMIA 

Kaivosteollisuuden alalla koettiin sodan 
paittycssii ankara menetys, kun Petsamo 
jouduttiin luovuttamaan, Muitakin kaivos- 
toiminnan tyrehtymisiä tapahtui, sillä Oy 
Vuoksenniska A b  sulki Mätäsvaaran kai- 
voksen 1947 kannattamattomana, ja  Outo- 
kumpu Oy lopetti työt Makolan kaivok- 
sella. Näiden vastapainoksi Lohjan Kalk- 
kitehdas avasi Tytyrin kalkkikaivoksen 
Lohjalla 1949. Samaan aikaan aloitti 
myös Outokummun Aijalan kuparikaivos 
Kiskossa Varsinais-Suomessa. Makolasta 

Tytyrin kaivo\. uuden ajan airut 1949. 
Tytyri mine. the mcssangcr of new era. 

vapautunut henkilökunta sai vllittbmästi 
toitii Aijalasta. Paria vuotta mytjhemmin 
sainalla alueella lähti käyntiin Metsämon- 
tun sinkkikaivos. Pula-ajan puutteista 
huolimatta uudet kaivokset toivat sodan 
jiilkeen tuulahduksen aikaisempaa nioder- 
nimmasta ajattelutavasta Ja tekniikasta. 

Paksujen savikerrosten alla vailla kal- 
liopaljastumia olevan Aijalan malmin lijy- 
tiiminen tuotti kunniaa geologeille. Se lie- 
nee ensimmäinen geofysikaalisten mit- 
tausten perusteella löydetty sulfidimalmi 
maassamme. 

Lohja-Kotka Oy aloitti I Y47 kaivostoi- 
niinnan Lohjan Pitkänicmessii ja louhi 
kalkkikiveä vuoteen 1 962 saakka. 

Samaan aikaan Kalkkimaa Oy aloitti 
kalkkikiven louhinnan Alatorniolla Kalk- 
kiniaan pienellii louhoksella, joka siirtyi 
pian Rauma-Repola Oy:n omistukseen. 

Ruskealan Marmori Oy korvasi Rus- 
kealan menetyksen jatkamalla kaivostyötä 
Kerimäen Ruokojärven kalkkikaivoksella 

ja rakentamalla sinne kalkkitehtaan. 
Makolan nikkelikaivos ei saanut levätli. 

sillä se käynnistettiin Korean sodan suh- 
danteiden takia 1951 ja  maliiii lotihittiin 
loppuun 1954 aikana. Mybs vanhalla Ori- 
jiirven kaivoksclla tehtiin saneeraustöitä 
uuden omistajan, Outokumpu Oy:n toi- 
mesta ja sekin kaivos ajettiin loppuun. 

Metallurgian puolella oli merkittävin 
tapahtuma Iiekkisulatusnienetelmän kiiyt- 
töönotto Outokummun Har,javallan kupa- 
risulatossa 1949 (kuva sivulla 31). Tämän 
keksinnön johdosta vuorineuvos Mäkinen 
ja dipl.insinöörit Petri ßryk ,ja John Rysc- 
lin saivat Suomen Kulttuurirahaston suur- 

m i t i  vuorineuvos ei eniiä 

Kun kaivosmiehistii oli ajoittain pulaa, 
päätti Outokumpu Oy perustaa Outokum- 
mun kaivoksen alueelle kaivosammatti- 
koulun 1952. Koulu aloitti toimintansa 
seuraavana syksynii. 

26 





M A R S I I N  O N  P I T H Ä  

V U O R I M I E H E L L E K I N .  
P Ä I V Ä M A T K A .  

Viidessä vuosikymmenessä ehtii tehdä paljon. Outokummun vuorimiehet 
ovat mm. olleet mukana kehittämässä Outokumpua kotimaisesta kaivos- 
yhtiöstä kansainväliseksi usean metallin monialayritykseksi . 
Vastavuoroisesti olemme Outokummun kehityksen myötä voineet tarjota 
vuorimiehillemme jatkuvasti uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia laajen- 
taa yhteistä osaamistamme - niin kotimaassa kuin maailmallakin. 
Tämä vuorovaikutus vie meitä molempia jatkuvasti eteenpäin. 







, , ,  f 1, ( / ,,/ \ 17.3.51 alkaen sitkeästi pysytellyt kaivos- 
jaoston puheenjohtajana. Prof. Järvisen 
kauteen päättyi yhdistyksen perustajajä- 
senten sarja puheenjohtajina. Perustajat 
huolehtivat 23 vuoden ajan, ettei nuori 
yhdistys joutunut hunningolle. 

Kun kolme vuotta oli kulunut, astui 
remmiin Kalkki-Petterin veljenpoika ja 
seuraaja, Lohjan Kalkkitehdas Oy:n toi- 
mitusjohtaja, dipl.ins. Börje Forsström, 
jonka kaudella yhdistys täytti 25 vuotta. 
Myöhemmin hänet nimitettiin vuorineu- 
vokseksi. 

Aloitteita ja komiteoita 

Yhdistys oli tottunut antamaan pyydet- 
täessä lausuntoja. perustamaan sitä varten 
komiteoita ja myös tekemään aloitteita. 
Tämänlaatuinen toiminta jatkui vilkkaana. 
Jos ei tullut ulkopuolisia lausuntopyyntö- 
jä, perustettiin omasta takaa muutama ko- 

Modernin ajattelun ohella muistettiin 
muinaisiakin asioita, ja yhdistyksen halli- 
tus asetti keskuudestaan ns. museokomi- 
tean miettimään vuo~teol~isuuden Derin. 

~T .\i ~ 1;: ~ ) : ' -  j ,  1 , : I 2 ' 
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' mitea selvittämään tärkeitä asioita. 

Liekkiwlatuksrn kchitr3jüt Petri Br)k ja John R)\elin \'ilstilVillmistunee<iSB uunissa 
194'). 
Inventors of the flash smeltine orocess in a flash smelting fumace, Petri Bryk and John _. 
Ryselin in 1949. 

Gesellschaft Deutscher Metallhütten 
und Bergleute e.V. myönsi 1951 vuori- 
neuvos Mäkiselle Agricola-muistomitalin. 
Tämä oli katsottava tunnustukseksi sekä 
kaivos- että metallurgisen teollisuuden hy- 
väksi tehdystä työstä. 

Metaiiurgijaosto järjesti syksyllä 1953 
laajan esitelmäsarjan terästen haurasmur- 
lumista. Tilaisuus oli tarkoitettu jatkokou- 
lutus- ja valistustilaisuudeksi teollisuudes- 
sa palveleville henkilöille, ja siihen osal- 
listui muitakin kuin yhdistyksen jäseniä. 

Vuorineuvos Eero Mäkisen lähtiessä jäi 
n aukko. Hän oli suur- 

ten mittojen mies, jolle Suomen ja Outo- 
kumpu Oy:n etu oli kaikki kaikessa. Ku- 
vaavaa on, että prof. Pentti Eskola muis- 
topuheessaan mainitsee ensi kerran näh- 
neensä Eero Mäkisen, kun tämä oli Yli- 
opiston voimistelulaitoksella nojapuilla 
käsiseisonnassa. 

YHDISTYS KASVAA 
25-VUOTIAAKSI 1954-1968 

Puheenjohtajat 

Vuorineuvos Grönblom suostui hoitamaan 
puheenjohtajan tehtäviä vain seuraavaan 
vuosikokoukseen asti, joka pidettiin maa- 
liskuussa 1954. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin yli-insinööri John Ryselin, Outo- 
kumpu Oy:n Harjavallan kuparisulaton 
isännöitsijä ja yhtiön johtokunnan jäsen. 
Hänen toimikautensa kesti jokavuotisen 
uudelleenvalinnan myötä vuoden 1957 
maaliskuuhun saakka. Tämän kauden al- 

teiden vaalimista maassamme. Yli-insi- 
nööri Levanto oli Poriin suuntautuneen 
yhdistyksen kesäretken aikana 1956 pitä- 
nyt esitelmän Satakunnan vanhoista NU- 

kajaisiksi yhdistyksen hallitus päätti lyöt- keista ja kehottanut kiinnittämään huo- 
tää aikaisemmin mainitun Eero Mäkinen- miota perinteiden vaalimiseen. Museoko- 
mitalin. mitea teki töitä ja aikanaan perustettiin 

Vuonna 1957 puheenjohtajuuden peri prof. Laitakarin puheenjohdolla pysyvä 
Vuoksenniskan markkinointiiohtaia tri museotoimikunta asiaa hoitamaan. Toimi- "~ 
Åke Bergström. Hänen kaudellaan käyn- 
nistyi yhdistyksen tutkimustpiminta. 

Vuosikokouksessa 1960 puheenjohta- 
jaksi valittiin Outokumpu Oy:n toimitus- 
johtaja, vuorineuvos Petri Bryk. Hänen 
kolme vuottaan olivat samalla Outokumpu 
Oy:n kovan kehityksen vuosia. 

1963 puheenjohtajan tehtävät sai prof. 
Kauko Järvinen, joka siihen asti oli 

kunta pani luulemaan ja lähetti keväällä 
1962 52:lle vuoriteollisuutta harjoittavalle 
laitokselle kirjeen tiedustellen esineitä 
vuoriteollisuusmuseoon. Tuloksena oli, 
että 19 laitosta ilmoitti jotakin liikenevän, 
yhtä moni sanoi, ettei heillä ole museota- 
varoita ja loput 14 jätti vastaamatta. Kun 
museoesineille ei saatu sijoitustiloja, toi- 
mikunta kyllästyi ja ilmoitti 12.3.65 Iuo- 

. . . . . - . . . " .... .. . . . 
I I '  . <...X".*I,,I'*~,.il-*r . . ,  

H. cirja\.illan ' . sulatto. Outokumpu O y  
Harjavalta Wurks. Outokumpu Oy. 

31 



puvansa tehtiiviistiiän. 
Kaivoslaki teetti runsaasti tbitii. Jo 

1956 yhdistys oli asettanut prof. Jiirvisen 
johdolla toimivan komitean antamaan lau- 
suntonsa uuden kaivoslain luonnoksesta ja 
sen voimaantuloon Iiittyvistii asioista. Ko- 
mitea teki työnsä ripeiisti, niutta asia tuli 
eteen uudelleen. Jo seuraavana vuonna sa- 
ma komitea kiisitteli kaivoslakikomitean 
mietintoi ja antoi siitii lausunnon maalis- 
kuussa 1957. Vihdoin 1967 valtioneu\os- 
to  antoi esityksen uudeksi kaivoslaiksi. 
Sit5 oli valmisteltu yli 10 vuotta! 

Vuotta aikaisemmin voimaan tullut  ve- 
silaki tuotti päinvaivaa monelle jiitevcsien 
kanssa puuhailevallc insini%jrillc tai kc- 
misti l le, niutta varsinkin juristeille. 

Yli-insiniiiiri kikapiiiin puheenjohdolla 
toiminut komitea antoi 28.6.1965 lausun- 
tonsa Valtioneuvoston asettamalle Honka- 
juuren komitealle vuori-insiniiiirien tar- 
peerta. Yhdistyksen lausunnossa arveltiin 
uusia kaivosinsinbiirejii tarvittavan vuosit- 
tain 8- I O ja metallurgeja hieman enein- 
män. 

Samoihin aikoihin annettiin lausunto 
Kaivosasetustoimikunnalle kaivoskartta- 
ohjeita koskevasta ehdotuksesta. 

Syksyllii I966 yhdistyksen hallitus 
asetti komitean tekemiiiin ehdotuksen kai- 
vosteollisuuden tutkimustoiminnan orga- 
nisoimiseksi Ja koordinoiniiseksi. Toinen 
komitea perustettiin selvittäniiiiin kaivos- 
teollisuuden opistoinsinöörien tarvetta. 

Viilillii ehdittiin antaa Suomen Tcknilli- 
selle Seuralle (STS) lausunto ylimniiistii 
teknillise\tä opetuksem. 

Syksyllä I966 yhdistyksen oma komi- 
tea antoi kauppa- ja teollisuusministeriölle 
lausunnon kaivosten nostolaitteita hoske- 
vien niiiiiriiysten uudistusehdotuksesta. 
Prof. Järvinen oli  toiminut kyseisen komi- 
tean puheenjohtajana. 

TUTKIMUSTOIMINTA 

Tekniikan lisensiaatti Urmas Runolinna, 
Otanmiien rikastamon piiiillikkii teki kir- 
jallisen aloitteen 25. I .58 yhdistyken pii- 
rissii tapahtuvan tutkimustoiminnan aloit- 
tamisesta. Hallituksessa pohdittiin asiaa 
perusteellisesti J a  lokakuussa h:illitus pe- 
rusti tutkimusvaltuuskunnan organisoi- 
maan asiaa ja laatimaan itselleen ohje- 
säänniin. 30.1.1959 hallitus hyviiksyi 

kunnan jiisenet. Puheenjohtajaksi niniitet- 
t i in aloitteen tekijä. TkL Urmas Runolin- 
na. Uusi valtuuskunta perusti ensimniiiiset 
kolme työkomiteaa ja valitsi niille koh- 
teet. Erihoisesti on mainittava ensimmä¡- 
sen vaiheen "Kulutusta kestiiväii materiaa- 
lia" dipl.ins. Esko Lehtosen johdolla pe- 
rusteellisesti tu tk inut  komitea. jonka se- 
lostuksessa oli periiti 229 kir.jallisuusvii- 
tettii. Tiistii työstä my2inncttiin Lchtosclle, 
joka oli laatinut selostuksen henkiliikohtai- 

mainitun ohjesiiiinniin Ja nimitti v' 'I I tuus- 

sesti. ensimni;iinen Petter Fors\tröm Pal- 
kinto 1964. Tiiind merkittiiviiksi niuodos- 
t u w  toiminta oli saanut  alkunsa. Aikaa 
myiiten tybkoniiteoita a l k o i  tulla niin run- 
saasti saniojenhin ihmisten kohdalle. ettii 
ainakin kiiyttijpuolella asia koettiin viilillii 
suorastaan kiusnllisehsi. I'itihiin omatkin 
tyiit hoitaa muutenkin kuin satunnaisesti! 
Vuoden 1060 aikana saatiin kii jnti in ) h -  
teixtyii Svcnshn Gruvfijrcningenin kanssa, 
mihii tarkoitti liihinnii selostusten vaihtoa. 
Yhteistyiitii o n  harrastettu sittemmin 
Ruotsin lisiiksi my¿is  Norjan k;in\sa. 

Vuonna 1967 vuoriteollisuusyritykset 
lupasivat lahjoittaa S00.000 markkaa al- 
kupiiiioniaksi tutkiniuskomiteoiden toi- 
mintaa varten. Tiistii versoi aikanaan tuki- 
rahasto ja -rahastaminen kannattaja,jiisen- 
ten tullessa tutkimustoiminnan tueksi. Sen 
turvin tutkimusvaltuuskunnan tyii on ollut 
mahdollista. 

Tutkimustoimintaan liittyy metallurgi- 
jaoston syksyllii 1965 järjestiimii historial- 
linen esitclmiitilaisuus yhdessii Svenska 
Metiillograff~rbundet'in kanssa. Ruotsista 
oli saapunut 17 osanottajaa ja omia oli 
127. Tilaisuudessa pidettiin kuusi metal- 
liopin alaan kuuluvaa esitelmiiii, ja sen to- 
dettiin olleen onnistuneen ja tiimiintapai- 
sen yhteistyiin toivottiin jatkuvan. 

Maamme ensimniiiiset kalliomekanii- 
kan piiivdt Jiirjcstettiin 7. - 10. 10.67. TB- 
män toistuvaksi muodostuvan kokouksen 
.jiirJcstiviit Vuorimiesyhdistys, Geoteknil- 
linen yhdistys .ja Rahennusgeolo$nen yh- 
distys. Ensimiiiiiiseen tilaisuuteen osallis- 
tui  I20 henkilliii. geologeja. kaivos- ,ja ra- 
kennusinsiniiöre.jä. 

Kallioiiiekaniikan kansainvälisissä kon- 
on Suo nie sta o I I u t edustajia, 

nsaastikin. Samoin on ollut vas- 
taavissa kaivo\- Ja  rikastuskongresseissa. 
Vuorimicsyhdistyksel 
grexsien kansainviilis 
niiteoissa. TämB kunniatchtävii on kuulu-  
nu t  kyseisen alan professorin "luontais- 
etu i h i n" . 

OPETUS 

Kaivospuolella oli podettu pitcnimiin ai- 
kaa kaivosteknikkopulaa. Sota-aikana oli 
Kuopion Teknillisen koulun yhteydessii 
olleella kurssilla valmistunut I9 kaivos- 
teknikkoa. minkä jiilkecn uudet kaivos- 
ty¿injohta.jat oli kasvatettu "pitkiin linjan" 
miehistä. 

Tiistii hyvin tietoisena kaivos,jaosto pe- 
rusti komitean tutkimaan kaivosteknikoi- 
den koulutusniahdollisuuksia. Puheen.joh- 
tajaksi kutsuttiin Outokummun kaivoksen 
isiinnöitsijii Erkki Hakapiiii. .joka saattoi 
tuntea teknikkotarpeen muita kipeämmin. 
Komitean tyiin tuloksena Vuorimiesyhdis- 
tys liihetti 4.3.57 kauppa- Ja  teollisuusmi- 
nisteriölle kaksi kirjclmiiii. Ensimrniiisessi 
esitettiin. että I958 perustettaisiin Lap- 

peenrannan tchnilliseen k o u l u u n  k a i b o s -  
tekniikan opintosuunta, ,ja toisessa ehdo- 
tett i in koulutuksen pikaista aloittamista Jo 

tiiit l u p a h i u a t  hankkia laboratoriovdlineitii 
ja osall iqua hursxin kustannuksiin. Pika- 
opetus saatiinkin ;ilkamaon ,jo s) hsj,llii 
1 957 opctta,jien ollessa ;isianosaisten yh- 
tiiiiden insinocireji. Ensimniiiiselle kurs- 
sille hyviiksyttiin '27 oppilasta. joista seit- 
semiin oli aihaisenimin s imi t t i inu t  teknil- 
lisen koulun I luokan. Vuotuiscksi lisiitar- 

riii. Tillii toinienpitcellii t u l i  aikanaan ole- 
maan siunausta tuottava vaikutus maani- 
nie kaivosteollisuudelle. 

Teknillisen korkeakoulun Vuoriteolli- 
suusosaston pyynniistä yhdistys lähetti sa- 
dalle Jiisenelle kirj;illiseii tiedustelun ky- 
seisen osaston opinto-ohjelmien tarkista- 
misesta. Tiedustelun tuloxten aiheuttamis- 
ta  mahdollisista toiiiienpiteistii ei ole kuu- 
lunut eikii niikynyt erikoisempua tietoa. 

Oulun Yliopisto aloitti toimintansa syk- 
syllä 1959. Sinne peru\tettiin myijs Tek- 
nillinen tiedekunta. .jonka tarkoituksena 
oli kasvattaa arktisten alueiden teollisuu- 
den tarpeisiin niissii oloissa viihtjrniiiin 
tottuneita insiniiiire.jä. Teknillisen tiede- 
kunnan kolmas eli teollisuusinsinööriosas- 
to jakaantuu kemiallisen Ja mekaanisen 
prosessitekniikan osaan, joista viime mai- 
nittu kiisittelee myiis rikastusteknillisiii ai- 
neita. Tämiin alan professoriksi valittiin ja 
nimitettiin TkT Urmas Runolinna 1962. 

Otaniemeen valmistui 1964 Vuoriteolli- 
suusosaston oma talo. jonka toivottiin pa- 
rantavan osaston suo\iota. Kuitenkin 
osastolle ensisijaisesti pyrkineiden oppi- 
laiden lukuniiiiirii pysytteli huolestuttavan 
alhaisena, Ja  pyrkipii samalla pyrkijiiiden 
Ja hyviihsyttyjen tasokin laskemaan. Vaik- 
ka vuoriteollisuus oli hyvin toimiva ja laa- 
jeneva. tieto ei niiyttinyt kulkevan kor- 
keakouluopintoja suunnittelevien ylioppi- 
laiden keskuuteen. Kun niiin oli ollut ko- 
ko 60-luvun, arveltiin syyn olevan alan 
viihiiisessLi tuntemuksessn. Itse asiassa 
vuoriteollisuutta oli lehdistiissii ja muissa 
tiedotusviilineissii hartaimmin muisteltu 
mahtavana ympiiristön pilaajana. Totta 
olikin. että esimerkiksi jiitevesiii vuori- 
teol l isuus tuotti vuodessa sanlan verran 
kuin puunjalostusteollisuus vii kossa. Koh- 
telu oli sama! 

Asian korjaamiseksi yhdistys oli muka- 
na käynnistiimässii informaatiotilaisuuksia 
sekä opintonsa aloittaneille ylioppilaille 
etlli abiturienteillc. Edellisen toiminnan 
hoitivat yhtiiiiden insintiijrit. jiilkimmli- 

vaiheessa osaston 

Kuten on tunnettua. ei vuoriteollisuu- 
desta kiinnostuneiden opiskeli,joidcn miiii- 
rii ole juuri muuttunut. miten lienee las- 

! Eriix korkeakoulun entinen 
rehtori on ,josku\ ihmetellyt, ettii miten 

sykhyllii 1957. KLiivos- ,iii VoinidZIitosyh- 

 CC ksi 01 i ;~.j>itcl t t ~  20 ~ 25 tekli I koli  ll1iiii- 
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osasto on sellaisesta aineksesta pystynyt 
kouluttamaan niin hyviä ja menestyviii in- 
sinöörejii! Onhan kuitenkin lupn arvella, 
ettei TKK:n piiiisykokeista selvinnyt jouk- 
ko ole mitään "rupusakkia", vaikka teek- 
karipiireissä onkin vitsailtu. että muille 
osastoi I le päästaän, vuoripuolel le joudu- 
taan! Aikanaan sitten teollisuus ja Vuori- 
miesyhdistys jatkokouluttavat tulokkaat 
kunnon vuoriniiesten tavoille ja taitoihin, 
kuten on ennenkin tehty. 

On muuten syytii muistaa, että liihes 
kaikki vuorialan professorit ovat olleet ja 
ovat "oman talon hasvatteja". 

VUORITEOLLISUUS KEHITTYY 

Maamme vuoriteollisuus eli näinii vuosina 
voimakasta kautta. Tapahtui merkittiiviä 
asioita. vaikka yhdistyksellä ei niihin 01- 
lutkaan välitöntä osuutta, toisinpiiin saat- 
toi ollakin. Otanmäen kaivos oli vastus- 
tuksesta huolimatta avattu 1953 Ja seuraa- 
van vuoden aikana siellä piiästiin täyteen 
tuotantoon, joka silloin o l i  500000 tia 
malmia, mutta parin vuoden kuluttua jo  
yli 700000 tia. 

Outokummussa Kerettiin rakennetut 
uudet laitokset käynnistettiin syksyllä 
1955, ja pyöriiiisiii pidettiin myds Vihan- 
nin kaivoksella keskellä suota, josta geo- 
logit olivat sen malmin löytäneet. 

Outokummun Malminetsinnästä oli elo- 
kuussa 1954 lähetetty ylioppilas Jouko 
Talvitie, nykyinen professori. katsele- 
maan Kotalahdesta lähetettyjä lohkareita. 
Kun niiden löytöpaikalla ei ollut ihmeitä, 
hin meni tutkimaan läheistä tielcikkausta 
ja totesi löytäneensii malmin. Sitten hin 
oli mennyt bussilla Varkauteen ja Varkau- 
den hotellissa syönyt ryyppypiiivällisen 
omalla kustannuksellaan malmin löytämi- 
sen ilosta. Talvitie tuskin aavisti itsensä 
kanssa kilistiiessäiiin, mitä kaikkia seu- 
rauksia sen kexiiisen sunnuntaipäivän Iöy- 
döksellä tuli olemaan. 

Kotalahden kaivos rakennettiin 
1957-59. Tuotanto alkoi syksyllä 1959. 
Samaan aikaan oli jo  lähes vuoden verran 
tutkittu kaivon pohjasta löytyneen Pyhi- 
salmen malmin hyödyntämismenetelmiä. 
Kotalahden tuotanto johti nikkelisulaton 
ja -tehtaan rakentamiseen Harjavaltaan 
kuparisulaton alueelle. Itse asiassa kupa- 
rin varaliekkisulatusuuni otettiin nikkelil- 
le. Pyhiisalmen malmin käyttöönotto puo- 

n johti moniin operaatioihin Kokko- 
lassa ja rikkihappoteollisuudessn. 

Teol1 isuusmineraal ¡en puolella Parais- 
ten Kalkkivuori Oy sulautti Suomen M -  
neraali Oy:n itseensl ja samoihin aikoihin 
Mineraalin asbestitoiininnat siirrettiin ah- 
taaksi kiiyneeltä Tapanilan tehtaalta Loh- 
jalle Muijalan maastoon rakennettuun uu- 
denaikaiseen mineriittitehtaaseen, joka 
valmistui 1960. Paraisten Kalkkivuori Oy 
avasi uuden louhoksen Vimpelissä 1965. 

Louhinnon kohteena on dolomiittinen 
kalkkikivi. 

Outokumpu Oy perusti ja kiiynnisti 
Korsnäsin lyijykaivoksen. ja niiin myös 
Pohjanmaan rannikko sai oman kaivok- 
sen. Korsniisin kaivos kiiynnistettiin 1961 
ja suljettiin hintojen laskettua 1963. Seu- 
raavana syksynii sitä alettiin taas panna 
käyntiin. Koneitakin oli ehditty viedii 
muualle. Kaivos suljettiin lopullisesti 
1973. 

Myiis Ylöjlrven kupari-scheeliittikai- 
voksen toiminta loppui 1966 kestettyäiin 
neljfnnesvuosisadan. 

Otanmäen ilmeniittirikasteen sisältä- 
män titaanin ja Kotalahden rikasteidcn 
tuoman rikin hyviiksikiiyttö toteutettiin ra- 
kentamalla Mlntyluotoon Vuorikemia 
Oy:n toimesta titaanioksiditehdas 1961. 
Kun samana vuonna Oy Vuoksenniska Ab 
sai kiiyntiin rautamalmia tuottavan Jussa- 
rön merikaivoksen, vuorimiehet saivat va- 
kanssipaikkoja, ja yhdistyksellä oli mah- 
dollisuus saada uusia $seniii. 

Pyhäsalmen kaivoksella oli rakennus- 
työt saatu päätiikseen ja  tiiysi tuotanto 
käyntiin kesälll 1962. Samaan aikaan oli 
Kokkolaan valmistunut pyriittirikasteen 
sulatto ja Fes-kiven pasutto. joiden koe- 
kiyttii alkoi mainitun vuoden elokuussa. 

Malmikaivos Oy perusti Kaaville Lui- 
konlahden kuparikaivoksen hyödyntä- 
main jo  1930-luvulla tunnettua malmia. 

Satoja vuosia toimineessa Ojamon kai- 
voksessa ei louhittu eniii8 1966. Yhtenii 
syynii taisi olla Lohjanjärven pohjan liial- 
linen oheneminen kaivostoiminnan seu- 
rauksena. 

Eduskunta hyviiksyi 1959 ns. Otan- 
mäki-lain, .jonka turvin Otanniäki O y  ta- 
vallaan sai luvan rakentaa Pohjois-Suo- 
meen täydellisen raudanjalostuslaitoksen 
karkeiden teräslevyjen tuottamista varten. 

Tässä tarkoituksessa perustettiin seuraava- 
na vuonna Rautaruukki Oy. ja tästä alkoi 
Raahen nousu teräskaupungiksi. 

Metallurgisella puolella uusittiin Fis- 
kars Ab:n Åminneforsin teräs- ja valssilai- 
toksia. Uusi Siemens-Martin-uuni otettiin 
käyttöön syyskuussa 1959, kupoliuuni oli 
kiiynnistetty jo  saman vuoden kevYGIIä. 
Kun vanhan, 1930 rakennetun valssila¡- 
toksen kapasiteetti oli 24000 tia, oli uuden 
kahdessa vaiheessa rakennetun peräti 
IX0000 tia. 

Oy Vuohsenniska Ab:n alulle panenia- 
na. mutta Oy Koverhar Ab:n jatkamana 
valmistui Koverharin masuuni I961 (kuva 
seuraavalla sivulla). Tuotanto oli 300000 
tia harkkorautaa. Tämän laitoksen laa,jen- 
taminen jatkojalostuksen osalta pysiihtyi 
ja toiminta laajeni vasta 10 vuoden kulut-  
tua. Rautaruukin perustaminen oli syynä 
tiihän viivytykseen, kun yksityisen teolli- 
suuden ja valtion intressit kohtasivat toi- 
sensa. Poliittista metallurgiaa oltiin asias- 
sa havaitsevinaan. 

Vuoden I957 vuosikokouksessa prof. 
Erkki Laurila esitelmöi atomitekniikasta 
ja TkT Stigzelius maamme uraanimalmin 
tarpeesta. Koko maailmaa vaivasi niinä 
aikoina uraanikuume, jota aiheuttava vi- 
rus oli kulkeutunut myös Suomeen. Sen 
vaikutus näkyi vähän myöhemmin Poh- 
jois-Karjalassa Enossa. jonne rakennettiin 
kokeilumielessä Paukkajanvaaran uraani- 
kaivos. Se tvimi tosin vain ajan 1958-61. 
Lopettamisen syynä oli. ettei Kolin jakson 
laajojen tutkimusohjelmien toteuttamiseen 
ilmaantunut rahakkaita ja luottavaisia si- 
joittajia. 

1964 aloitti toimintansa Lohjan Kalkki- 
tehdas Oy:n kvartsilouhos Nilsiässä ja 
seuraavana vuonna saman yhtiön Kemiön 
kvartsi-maasalpäkaivos. 

Jussarön kaivosalue, Oy Vuoksenniska Ab. 
Mine site at Jussarö, Oy Vuoksenniska Ab. 

33 



Koverharin masuunia rakennetaan, Koverhar Ah.  
Koverhar’s blast furnace under construction works. Koverhar Ah 

RETKET 

Vuorimiesyhdistyksen ja sen jaostojen toi- 
mesta oli tehty arviolta toista sataa rctkeii. 
Tällä jaksolla tehdyistä mainitaan niuuta- 
mia. Kun uusia laitoksia perustettiin Ja  
pystytettiin. siitä seurasi ilman muuta nii-  
den joutuminen retkikohteiksi. Vaikka lai- 
toksilla oli alkuvaiheissa tiiitä aivan riittä- 
västi, ei mieluisten vieraiden vastaanotta- 
minen ollut suinkaan vastenmielistä vaan 
suorastaan virkistiiväii. 

Kaivosjaosto oli kiirkkäänii ja tutustui 
Otanmäkeen syksyllä 1054 Ja  Vihantiin 
heti seuraavana vuonna. Kummassakin 
paikassa pidettiin esitelmiä. 

Itse pääyhdistys riehaantui siinä mää- 
rin, että teki 14.-17.9.1954 kesiiretken 
Pohjois-Ruotsiin. Koko joukon voimin tu- 
tustuttiin aluksi Bolidenissä oleviin laitok- 
s i in ,  niinkii .jälkeen geologit ja kaivosmie- 

het Iähtiviit sisämaahan kaivoksille ja me- 
tallurgit Röniiskäriin ja Norrbottens Iiim- 
verk’iin. Osanottajien ni 
tiytymisestä ei ole rekisteröityjii tietoja. 

Lieneekb ollut retken seurauksia, ettii 
samana syksynii niiyttää Vuorimiesyhdis- 
tyksen edustiija olleen ensi kerran vicraa- 
na Svenska Gruvfiireningenin syysko- 
kouksessa. Tehtävii oli annettu TkT Stig- 
Leliuksclle. 

Metal I urgi,jaosto vierail i Taalintehtaalla 
rapuaikana 1962. Isiinnät tutustuttivat me- 
tallurgit aluksi teollisuuslaitokseen ja vei- 
vät sen jälkeen sivistymiiän Amos Ander- 
sonin Säätiön Södcrl&nngvikin kartanoon, 
jonne oli kuulemma monen muun niihtä- 
vyyden lisäksi hankittu myiis Suomen ku- 
ningasta varten ostettu, mutta tarpeetto- 
maksi jäiinyt astiasto. Kaiken näkemänsä 
innoittamina metallurgit olivat esittiheet 
rapuillallisilla 66 laulua. Kaikki eivät eh- 
kii täyttiineet iiitienpäivälauluille asetctta- 

via vaatimuksia. mutta olipahan rapuaika. 
Vaikka kaivosjaosto oli Jo vaivannut 

Otanniäkeii ja Vihantia. piiiitti hallitus tch- 
dä koko yhdistyksen vuoden I958 kesii- 
retken näille kaivoksillc. Matkalla oli pe- 
räti 106 jiisentii. Retkcä kehuttiin kovasti, 
mutta kukaan ei osannut aavistaa sen jiiii- 
vän viimeiseksi yhdistyksen yhteiseksi ke- 
särctkeksi. Retkitoiminta jiii täniiin ,idl- 
keen yksinomaan jaostojen varaan. 

Kaivos,jaosto teki syksyllä 1966 Ruot- 
sin ekskursion. Vierailukohteina olivat 
Atlas Copcon. Salan ja Sandvikenin teh- 
taat sekii Dannemoran rautakaivos. Tiillii 
retkcllä oli 57 osanottajaa. 

JOS kaivosjaoston retkeilijiit olivat näh- 
neet mielenkiintoisia asioita. niin feologi- 
jaosto pani paremmaksi, teki seuraavan 
vuoden syysretken Porvoon seuduille ja 
kehui kiiyneensii esikivikautiselln Suomen 
vanhinimalla louhoksella. 

JUHLAT 

Ehkä merkittiivin vuosikokouse~itelni~ oli 
professori Viiinii Auerin 14.4.1056 pitii- 
mii ”Patagonian ja Tulimaan jiiiikaudct”. 
Esitelmiiitsijä kertoi monista tutkiniusniat- 
koistaan ja kokemuksistaan Tulirnnan 
alueella. 

Vuorimiespiiivien illallihtanssiaiset oli 
yhdistyksen toiminnan päii.juhla. Illan oti- 
jelnia oli kauan isiinnyydestii vastaavan 
yhtiiin henkiliiiden tekemii Ja sisälsi jos- 
kus  sekä suolaa että pippuria, kuten yhdis- 
tyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli 
joskus toivonut. Ohjelmavuoro tuli  vi i -  
den, kuuden vuoden välein. ellei toisin 
soc ittu. 

Vuorimiespiiivien toisen päiviin lounas 
syiitiin Seurahuoneella. Lounaan jiilkeen 
”pohjasakan”o1i tapana laskeutua baarin 
puolelle jatkoille. Tar,joiliJoiden kerrottiin 
nauttivan rauhoittavia Iiiiikkeitä Jo viikkoa 
ennen vuorimiespäiviii. 

Niinpä ei ollut pelkkä sattuma, että 
Kokkolan tehtaiden elementtirikin siilon 
Iiipimitaksi valittiin ”Sosiksen” baarin lä- 
pimitta. 

Kun avaruusaika teki tuloaan, vaikka 
satelliitteja ei vielä lennellytkään, kehitti- 
vät outokumpulaiset vuoden 1957 iltajuh- 
laan avaruusmatkailua kuvailevan ohjel- 
man Adlonin saliin. Se oli rustattu talven 
mittaan Outokummun kaivoksella ja tehty 
kolmiosaiseksi. Kullervo Linnan yhtyeen. 
teekkarikvartetin. kevyesti vaatctettujen 
nunieronniiyttäjicn ja juontajan avulla 
yleisöä muka kuljetettiin vuoriteollisuutta 
harjoittavalta paikkakunnalta toiselle ava- 
ruusaluksella. ja matkan aikana oltiin nä- 
kevinään J a  varsinkin kuulevinaan vaikka 
mitii. Jokseenkin syyttömälle juontajallc- 
kin joku omasta mielestiiiin kaltoin koh- 
delluksi tullut mahtimies luki tappotuo- 
miota kesken tanssinsn. Olipa joku herkkä 
nainen pillahtanut itkuunkin ke\ken k a i -  
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VUORITEMLISUUS 6 
BERGSHANTERINGEN 

ken. - Ohjelma on muuten SKS:n arkis- 
tossa tallessa. Täniii tilaisuus piiätti y l i -  
insinööri Ryselinin hallituxkauden. 

Seuraavana. 1 S-vuoti\en toiminnan 
juhlavuotena oli isiintänii Oy Fiskars Ab. 
Oh,jelma huipentui. kun vähiin ennen 
puolta yötä ilmestyi Fiskars Midnight 
News $1 kertoi saman illan tapahtumat ku- 
vineen ja kertoipa osan huomisiakin asioi- 
ta. Kun 1961 tuli kuluneeksi 20 vuotta 
yhdistyksen perustamisesta. jlsenistö 
odotti repäisevää tilaisuuksien sar-jaa. 
mutta hallitus piiiittikin. että juhlitaan vas- 
ta viiden vuoden kuluttua. Hallitus otti 
kyllä juhlavuoden huomioon ja  ilmoitti 
yhdistyksen virallisen englannin kielisen 
nimen olevan "'l'he Mining and Metallur- 
gical Society of Finland". Nimi on niyö- 
hemmin tunnistamattomana ajankohtana 
muutettu uuteen uskoon: "The Finnish 
Association of Mining and Metallurgical 
Engineers". Jälkimmäinen on edellistä ih- 
misläheisempi. Toinen juhlavuoden ta- 
pahtuma oli hallituksen piiätös korostaa 
jiisenistiille Vuorimiesyhdistyksen merki- 
tystä virallisten, vuoriteollisuutta koske- 
vien lausuntojen antajana. Vuoriteolli- 
suus-lehdestii ei käy selville, miten on ko- 
rostettu. 

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföre- 
ningen täytti 25 vuotta 1968 ja vietti vuo- 
si.juhliaan niiyttäviisti 29.3. 

Virallisen vuosikokouksen asioiden kii- 
sittelyn jiilkeen skandinaavisten veljes-jdr- 
jestöjen edustajat esittivät tervehdyksensä 
ja  onnittelunsa sekä luovuttivat tuomansa 

lahjat. 
Varsinainen ?-vuotisjuhla pidettiin il- 

tapiiivällä Helsingin Yliopiston suuressa 
juhlasalissa. Tasavallan presidentti Urho 
Kekkonen kunnioitti tilaisuutta Iiisnäolol- 
laan. Yhdistyksen puheenjohtaja Börje 
Forsström lausui juhlayleis6n tervetul- 
leeksi korostaen Vuorimiesyhdistyksen 
merkitystii erikoisesti yhtiöiden ,ja niiden 
henkiliiiden välisen avoimen yhteistyön ja  
-hengen luojana. 

Juhlapuheen piti akateemikko Erkki 
Laurila aiheenaan "Maaperän rikkaudet Ja  
ihmisen kyvyt". Hän loi ensin lyhyen his- 
toriallisen katsauksen vuoriteollisuuteem- 
me ja  sen kehittiijiin ja  lausui lopuksi: 
"Kokonaisuutta ajatellen voidaan vakau- 
muksella todeta. että nimenomaan oman 
maamme kansalaisten kyvykkyyden, se 
on tiedon ja taidon. tahdon j a  tarmon, 
mielikuvituksen ja  vieläpä optimistisen 
uskonkin varassa on vtioriteollisuudestam- 
me tullut elinkelpoinen koko maata hyii- 
dyttiivii teollisuus. Tuon saman inhimilli- 
sen kyvykkyyden var 
levaisuus". 

Juhlaan toi valtiovallan tervehdyksen 
teollisuusministeri Väinö Leskinen, joka 
korosti vuoriteollisuuden merkity\tä j a  
toivoi vuorimieshengen leviiimistii koko 
yhteiskuntaan. 

Juhlan musiikkiohjelmasta huolehtivat 
Polyteknikkojen orkesteri j a  kuoro. 

25-vuotisjuhlan illallistanssiaiset ,järjes- 
tettiin Kalastajatorpalla Lohjan Kalkkiteh- 
das Oy:n huolehtiessa hyvästä ohjelmasta 

ja isännyydestä. 
Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföre- 

ningen oli saavuttanut 25 vuoden iän ja  
juhlinut sitä tyylikkiiästi. 

JULKAISUT 

Tutkimusselostusten lisäksi yhdistys jul- 
kaisi 1960-luvulla monta tiirkeää opaskir- 
jaa. Ensimmäisenä valmistui 1961 Riijäy- 
tysopas kaivoksia, avolouhoksia ja  voima- 
laitostytimaita varten. Seuraavana vuonna 
se ilmestyi ruotsiksi nimcllä Handledning 
i spränyarbeten vid gruvor. dagbrott och 
kraftverksbyggen. Kaivosten turvallisuus- 
opas saatiin valmiiksi 1963 ja trilopian 
kolmas teos. Kaivosmiehen käsikirja il- 
mestyi vuotta myöhemmin. Räjäytysop- 
pansta otettiin toinen painos Jo 1966. 

Tästii vuoden kuluttua ilmestyi kolmi- 
kielinen kaivossanasto, jossa on hakusa- 
nat Suomen, ruotsin ja  englannin kielillii. 

PUOLITOISTA VUOSI- 
K Y MM ENTÄ ETEEN PÄIN 

1968-1983 

Puheenjohtajat 

Toimitus.johta.ja Forsströmin puheenjohta- 
juus jatkui vielä vuoden 25-vuotisjuhlien 
jiilkeen eli 28.3.1969 saakka, jolloin uu- 
deksi nuijan haltijaksi valittiin yli-insinöö- 
ri Erkki Hakapää. Hiin työskenteli siihen 

Vuorimiesyhdistyksen 25-vuotis.juhla Helsingin Yliopiston juhlasalissa 29.3.1968. 
2S'th anniversary in the hall of Helsinki University, March 3-9, 1968. 



Outokummun kaivosmuseo. 
Mining museum at Outokumpu. 

aikaan erikoistehtiivissii Outokumpu Oy:n 
pilkonttorissa. Kun Hakapiiii jiii eliikkeel- 
le 1071. hAn katsoi yksityishenkiltin ole- 
van vaikea hoitaa yhdistyksen puheenjoh- 
tajan tehtiiviä .iii kieltiiytyi kolmannesta 
vuodesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valit- 
tiin Paraisten Kalkki Oy:n hallintojohtaja, 
dipl.ins. Jürgen Schmidt. Jostakin syyrtii 
hänkin viihtyi virassa vain kaksi vuotta ja  
sai seuraajakseen yli-insin6öri Heikki 
Tannerin Outokumpu Oy:n piiikonttoris- 
ta. Hän. pcrusolemukscltaan pesunkestävii 
kaivosmies. hoiti tehtiiviiä kolme vuotta 
18.1.1976 saakka. 

Oy Vuoksenniska Ab oli muuttanut ni- 
mensii Ovako Oy:ksi j a  sen tutkimusjohta- 
ja. yli-insinööri Nils Gripenberg oli seu- 
raava yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 
1976-79. Ajanjakson viimeinen kolmi- 
vuotinen kausi osui fil.tri, professori Ai- 
mo Mikkolan osalle. Taustavoimana hii- 
nellii oli Teknillinen korkeakoulu ja  sen 
Vuoriteollisuusosasto. Geologisen koulu- 
tuksen saanut henkild oli yli  nel.jännes- 

vuosisadan jiilkeen jälleen Vuorimiesyh- 
distyksen puheenjohtajana. 

YHDISTYS TOIMII 

Pohjoismaisen yhteistyön muotoja kiisitel- 
tiin erikoiskomitean puitteissa. Huomat- 
tiin, ettii jonkin yksityiskohdan takia siiän- 
tiijä on viihiin muutettava. j a  asia pantiin 
vireille. Toinen komitea ehdotti kalliome- 
kaniikan kehittämistä Ja tutkimuksen 
koordi no in tia. Toiminta jatkui ei k5 J u  h I in- 
ta 25-vuotisen toiminnan kunniaksi ollut 
lamaannuttanut yhdistystii. 

Vuorimiesyhdistyksen aloitteesta ja  
avustuksella saatiin juhlavuoden syksyllä 
televisioon vuoriteollisuutta kisittelevä 
sarja. Siinl Tapio Rautavaara seikkaili 
Vihannin kaivoksella ja lauloi. ett2 "kai- 
vokselle tuli kerran pitkänlainen jätki". 

Yhdistyksen taholta kiinnitettiin huo- 
miota kaivosten kiiyttöinsinöörien jatko- 
koulutukseen ja  perustetun toimikunnan 
viilityksellii otettiin yhteyttä Animattikas- 

vatushallitlikseen koulutuksen jiirjcstiimi- 
seksi. Jatkosta ei ole nikynyt tieto,j;i. 

Yhdistyksen hallitus kantoi murhetta 
museotoiminnasta. Aikaisemmin perustet- 
tu komitea oli sanoutunut irti tehtiivistäiin 
ja ehtinyt kuolla sukupuuttoon. Niinpii 
hallitus perusti teollisuusneuvokseksi ni- 
mitetyn Erkki Hakapiiän johdolla toimi- 
van uuden museotoimikunnan. Kun Tek- 
niikan Museon Säätiii oli luvannut tiloja 
Vanhankaupungin alueelta, ci csineistiin 
sijoitus eniiii tuottanut vaikeuksia. Alalle 
niytti ilmaantuvan kilpaili.ja, sillii Outo- 
kummun kaivoksen vanh 
rakennuksessa avattiin 12.8.1 Y82 kaivos- 
museo. Viime mainitussa paikassa loppu- 
jen lopuksi koko  mil.j¿iö on yhti  kaivos- 
museota. Moleniniat museot toimivat kyl- 
lä keskenziiin sulassa sovussa. 

Kun rikastusinsinöiirit olivat kaksi vuo- 
sikymmcnta kuuluneet kaivosjaostoon. 
yhdistyksen hallitus piiätti 16.3.71 perus- 
taa heille ikioman rikastus- ,ja prosessitek- 
niikan jaoston. NBin jaostojako oli täydel- 
linen. Uuden jaoston ensimniiiiseksi pu- 
heenjohtajaksi valittiin prof. Risto Hukki. 

Muutamia vuosia myiihemmin Vuori- 
miesyhdistys ja Suomen Rakennusinxi- 
niiöricn liitto perustivat Finnish Tunneling 
Association'in, joka puolestaan osallisttii 
International Tunneling Association'in 
toimintaan. Käytiinnön toimenpiteet jäiviit 
kuitenkin kaivosjaoston hoitoon ja  vas- 
tuulle. 

Yleensikin kiinnitettiin huomiota kan- 
sainviilisen yhteistyön aikaansaamiseen ja 
muotoihin. Alan laajennuksena oli keh- 
keytynyt pari asiantuntijain tai ainakin 
vierailijoiden vaihtoa Unkarin v 
yhdistyksen kanssa. 

Ulkomaisiin yhteyksiin liittyi myiis 
edustajan Ilhettiiminen Lontoossa toimi- 
van The Metals Societyn vuosikokouk- 
siin. Ensimmäinen edustaja siellä oli yh- 
distyksen entinen puheenjohtaja Nils Gri- 
penberg. 

Työterveyslaitoksen osastona toimivas- 
sa Oulun Aluetyöterveyslaitoksessa kehi- 
tettiin 1970-luvun lopulla koko maan laa- 
juista valmiutta kaivos- ja  metallurgisen 
teollisuuden tyiisuojelukysypysten seu- 
raamiseen. Laitos tekee selvitys- J A  tutki- 
mustyötii j a  antaa ennalta ehkäiseviiä va- 
listusta. Vuorimiesyhdistyksen kullakin 
jaostolla on mäiiriitty yhteyshenkilö lai- 
toksen kiiytettävissä. 

Suomessa järjestettiin Suomalaisen Kir- 
jallisuuden Seuran ja  eri kaivosyhtiöiden 
yhteistyönä kaivosperinteen keräys. Vuo- 
rimiesyhdistyksen edustajana palkintolau- 
takunnassa oli dipl.ins. Kalervo Riiisiinen. 
Keriykseen tuli vastauksia sadalta henki- 
Iöltii. Tiistii materiaalista SKS julkaisi 
1982 kirjan "Läpi harmaan kiven". 

jen yhteistoimintaelin. Tieteellisten Seu- 
rain Valtuuskunta. hyväksyi Vuorimies- 

Suomessa toimivien tieteellisten seuro- , 



Museoitu retknmies. 
Old miner i n  the museum. 

yhdistyksen 198 1 ulkopuoliseksi teknilli- 
seksi seuraksi ja kolmen vuoden koeajan 
jilkeen varsinaiseksi jäseneksi. Odotukset 
kohdistuvat tieteellixn tutkimuksen edis- 
tämiseen j a  julkisille viest iniille tiedotta- 
miscen.Yleisesti ottaen vuoriniiesten kat- 
sottiin tai ainakin arveltiin kuuluvan sivis- 
tyneiden ihmisten joukkoon! 

TUTK IMUSTOIMTNTA 

Tutkimusvaltuuskunta oli hoitanut leivis- 
kiänsä vuoden 1959 alusta alkaen. Halli- 
tuksessa arveltiin olevan aika organisoida 
toiminta uudelleen. Johtaja Caj Holmin 
puheenjohdolla toimivalle komitealle an- 
nettiin asia kehiteltäviksi. Se teki laajoja 
tiedusteluja ja  otti yhteyttii korkeakoului- 
hin, yhtiiiihin, tutkimuslaitoksiin ym. ja 
suunnitteli mm. erillisen vuoriteknillisen 
yhdistyk\en perustamista, Sen kustannuk- 
set tuntuivat nousevan niin suuriksi, että 
yjatuksesta luovuttiin. Sen sijaan ehdotet- 
ti in eri I lisen kannatta,ja.jiisen-organisaation 
perustamista. Tämii sai kannatusta, ja sen 
varassa tutkimustoiminnan rahoitus on 
edelleenkin. Vuoden 1970 aikana perus- 
tettiin tutkimusvaltuuskunnan alaisuuteen 
kolme toimikuntaa: geologinen. kaivos- 
teknillinen ja  rikastusteknillinen. Metal- 
lurgista toimikuntaa ei perustettu, koska 
katsottiin yht iiiiden hoitavan tutkimus- 

asiansa yksityisesti levitteleniättii tulok 
siaan turhan las-joille piireille tiedoksi. 

Toimikunnat saivat puheenjohtajikseen 
edellii mainitusha jiirjestyksxsä: prof. Ai- 
mo Mikkolan, yli-ins. Reino Kurpan ja 
prot. Risto Hukin. Seuraavana vuonna 
kaivosteknillisen toimikunnan puhcenjoh- 
tajuus siirtyi prof. Paavo Maijalalle, kun 
kaivostekniikan professorin valinta oli rat- 
kennut. Kussakin toimikunnassa oli pu- 
heenjohtajan lisäksi 3-4 jäsentä. 

TiiniBn jälkeen oli Vuoriniiesyhclistyk- 
sen organisaatio seuraavanlainen: 

- Jaostot olivat yhdi\tyksen alaisia S B -  

man alan henkiliiiden muodostamia ala- 
osastoja. jotka huolehtivat rriyiis jiisenten- 
sä jatkokoulutuksesta. 

- Suoraan yhdistyksen alainen Tutki- 
musvaltuuskunta tuotti tutkimusehdotuk- 
sia. laati tutkimussuunnitelmia ja seurasi 
tutkimusten kehittymistii. 

- Toimikunnat olivat valtuuskunnan 
alaisia ja sen j%senet edustivat kannattaja- 
jäsen yrityksiä. 

- Tyiikomiteat sitten lopuksi tekivät 
varsinaisen työn, vieläpä tietyn määräajan 
kuluessa. 

Tutkimustoiminnan kustannukset jaet- 
tiin kannattajayritysten kesken yhteisesti 
wvitulla tuvalla. Yhdistyksen omat varat- 
han eivät alkuunkaan olisi riittäneet tällai- 
seen toimintaan, tuskin sen käynni\tämi- 
seenkäiin. Geologijaosto oli ottanut vähän 
ennakkoa ja jo 1969 perustanut komitean 
miettimään geokemiallisen perustutki- 
muksen tehostamista maassamme. Jo sa- 
man vuoden syksyllä pidettiin syysko- 
kouksen yhteydessä kuuden esitelmän sar- 
ja. 

Pohjoismainen yhteistyö kukoisti heti 
käyntiin piiiistyiiän ja 1970 Suomeen saa- 
tiin Svenska Gruvföreningeniltä 12 ja  
Norjan BL.VI:ltä 1 1  raporttia. Meidän 
puoleltamme lähetettiin raporttien lyhen- 
nelniät j a  kiinnostavista käännökset. Yh- 
teistyii oli niin tehokasta, että Svenska 
Bergsmannaföreningen kävi pitiimässii 
syksyn 197 I kokouksensa Koverharissa. 

Yhteispohjoismaisia työkomiteoita on 
ollut kaikilla toimikunnilla ja  näissi mer- 
keissä on eri maissa pidetty toimikuntien 
yhteisiä kokouksia. 

Kaivosteknillisen toimikunnan alaisen 
kaivosten pakokaasutyöryhmän raportin 
valmistuttua yhdistys lähetti kirjeen 
kauppa-ja teollisuusministeriölle 1976. 
Kirjeessä ehdotettiin mainitun ongelman 
tutkimista laajemmassa mitassa. Tuloksis- 
ta ei ole tietoa. 

Kun tutkimusraportteja kertyi jatkuvas- 
ti, Tutkimusvaltuuskunta ehdotti 1979 nii- 
den painoasun yhtenäistiimist5. Tämä ta- 
pahtui, ja muodostettiin Sarjat A j a  B. 
Edellinen sisältää työkomiteain raportit j a  
$ilkimmäinen muut julkaisut, kuten esim. 
eri seminaarien esitelmiit. luentomonisteet 
.ja kir.jat sekä oppaat. 

OPETUS JA JATKOKOULUTUS 

Teknillinen korkeakoulu 

Professori Mikkola esitteli vuosikokouk- 
sessa I970 yhdistykselle Vuoriteollisuus- 
osaston opetusohjelmaan tulossa olevia 
muutoksia. Korkeakoulussa nämä toteu- 
tettiin seuraavana syksyn%. Kahdeksan 
vuoden kuluttua tutkintosiiiintö uusittiin. 
Kun sodan jälkeen opiskelleiden tiedot oli 
arvosteltu numeroin ilmaistuna 1-3, oli 
Jo vuodesta 1953 noudatettu tiheämpää 
seulaa eli 1-5 asteikkoa. Uudet arvosanat 
olivat nousujohteisesti tyydyttävi, erittäin 
tyydyttävä. hyvä. kiittäen hyväksytty ja 
kiitettävii. Tietenkin kuulustelutilaisuuden 
huipentumana professorin arsenaaliin 
saattoi kuulua myös arvosana hylätty eli 
nolla. 

Teknillinen korkeakoulu oli 1 968 siir- 
retty kauppa- ja  teollisuusniinisteriiin alai- 
suudesta opetusniinisteriiin valtapiiriin. Se 
oli helppo huomata toimintaniahdollisuuk- 
sien kaventuniisena, mistä Vuoriteolli- 
suusosastokaan ei  jäiinyt osattomaksi. Ko- 
van purnauksen jälkeen asioita korjattiin 
viihitellen ja  joskus 1980-luvun alkupuo- 
lella saatiin Jo jopa tilnustutkiinuksi~ta 
saadut rahat käyttää laboratorion omiin 
laitehankintoihin. Näissä vaikeuk 
Vuoriteollisuusosasto sai Vuorimiesyhdis- 
tykscltä suunnattomasti myötätuntoa ja 
alan teollisuudelta vähän tuntuvampaakin 
apua. 

Jaostojen järjestämä jatkokoulutus 

Jaostojen huolena oli jäsenistönsii jatko- 
koulutus. joka toteutettiin erilaisten esitel- 
mii- tai seininaaritilaisuuksien muodossa. 

Geologijaoston vuosikokouksen yhtey- 
dessä 1977 oli malminetsintään sovelletun 
kaukokartoituksen laaja esittely. Esitel- 
miiitsijöitii oli kotiinaan lislksi värvltty 

I että Norjasta. Lisäksi oli 
koottu laaja kaukokartoitusta esittelevä 
näyttely. Tilaisuus keriisi yli sata osanot- 

Seuraavana talvena sama jaosto kiinnit- 
ti jäsentensä huomiota Laatokan - Perä- 
meren malmikriittiseen vyöhykkeeseen Ja  
järjesti työryhmän huolellisesti valrnistele- 
man symposiumin. Se ei kuitenkaan joh- 
tanut uusien esiintymien löytymiseen. 

Kaivosjaoston jatkokoulutusteemat oli- 
vat maanliheisempii, kuten murskausta ja  
porausta, kaivosten tuuletusta, kalliome- 
kaniikkaa tai pientunneleita koskevia. 
Apuvoimia saatiin tarvittaessa Lokomolta 
ja Tamrockilta. Osanottajien mlärät vaih- 
telivat 60-70 paikkeilla. Vuorimiespäi- 
vien aikana järjestettyjen tilaisuuksien 
kuulijoista ei aina saa tarkkaa lukua, sillä 
levottomat henkilöt vaeltavat salista toi- 
seen kuvitellen naapurijaostossa olevan 
omaa mielenkiintoisempaa kuultavaa tai 
sitten muuten vain. 

tajaa. 
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Kun rikastus- ja prosessitekniikan Jaos- 
to on kaksipoolinen. sen tilaisu 
viilillii puhuttu käytiinniin tekno 
viilillii taas säätiiasioista. ellei näitii ole 
sotkettu samaan seminaariin. Outokumpu 
Oy:n elektroniikka-insinöörien kcksin- 
nöistäkin on ,joskus kuultu hyvinkin mie- 
lenkiintoisia asioita. Proosallista. mutta 
tiirkeäii on ollut keskustelu laitosten kun-  
nossapidosta, mistä aiheesta on taidettu 
pitäii parikin seminaaria. 

Rikastusjaosto Jiirjesti yhteispoh.jois- 
maisen yhdistetyn seminaari- .ja keviitret- 
ken L,appeenrantaan 1980. Seminaarin a¡- 
heena oli rikastanion suunnittelu ,ja toisen 
päiviin retkeilyn kohteina olivat Partek 
Oy:n ja Larox Oy:n laitokset. Niihtiinpii 
oivallinen historiallinen filmikin sadan 
vuoden ajanjaksoon sovitettuna. Se oli 
tehty huolella ja  vanhan ajan sepän pajan 
cdessii hevosta kengitettiin entisaj:m ta- 
paan. 

Syyspuolella sama jaosto otti osaa Oy 
Julius Tallberg Ab:n aikaansaamaan esi- 
telmätilaisuuteen Kilon laitoksilla. Tilai- 
suuden esitelmät olivat lähes kokonaan 
ruotsalaisten pitiimiä. Kun piiiviin aiheena 
oli  jiirjestiiviin yhtiön 100-vuotisjuhlat. se- 

i vasta iltamyiihiillii Han- 

Geologijaoston .ja rikastusjaoston yhtei - 

nen teollisuusmineraaliseminaan kokosi 
noin 110 henkeä kuulemaan seitsernäii 
teollisuusmineraalien hyiidyntimista k2i- 
sitteleviia esitelmiiii syksyllii 1981. 

Metallurgijaosto on ollut ahkerin jatko- 
kouluttaja. Metallurgit perustivat Metal- 
lurgian Valtakunnallisen Asiantuntijatoi- 
mikunnan (VAT) huolehtimaan jatkokou- 
lutuksesta yhdessli INSKOn kanssa. Sa- 
man vuoden aikana on saatettu jiirjestäii 
neljiikin eri tilaisuutta. Aiheet ovat olleet 
monipuolisia ja kattaneet metallurgian ko- 
ko laajan toiminta-alan. On esitelni¿iity ja 
keskusteltu laadunohjauksesta. Iiimpiitek- 

ja tulenkestävistä materiaaleista, 
korkeista Iiimpiitiloista ja senkkametallur- 
giasta. faasipiirroksista ja monesta muusta 
asiasta. Kuulijoita on yleensä ollut liihes 
sata ja ylikin. 

Kerran metallurgit suunnistivat van- 
hoille juurilleen ja matkasivat Skogbyn eli 
Kuovilan vanhalle masuunille siivoustal- 
koisiin. Mukana oli 25 metallurgin lisiiksi 
radion ja lehdistiin väkeii. Talkooviiki teki 
alueella puhdasta jiilkeä. 

TEOLLISUUDEN VAIHEITA 

Tämiinkin jakson aikana tuntui siltä, ettei 
vuoriteollisuus malta vetä8 henkeä vaan 
painaa eteenpäin herkeiimiittii.. 

Huomattavin piirre tiimän pitkiin ajan- 
jakson aikana oli normaalien teollisuusru- 
tiinien ohella tietokonetekniikan, auto- 
maattiseksi tietojenkiisittelyksi sanotun 
tunkeutuminen kaikkialle auttamaan geo- 

logeja .ja insinööre.jii, kemistejä ja muita 
tutkijoita ja yleensii kaikkia ymmiirtiiväi- 
siii ihmisiä. Vaikka viiki ei juuri vähenty- 
nyt toivoniustcn mukaisesti, tiedot saatiin 
tuoreempina Ja monipuolisempina ackä 
tarkempina kuin laskutikku- Ja kampiko- 
nekaudella. Automaattinen niiytteenotto- 
Ja analyysitekniikka yhdexsii tietokoneen 
antamien tulosten hanssa teki prosessien 
siisdiin .ja seuraamisen tarkaksi ja nopeak- 
s i  eli sellaiselle tasolle. josta ei yhdistyk- 
sen perustaniisaikoina osattu uneksiakaan, 
eikii kehityksen piiii ole vieliikLiän nlky- 

Tälle kaudelle sattui kolme huomatta- 
vaa kaivoksen avausta ja monta pientii. 

Kemin poh.joispuolelta Jo  19.59 löyty- 
neet kromimaliiiilohkareet aiheuttivat laa- 
joja geologisia ja rikastusteknillisiä tutki- 
muksia seuraavalla vuosikymmenellä. 
Malmin haltija. Outokumpu Oy psätti 
1964 avata kaivoksen, koerikastamo 
kiiynnistyi I967 ja lopullinen kahta vuotta 
myöhemmin. Koerikastamosta saatiin 
raaka-ainetta ferrokromitchtaalle. joka 
tuotti ensimmiiiaen ferrokromierin 
2.8.1968. Meidän oloissamme valtava ja 
kauaskantoinen kehitysprosessi oli pääs- 
tetty irti. Ferrokroniitehtaan jatkoksi val- 
mistui ,jaloteriistehdas J;I teriisvalssaarno 
1976. Jatkotapahtumia Jiii vielii seuraaval- 
lekin vuosikymmenelle. 

Sukeltaja Martti Matilainen ei  kanavan 
pohjasta löytyneitii malmilohkareita tar- 
kastellessaan voinut kuvitellakaan, mitä 
hiin oli panemassa alulle. 

Outokumpu Oy:n malminetsintiiosasto 
h y s i  196.5 miiiiriitietoisten etsintiijcn jiil- 
keen Outokummun koillispuolelta Vuo- 

nok\en kuparimalmin ja tutkimusten aika- 
na tiirmiisi laa,jaan nikkelimincralisao- 
tioon. Yhtiii perusti I971 Vuonoksen kai- 
voksen ja rakensi modernin i,,..!stamon. 
Nikkelituotanto alkoi I 972 ja kuparituo- 
tanto seuraavana vuonna. Köyhii nikkeli- 
malmi ei kuitenkaan "lyönyt leiville". ja  
sen louhinta lopetettiin kesiillii 1977. Ku- 
parimalmikin loppui aikanaaan eli vuoden 
1985 alkupiiivinii. Nikkelipiirissii aloitet- 
tiin entisen toiminnan loputtua Polvijiir- 
veltii eri louhoksissa kuljetetun talkin ri- 
kastaminen aluksi Oy Lohja Ab:n ,ja vuo- 
desta 1984 alkaen Finnminerals Oy:n toi- 
mesta. Nain rakennuksille ja  koneille saa- 
tiin käyttiiii. 

Toukokuussa 1969 aloitti toimintansa 
Suomen Talkki Oy:n Lahnaslamnien talk- 
kikaivos Sotkamossa. Kolme vuotta myii- 
hemmin kiiynnistettiin mikrotalkkitehdns. 
Talkkirikasteen käyttii paperiteollisuudes- 
sa oli vaatinut pitkällisiii tutkimuksia ja 
kokeiluja. Tässä yhteydessii on syytä mui- 
nita Suomen Malmi Oy:n entisen toinii- 
tusjohtajan. jo edesmenneen dip1 .ins. 
Heikki Raja-Hallin suunnaton sitkeys ja 
vahva usko talkin tulevaisuuteen. 

Kolmas ja mittavin kaivosryritys oli 
Siilinjärven apatiittikaivoksen perustami- 
nen ja kiiynnistiiminen vuoden 1979 lo- 
pussa. Esiintymä oli liiytynyt jo 19.50 rau- 
tatietii rakennettaessa, mutta hyödyntämi- 
seen ei  piiiisty aivan cnsi hetkessii. Pitkiil- 
listen rikastustutkimusten. laajqjcn sutin- 
nittelutiiiden ja rakentamisen tulohsena oli 
sitten maamme ylivoimaisesti suurin kai- 
vos. Aluksi kapasiteetti oli kaksi miljoo- 
naa tonnia vuodessa. mutta rakennusta 
laajentamalla ja koneita lisiiiimällii se nos- 

Kemin kaivos. Outokumpu Oy. 
Kemi chromite mine. Outokumpu Oy 
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Siilinjärven kaivos, Kemira Oy. 
Siilinjärvi apatite mine. Kemira Oy. 

tettiin yli kuuteen miljoonaan tonniin vuo- 
dessa. 

Kylmäkosken "liivintaskumalmi" lou- 
hittiin 1971 -74 ja sinne pystytetty siirret- 
tävä rikastamo vietiin osina Vammalan 
Stormiin nikkelimalmia käsittelemäiln, 
kuten oli tehty edellisessäkin paikassa. 
Tuotanto alkoi 1975. 

Outokumpu Oy perusti Pohjois-Karja- 
laan Hammaslahden kuparikaivoksen, jo- 

'vaaran jälkeen seuraava Pie- 
Iisjokilinjan itäpuolinen kaivos. Tuotanto 
alkoi 1.3.1973. Paria vuotta myöhemmin 
Rautaruukki Oy aloitti Kolarin turisti- 
alueella kahden pienen rautamalmin käsit- 
telyn Rautuvaarassa. Toinen malmi oli 
Kuervaaran malmi, joka kuitenkin "suo- 
mensi" nimensä Hannukaiseksi 1980- 
luvun alkupuolella. 

Karl Forsström Ab:n Förbyn kaivoksel- 
la tehtiin kauan j a  kaikessa hiljaisuudessa 
uudistustöitä. jotka saatiin päätökseen 
1980-luvulla. Vanha laitos koki nuoren- 
nusoperaat ion. 

1949 käyntiin lähtenyt Aijalan kaivos 
oli lopetettu juhannusaattona 1958, ja sen 
viereisen Metsämontun kaivoksen 1964 
alkanut toinen toimintajakso piiiitty¡ jou- 
lun alla 1974. Vuotta myöhemmin oli 
Raajärven 1 961 aloittanut kaivos saatu 
louhituksi riittivän tyhjäksi. ja myös 
Paakkilan asbestin louhinnan lopettami- 
nen 1975 sattui tähän jaksoon. 

Rautaruukki avasi Taivalkosken Musta- 
vaaraan yli miljoonan tonnin rauta-vana- 
diinikaivoksen 1976. Samana vuonna 
päättyi Paraisten Kalkkivuori Oy:n Mon- 
tolan kaivoksen toiminta. Viime mainittu 
korvattiin samassa Virtasalmen kunnassa 

avatulla Ankeleen kalkkikaivoksella. 
Metallurgisessa teol1 isuudessa snneerat- 

tiin vanho.ja laitoksia ja perustettiin uusia. 
kuten kerrottiin edellä kromituotannon yh- 
teydessä. 

Outokummun Porin tehtailla tehtiin jat- 
kuvasti uudistuksia. Valssilaitos oli käyn- 
nistetty jo 1967, j a  lankatehdas valmistui 
kolme vuotta myöhemmin. 

Saman yhtiön Kokkolan tehtaita laajen- 
nettiin rakentamalla sinne sinkkitehdas. 
jonka rakentamispäätös oli tehty 1967. 

Runsas vuosi töiden aloittamisen jYlkeen 
ensimmäiset sinkkiharkot niputettiin jou- 
lukuussa 1969. Sinkkirikasteen sisiiltämän 
elohopean talteenottamiseksi kehitetty 
prosessi saatiin käyntiin kolmen kuukau- 
den kuluttua edel 1 isestii. 

Koverhar Ab:n terästehdas lähti käyn- 
tiin 1971, j a  Rautaruukki Oy sai seuraa- 
van vuoden alussa valmiiksi Hämeenlin- 
naan rakentamansa ohutlevyvalssaamon. 

Taalintehdas siirtyi Wärtsilältä Ovako 
Oy:lle 1 979 metallurgisessa teollisuudessa 
tapahtuneiden jiirjestelyjen seurauksena. 

RETKET JA JUHLAT 

Jokainen jaosto on tehnyt retken tai kaksi- 
kin vuosittain. Otetaan muutamia esi- 
merkkejä. 

Geologijaoston syysretkiä kuvailtaessa 
olisi helpompi luetella ne paikkakunnat, 
joilla jaosto ei ole vieraillut kuin sen 
käyntipaikat puolentoista vuosikymmenen 
aikana. Ohjelma on kiisittänyt tasavallan 
alueen Soklin soilta ja Kittilän seudulta 
Pohjanmaan. Savon ja Karjalan kautta ai- 
na Tapiolan Gardeniin asti tai ainakin sen 
lähelle. Retkillä on tutustuttu sekä kallio- 
periiiin että kaivoksiin j a  malmiaiheisiin, 
yhtä hyvin suuriin kuin pieniinkin. Tekipä 
geologijaostokin retken Ruotsiin .ja kävi 
Salan, Falunin ja Garpenbergin vieraina. 

Kaivosjaoston ohjelmassa on ollut edel- 
leenkin Ruotsinmatka muutaman vuoden 
välein. 46 kaivosmiestä retkeili 1971 Aiti- 
kin j a  Malmbergetin kaivoksilla ja kuutta 
vuotta myöhemmin lähes yhtä suurella 
joukolla Keski-Ruotsissa mm. Falunissa 
ja Sandvikeniss5. Kun henkeä oli vedetty 
neljä vuotta, oltiin kypsiä lähtemään ete- 

Taalintehdas. 
Steel plant at Dalsbruk. 



VUORITEOLLISUUS & 
BERGSHANTERINGEN 

Iiimmäksi, ja 42 hengen voimalla mentiin 
Puolaan Varsovaan, Wroclaviin. k b i n i i n  
ja Krakovaan tutustumaan kupari-, suola- 
Ja hiilikaivoksiin sekä Krakovan kaivos- 
akatemiaan. 

Rikastus- j a  prosessitekniikan jaosto 
yhdisti vanhan tapansa mukaan silloin tiil- 
ln in  retken Ja seminaarin. Eräs tiillainen 
suunnattiin Ouluun, jossa pidettiin kulu- 
tuksesta ja sits kestiivästii materiaalista 
periiti I 3  esitystii yhden syksyisen päiviin 
aikana. 

Metallurgien loppuvuosi 1977 näytti¡ä 
olleen vilkas ja vaihteleva. Ja Tornioon 
tehty kesiiretki kuuluu olleen erinomai- 
nen. Marraskuussa o n  tehty lisiiretki .ja 
kiiyty esitelniiipiiiviin piiiitteeksi Otanie- 
niestii käsin saunaretkellii Han 
kulttuurikeskuksessa. 

Juhlista on  mainittava sen verran, ettii 
198 1 sy¿itiin viimeisen kerran vuoriniies- 
piiivien toisen piiiviin lounas Seurahuo- 
neella. Ja viimeisen kerran saatettiin soo- 
lolaulajan kannatella parin metrin korkcu- 
della kuulijain piiiden yliipuolella. Seuraa- 
vissa paikoissa, kuten Fenniassa ja sitteni- 
min Marskissa ei enYS päiisty tunnelmassa 
samalle tasolle, joskin joskus lähelle. Ei- 
kii enää tiettiivästi kuivattu pöydiille kaa- 
tunutta kaljaa naisten intiimeillä vaatekap- 
paleilla. Ne a,jat olivat menneet. 

JULKAISUT 

Metallurgijaosto alkoi 1973 julkaista 
oinaa lehteiiiin: ”Metallurgijaosto tiedoit- 
taa”. Tavallisin tahti on ollut kolme nu-  
meroa vuodessa. Lehdessii on nimensä 
mukaisesti ollut jaoston jäsenille tarkoitet- 
tuja uutisia. 

Kun kallion rakenteen salaisuuksia alet- 
tiin selvitellä. piti aluksi laatia kalliome- 
kaniikan sanasto, jotta terminolopia olisi 
yhteinen ja jotta keskusteli,jat ynimiirtiiisi- 
viit toistensa Suomea. 

Kaivosmiesten kiiyttöön valmistui 1982 
uusi 800-sivuinen Kaivos- ja louhintatek- 
niikan käsikir.ja. Teokseen on koottu 32 
kirjoittajan artikkelit. 

Julkaisutoiminnan Ja koulutuksen alalla 
yhdistys sopi yhteistyiin muodoista Vuori- 
teknikot ry:n kanssa. Työn,johtoa on ollut- 
k in  mukana monissa seminaareissa tai 
vastaavissa Ja  Vuorimiesyhdistyksen Jiise- 
niä on ollut esitelmiiitsijiiinii Vuoriteknik- 

VIISIKYMMENVUOTISPÄIVÄ 
LÄHESTY Y 

1983- 1993 

YLEIS ASIOITA 

Yhdistyksen puheen.johta.jana oli jakson 
alkaessa dipl.ins. Olli Hermonen Rauta- 
ruukki 0y:stii. Hiin oli liittynyt yhdistyk- 
seen 1960. Voitiin hyvällii syyllii arvella. 
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Tornion tehtaat, Outokumpu Oy. 
Tornio Work\. Outokumpu Oy. 

ettii .. tapa tu t tu  jo  taatto,jen” oli takana- 
piiin, j a  nuorempien jiisenten eli uuden 
\iikupolven aika oli tullut .  Herniosen JäI- 
keen puheen,johtajuus siirtyi Lohja Oy:n 
dipl.in\. Viiinö Juntuselle. ja hiinen seu- 
ra:i.jansa oli Outokumpu Oy:n piiäjohtaja, 
dipl.ins. Ja kauppatieteiden knndidnatti 
Pertti Voutilainen. Näin oli kolmas Outo- 
kumpu Oy:n päiimies yhdistyksen periisi- 
niessii. 

Paii.johtaJa Voutilaisen jälkeen oli Jiil- 
leen Teknillisen korkeakoulun edusta.jan 
vuoro. Ja  puheen.johtajaksi valittiin 1991 
prof. Raimo Matikainen. Hänen vastuul- 
laan on yhdistyksen SO-vuotispiiivän juh- 
lallisuuksien onnistuminen. 

Jo kymmeniii vuosia on yhdistyksen 
\ihteerien matemaattinen kyky horjahdel- 
lut .  sillä esimerkiksi 1990 yhdistyksen o n  
sanottu pitäneen 47:nnen vuosikokouksen- 
sa, vaikka se todellisuudessa o n  ollutkin 
jo 48:s. Ensimmiiinen vuosikokous näet 
oli 15.5.1943, 

Joskus näkee myös muistokirjoituksissa 
mainittavan, että ”hiin oli Vuorimiesyh- 
distyksen ja kaivosjaoston jiisen vuodesta 
1947 lähtien”. Jaostot perustettiin vasta 
1951 ja  rikastus- ja prosessitekniikan Jaos- 
to 20 vuotta myiihemmin. ”Tekeville sat- 
tuu!” 

YHDISTYS TOIMII 

Yhdistyksen varsinainen toiminta oli viihi- 
tellen siirtynyt jaostojen vastuulle. Halli- 
tus ohjaili niiden Ja  tutkimusvaltuuskun- 
nan toimintaa ja päiitti sellaiset asiat, jotka 
tuntuivat tai niiyttiviit menevän yli Jaosto- 
jen ymmärryksen. Neljä omia intressejäiin 
a.javaa Jaoston tarvitsee sitä paitsi rauta- 
kouran ohjausta. 

Vuoden 1984 alka,jaisiksi hallitus hy- 
väksyi tutkimusohjesii~nnön. Lehdessä si- 
tä ei ole niikynyt. mutta ehkä ei ole tarvin- 
nut niikyäkyin. Samalla kertaa tarkistet- 
tiin jaostojen johtosäännöt, ja Jaostoille 
annettiin taloudellista piiätösvaltaa omissa 
asioissaan. 

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaf¿~rening- 
en ry sai 1987 kutsun liittyä Acta Metallur- 
gica Inc.’in jäseneksi. Seura edustaa 27 
kansallista yhdistystä ja  Julkaisee kolmea 
kansainviilistä tieteellistii aniniattilchteii. 
Yhdistys pääsi niiin kansainviiliseen seu- 
raan Ja  tieteellisten tutkimusten tuloksillc 
avautui Iisiiii julkaisutiloja. 

Samana vuonna otettiin siiiinnötkin taas 
käsiteltiiviksi. Uudistuksen avulla pääs- 
tään ottamaan entistii helpommin nuoria 
jäseniii. Jo pitemmiin aikaa oli pantu mer- 
kille, ettii vuorialan opiskeli.jat vaihtavat 
helposti alaa eiviitkii valmistuneet insiniiii- 
rit aina liity yhdistyksen jäseniksi. Heidiit 
pitiiisi saada Jo nuorina vuoriniiesten seu- 
raan kypsymään hengeltiiän aidoiksi ,ja us- 
kossaan vahvoiksi, 

I Y89 hallitus valitsi vuorimiespiivien 
teemaksi yinpäristiinsuojelun. ja esitelmiit 
liittyivät siihen. Geologit keskittyivät 
luonnonsuojeluun, kaivosmiehet .ja rikas- 
tajat käsitteliviit kaivosten avaamista ja 
sulkemista. Metallurgit muistivat ihmistii- 
kin ”Metallit ja terveys” aiheen valossa. 
mutta kiisitteliviit my¿% terasteollisuuden 
ja  titaanioksidinteon vaikutuksia Iiihinaa- 
purri hin. 

Geologijaosto jiir,jesti kolmena peräk- 
käisenii vuonna laajamittaisen tilai\uuden. 
Syksyllä I988 kiisiteltiin ”Mineraalisten 
raaka-aineiden saatavuutta ja tarvetta Suo- 
messa”. Ohjelmassa oli 1 0  esitelmää ja 
kuulijoita peräti I SO. Seuraavana syksynä 



kokoonnuttiin geotysiikan neuvottelupäi- 
ville Joensuuhun. Kahden päiviin aikana 
pidettiin 24 e\itelmiiii ja lisiiksi oli 1 1 pos- 
ter-esitystä. Kuulijoita oli 76. Sarjan kol- 
nias oli Oulussa pidetty tapahtuma "Suo- 
malaisen kiven päivät". Jiirjestelyissä oli 
mukana myös Suomen Kivitcollisuusliit- 
to. Tilaisuus veti 120 henkilöä, kiven 
tuottajia, suunnitteli.joita i a  tutkijoita. 17 
esityksen lisiiksi jiirjestetiin Oulun Yli- 
opiston suojissa kiviniiyttely. YleisB oli i l -  
maissut hartaan halunsa niihdä toistekin 
jotakin vastaavaa. 

Oulu oli niinii aikoina tiiynnii geolo- 
giaa. sillä saniana syksynä 90 geokemistiii 
vietti siel lä omia piiivilän $i kuunteli 16 
esitelmiiä. 

TUTKIMUSTOIMINTA 

Tutkimusvaltuuskuntaan kuului 23 jäsen- 
tä. Sen työvaliokunnassa oli kuusi hen- 
keä. 16.2.1984 valiokunta muutettiin vä- 
hän hienommaksi. ja otettiin nimeksi tut- 
kimus,johtokunta. Samat kuusi jiisentä sii- 
näkin istuivat, nimittiiin tutkimusvaltuus- 
kunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohta- 
ja sekä kolmen toimikunnan puheenjohta- 
jat ja vahvistuksena lisäjäsen. 

Itse ttitkimusvaltuuskunnassa on jäsen 
jokaisesta kannattajayhtiöstii tai -laitok- 
sesta paitsi Outokumpu Oy:stä kaksi, Jo- 
ten laskujen maksajat saavat ainakin pe- 
riaatteessa mielipiteensä julki. 

Tämän jakson aikana pohjoismainen 
yhteistyö laajeni ja sai kiinteät toiminta- 
muodot. Kunkin alan yhteispohjoismaiset 
toimikunnat ovat pitäneet vuosittain yhtei- 
sen kokouksen vuorollaan eri maissa. 
1989 kaivosteknilliset toimikunnat ko- 
koontuivat Huippuvuorilla huhtikuussa ja 
seuraavana vuonna geologiset toimikunnat 
samalla alueella elokuussa. On mahdollis- 
ta.  joskaan ei varmaa, ettii geologeilla on 
ollut liimpimiinipää kuin kaivosmiehillii. 

Tutkimusvaltuuskunnan toimesta jär- 
jestettiin I987 keskustelutilaisuus aiheesta 
"Mineraalitekniikan tutkimuksen valta- 
kunnallinen tarveanalyysi". Aiheen 
lienee antanut VTT:n toimesta Outokum- 
puun perustettu alan tutkimuslaitos. 

Tutkimukseen liittyvien seminaarien Ja 
vastaavien tulokset on julkaistu yhdistyk- 
sen julkaisiijen ß-sar.jassa. 

OPETUS JA JATKOKOULUTUS 

Teknillinen korkeakoulu 

Teknillisen korkeakoulun tutkintosääntö 
uusittiin ja osastojen lukumäiiriiii vähen- 
nettiin. Näissii myllerryksissä syksyllii 
1947 suurin toivein perustettu Vuoriteolli- 
suusosasto katosi. Se muodostaa nyt yh- 
dessii entisen Puunjalostusosaston ja Ke- 
mian osaston kanssa Prosessi- ja materiaa- 
Iitekniikan osaston. Entinen Vuoriteolli- 

suusosasto on nyt nimeltäiin Materiaali- ja 
kal I iotekn i ¡kan laitos. Siinä putosi kornu 
kaivosmiehen niskaan. Muut suurosaston 
laitokset ovat saaneet säilyttiiii niniessiiän 
viittauksen varsinaisesta tarkoituksestaan. 
mutta vuoritekniikka kuten metallurgiakin 
niiyttävät olleen sopimattomia mielikuvia 
synnyttiivif termejä uuteen uljaaseen 
maailmaan. Kuitenkaan maailmassa ei ole 
mitdiin tekniikan alaa, joka ei olisi tavalla 
tai toisella riippuvainen vuoriteollisuudes- 
ta. Metalleja tullaan aina tarvitsemaan ku-  
ten tiihänkin asti, eikä teollisuusmincraa- 
licnkaan tarve liene viihencmäiin päin Iii- 
hiaikoina. ~ Juurien tahallisesta ja tietoi- 
sesta katkaisemisesta tai kuivattamisesta 
ei tavallisesti hyvää seuraa. Ei siitii tähän 
asti ole koitunut kaksista kunniaakaan! I I -  
man kaivosmiehiii. rikastajia Ja metallur- 
geja maailma ei tule toimeen. 

Oulun Yliopistossa aloitettiin metallur- 
gian ,jatkokoulutus 1989. Outokumpu Oy 
Ja  Rautaruukki Oy lahjoittivat professuu- 
rin viideksi vuodeksi. TkT Jouko Härkki 
kutsuttiin oppituolin haltijaksi vuoden 
1992 alusta. 

Jaostot 

Yhdistyksen piirissä toteutettavan jatko- 
koulutuksen jiirjestiimincn on ollut jaosto- 
jen vastuulla. Metallurgijaosto on ollut 
edelleenkin innokkain kouluttaja. Aiheina 
ovat olleet mm. kuonametallurgia, josta 
on pidetty kaksikin tilaisuutta. joista toi- 
sessa oli 5 5 ,  toisessa 44 kuulijaa. Kun 
ohjelmassa oli energiankäytön optimointi, 
se keräsi vain IS henkiliiii. mutta jatkuva- 
valusta oli kiinnostusta 32 metallurgilla. 
Voi tuntua jotenkin kummalta. että jaos- 
ton 1000 jiisenestii vain 15 oli kiinnostu- 
nut cnergiankiiyttjn optimoinnista. Siih- 
könsiiistön saamamiehet taitavat olla oi- 
keassa viiittiiessään valistusta tarvittavan. 

Rikastusjaostoa näyttiiä jatkuvasti vai- 
vaavan kulutushysteria, sillä siitä aiheesta 
puhutaan muutaman vuoden välein. Kuu- 
lijoita on ollut 4O-SO. 

Gcologijaosto ja Ceologiliitto ry pani- 
vat yhdess.8 toimeen esjtelmiitilaisuuden 
"Geologiaa geofyysikoille" 1984. Samat 
yhteisöt olivat vuotta myiihemmin asialla 
aiheenaan "Malminctsinniin nykytila ja  tu-  
levaisuus Suomessa". Alustuksia oli ollut 
viisi ja keskustelun kerrottiin olleen vil- 
kasta. mutta olipa kohteenakin niin yksi- 
löiden kuin yhtiöidenkin "leipäpuut". 

Geofysiikan neuvottelupäiviä on pidet- 
ty silloin tällöin eri paik 
Oulussakin 1987, jolloin yleisöä oli 90 

at kuulla 30 esitelmää 

Kaivosjaostossa oltiin vuorimiespäivien 
aikana 1985 huolissaan kaivosmittaukses- 
ta ja sen korkeakouluopetuksen järjestä- 
misestä. Arveltiin. että työryhmän perus- 
taminen on oivallinen keino viedä asiaa 

cteenpiiin. Tiimän iilan erikoisopetuksen 
kuviteltiin kalkkeutuncen sitten professori 
V.A. Heiskasen piiivien 1940-luvulla. Si l -  
loinhan maa¡ l mank tiul u professori veti 
henkilökohtaisesti mittausviikot Outo- 
kummun kaivoksella yhtii hyvin kaivok- 
sessa kuin niaan pinnallakin. Huolestu- 
mista edeltiiviinä keviiänä oli pidetty en- 
simmäinen yhteispohjoismainen kaivos- 
mittauskongressi, joten tilanne oli jaoston 
tiedossa ja tuoreessa muistissa. 

Otaniemessii valmistui. ja 28.4.1988 
vihittiin tarkoitukseensa Kalliotekniikan 
laboratorion koetunneli, joka oli tehty 
jonnekin laitosten alle monihaaraisena 
lonkerona. Teollisuus tuki yritystä talou- 
dellisesti. muuten se ei olisi vieläkään val- 
mis. Tutkimustunneli palvelee tehokkaasti 
alan opetusta. ja ylioppilaat näkevät kai- 
vosperiin j o  ennen harjoitteluaikojaan, 

Teknillisen korkeakoulun tiloissa jär- 
jestettiin 10- 13.10.1988 Materiaali- ja 
kalliotekniikan laitoksen, Vuorimiesyh- 
distyksen ja ruotsalaisen Nämnden för 
Statens Gruvegendoni'in (NSG) yhteisyri- 
tyksenä kultaseminaari. Siihen saapui vii- 
keä 78 henkiliiii seitsemästä maasta. Pää- 
csiintyjii oli professori Brian Mackenzie 
Queen'\ Universitystii Kanadasta. Semi- 
naarissa käsiteltiin kullan etsintää Ja  kul- 
taesiintymien hyväksikiiyttöii. 

Kaivosjaoston kalliotilojen mittaus- ja 
kartoitusseminaariin otti osaa yli 80 hen- 
kilöii. 

"Jätealueet raaka-ainelähteinä" oli ai- 
heena ennen jätteiden kierriityksen muo- 
tiintuloa. Se keräsi 50 kuulijaa tai keskus- 
te1 ijaa. 

TEOLLISUUS 

Aikaisempina vuosikymmeninä maassam- 
me oli liiydetty uusia malme.& ylliittävän 
runsaasti ja kaivoksia oli avattu muuta- 
mien vuosien viilein, joskus vuosittainkin. 
Vuorimiesyhdistyksen 50-vuotisjuhlien 
lähestyessä näkymät alkoivat synkistyä ja 
ilmassa alkoi olla kaivoskuolemien enteet 
entistä selvempinä. Viides vuosikymmen 
liihestyi kaivosten osalta synkkine ennus- 
merkkeineen. 

Surullisin tapahtuma oli Outokummun 
malmin louhinnan loppuminen Ja  tuotan- 
non pysähtyminen kesällä 1989. Keretin 
laitokset hiljenivät. ja myöhemmin on Ke- 
retin alueelle puuhattu goltkenttää ja pal- 
lonlyöntiä. 

1980-luku muodostui Keretin lisäksi 
"kurikkakymmeneksi" monelle muullekin 
kaivokselle. Luikonlahden toiminta past- 
ty¡ Jo 1982, mutta Vuonoksen tapaan siel- 
llkin kiisitellään Polvi,järveltä kuljetetta- 
vaa talkkikiveä. Virtasalmen kaivos teki 
seuraa Luikonlahdelle samana vuonna. 
Rautaruukki lopetti sekä Otanmäen että 
Mustavaaran kaivosten toiminnan 1985. 
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VUORmOLLlSUUS 6 
BERGSHANTERINGEN 

Korvaavaksi teollisuudeksi kehitettiin eri- 
koisrautatievaunujen valmistus kummalla- 
kin paikkakunnalla. Mustavaara ”kaatui 
saappaat jalassa”, sillä viimeisen vuoden 
kokonaisnosto oli yli 1.6 miljoonaa ton- 
nia. 

Kotalahden nikkelikaivoksen toiminta 
päättyi 1987 lähes 30 vuoden toiminnan 
jälkeen. Seuraavana vuonna louhinta lop- 
pui myös Rautuvaarassa ja Hannukaises- 
sa. Outokumpu Oy vuokrasi Rautuvaaran 
rikastamon muutamiksi vuosiksi Laurin- 
ojan kuparimalmien ja Saattoporan kulta- 
malmien rikastamista vartcn. 

Liihes 40 vuotta toimineen Vihannin 
kaivokscn tuotanto loppui 17.5.1992. 

Edellä niainittujen malmien lisäksi on 
louhittu pieniä esiintymiii hieman marjan- 
poiminnan tapaan. 

Vielä kerran saatiin 1980-luvulla Suo- 
meen uusi malmikaivos, kun Outokumpu 
Oy avasi Enonkosken nikkelikaivoksen 
vuoden 1986 alussa. Kaivoksen ennusteet 
eivät ainakaan toistaiseksi lupaa pi tkl i  
ikää. 

Pieniä kaivoksia on availtu myös tcolli- 
suusmineraalien tuotannon alalla. Partek 
Oy on aloittanut toiminnan muutamilla 
kaivoksilla. kuten esimerkiksi Siikaisissa 
ja Vampulassa. Kummassakin tapaukses- 
sa o n  kysc dolomiittisesta kalkkikivcstä. 
Tämä aktiviteetti on hyvin ynimärrettiivis- 
sä, sillä Partek sulki Kolarin kaivokscn ja 
kal kkitchtaan 1 9 89. 

Mitä kalkkikivcen perustuvaan semcnt- 
titcollisuuteen ,ja muuhun rakcnnusainei- 
den valmistuksecn tulee, on mainittava, 
että Partek ja Metraksi muuttunut Lohja 
fuusioivat toistensa rakcnnusainetuotannot 
kesällii 1992 toimintojen rationalisoinnin 
nimissä. 

Rautaruukin teollisuusaluc Raahcssa, Rautaruukki Oy. 
Industrial area of Rautaruukki Oy in Raahe, Rautaruukki Oy 

Kun osa Ruotsin kalkkiteolliwdesta oli 
jo aikaisemmin liitetty Partek’iin ja muo- 
dostettu Nordkalk, on kalkkiteollisuus ra- 
tionalisoitu varsin pitkälle. Partek oli nie- 
laissut Ruskcalan Marmori Oy:n jo 1980- 
luvulla. 

Teollisuudessa tapahtuneessa ja jatku- 
vasti tapahtuvassa nimien muuttamisessa, 
yhtitjittämiscssä ja kaikenlaisessa muussa 
uudelleen kastamisessa on kysc niin mo- 
nimutkaisista asioista, ettei niihin ole syy- 
t i  puuttua tiissä yhteydessa. 

Imatran terristehdas, Imatra Steel Oy. 
Steel plant at Imatra. Imatra Steel Oy 

Metallurgisella teollisuudella ei ole 01- 
lut kaivosten huolia. vaan laitokset ovat 
saaneet kehitellä menctelmiiiiin. Jos 
raaka-ainetta ei ole saatu kotimaasta riittä- 
västi. sitä on ostettu ulkomailta. Niin nio- 
net muutkin maat tekevät. 

Imatran tcfistehtaalla pari kymmentii 
vuotta sitten hankittuun jatkuvavalukonee- 
seen asennettiin tietokoneohjaus. Koko 
tehdasta on jatkuvasti saneerattu uusimal- 
la koneita ,ja hiomalla menetelmiä ja j o  
1970-luvulla erikoisteriksiä vietiin Euroo- 
pan autotehtaille. Terästehtaan toimitus- 
kyky on entisestään nopeutunut. 

Ei sen puoleen Rautaruukissakaan oltu 
ennallaan ja lepäilty laakereilla. vaan 
Raahen laitoksia uusittiin ja kapasiteettia 
lisättiin, ja niinpä tehdas tuottaa vuodessa 
kaksi miljoonaa tonnia terastä. Yli puolet 
menee omaan jatkqjalostuksccn, josta eri- 
koisesti putkien ja profiilien valmistus on 
eurooppalaisenkin mittapuun mukaan 
merkittävää. Pohjoismaissa Rautaruukki 
on suurin teräsputkien valmistaja. Kapasi- 
teetin nosto on tietysti vaatinut lisäinves- 
tointeja, joista koksaamon rakentaminen 
on erYs avainaloista. Koksauskaasun sisäl- 
tämät arvoaineet otetaan talteen 1990- 
luvun alkuvuosina valmistuneessa sivu- 
tuotclaitokscssa. Jatkuvavalukoneita on 
hankittu sekl  1960- että 1970-luvuilla. 
Viime vuosikymmenen lopulla toteutettiin 
niiden viimeisin modernisointi, ja eräs lai- 
toksen osa tuntui taas entistä valmiimmal- 
ta. 

Outokummun Tornion ferrokromiteh- 
das koki melkoisen laajennuksen. kun u u -  
si sintraamo rakennettiin 1980-luvun lo- 
pulla. Sen turvin on mahdollista tuottaa 
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ferrokromia 200000 tia. mikä on seitsen- 
kertainen Iiihtökapasiteettiin verrattuna. 
Teriistehtaan kylmävalssaamon valmistu- 
misen jälkeen tehdas voi tuottaa kylmä- 
valssattuja tuotteita 250000 tia ja lisäksi 
kuumavalssattuja I00000 tia. 

Ulkopuolisen havainnoitsijan käsityk- 
sen mukaan metallurginen teollisuutemme 
on sillä tasolla, että se kaipaa vain hinto- 
jen nousua ,ja kysynnän kasvua. 

RETKET 

Entiseen tapaan joihinkin retkiin on liitty- 
nyt myös seminaareja, joten matkan anti 
on saatu kumuloitumaan. 

Rikastus.jaosto osoitti 1984 todellista 
kaukokaipuuta käymällii Ruotsin puolella 
sekä keväällä että syksyllä. Kevätretken 
kohteina olivat Kolarin kaivokset koti- 
maan puolella ja Viscaria ulkomailla. 

Syksyllä jaosto rctkeili Salan ympäristös- 
sä. Kevätretkellä oli 31 ja syksyllä 33 tu- 
ristia. Laivamatka käytettiin ainakin osit- 
tain hyödyllisesti kuuntelemalla sen aika- 
na muutamia esitelmiä. 

Kaivos.jaosto kävi vuotta myöhemmin 
ruskaretkellä Pohjois-Norjassa Ridjovag- 
gen kaivoksella Kautokeinon takam 
tossa. Tiettävästi kukaan ei eksynyt puut- 
tomaan tunturiin. 

Vuoriteekkarit kunnostautuivat edelli- 
siä paremmin. tekivät parin vuoden ajan 
uutterasti talkootöitä ja siinä sivussa nii- 
den varjolla jotkut laiminldivät jopa opin- 
tojaankin. Kun rahaa oli koottu riittävästi, 
lähdettiin kahdeksi viikoksi ekskursiolle 
Japaniin. Siellä tahti on tunnetusti kiivas. 

ä opintomatkalaisct piipahtivat tul- 
Hongkongiin rentoutumaan ja  vie- 

lä senkin pliille leplilivät Thaim 
tayan hiekkarannoilla sopivan pituisen 
ajan ennen rasittavaa kotimatkaa. Nuorten 
jäsenten aktiivisuus on kiitettävää. 

Kaivosjaosto tuskin olisi syksyllä 1987 
vaivautunut Lappiin, tällä kerralla Kiiru- 
nan seuduille, ellei Lapin Kulta olisi osal- 
listunut retkieväiden viimeistelyyn. Scl- 
laista matkaa ei voinut jiittää tekemättä. 

Seuraava syksy olikin sitten yhteistoi- 
mintaviikon aikaa, sillä gcologi-. kaivos- 
ja rikastusjaostot tekivät yhteisen matkan 
Irlantiin Tara Mines'in vieraiksi. Kaivok- 
sen oloihin tutustuttiin perusteellisesti. Si- 
vukohteena oli Wiskey Corner Dublin'- 
issa. Retkellä kuuluu olleen yhteensä noin 
I05 henkeä. 

Rikastus- ja prosessitekniikan jaosto te- 
k i  vuoden 1990 ulko 
seen päin ja vieraili 
apatiittikaivoksilla 10 
20 innokasta jäsentä ja kohteet olivat ol- 
leet mielenkiintoisia. Matka oli lentomat- 
kaa Ivaloon asti ja sieltä bussikyytiä. Ra- 
jalta lähtien oli ollut opas ja tulkki luotsei- 
na . 

Geologijaostolle onnistui se, niissä kai- 
vosjaoston kyvyt olivat pettäneet. Jaosto 
onnistui pääsemään Viron retkelle sikälii- 
sen geologisen seuran ja tiedeakatemian 
kutsumana. Kohtlajärven palavan kiven 
laitoksille, Vasalemman kalkkikivilou- 
hokselle ja Maardun fosforiittilouhokselle 
suuntautunut retki tehtiin 27-29.9.9 1 .  
Mennen tullen tutustuttiin myös Tallinnan 
arkkitehtuuriin ulkoa ja  

JULKAISUT 

Viimeisen toimintajakson aikana tutki- 
musselostusten lukumäärä on ylittänyt sa- 
dan, .ja kahdeksan ensimmäistä on loppu- 
nut. Sarja B,  johon kuuluvat koulutus- ja 
seminaarimonisteet, kalliomekaniikan psi- 
vien monisteet ja jotkut muut julkaisut, on 
ylittänyt mikirän 50. 

Tämän viimeisen jakson huomattavin 
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saavutus on kirjan ”Petsamon Nikkeli- 
Taistelu strategisesta metallista” kustanta- 
minen 1989. Sen pBLasiallisin toimittaja 
ja koko projektin puheen,johtaja, TkL Eu- 
gen Autere ansaitsee tyiistään suuren tun- 
nustuksen. Teosta voi huoletta pitää mer- 
kittävimpänä kaikista Vuorimiesyhdistyk- 
sen julkaisuista. Kirja o n  kertomus suu- 
resta löydöstä. suurista toiveista. korkeas- 
ta tekniikasta ja ennen kaikkea suunnatto- 
masta menetyksestä. 

LEHTI 

Laajin yhdistyksen .julkaisuista on lehti 
Vuoriteollisuus - Bergshanteringen. Siitä 
on vuoden 1992 numerot mukaan luettuna 
ilmestynyt 96 numeroa. Vahinkona on pi- 
dettävii, ettei volyymeja ole alun perin 
alettu numeroida. 

Heti toimintaansa aloitellessnan yhdis- 
tyksen hallitus teki kauaskantoisen pBB- 
töksen ja lausui Vuoriteollisuus-ßergsh~ln- 
teringen-lehden syntysanat. Sen ensim- 
mäinen numero ilmestyi Jo 20.8.1943. 
Lehden päätoimittaja oli nykyinen vuori- 
neuvos. dip1 .ins. Uolevi Raade. Ensim- 
mäisessä numerossa oli kolme artikkelia: 
ins. Eskil Strandström: ”Gruvdriften inom 
Lojo Kalkverk”, dipl.ins. Petri Bryk: 
”Kullan ja hopean talteenotto ennen ja 
nyt” sekä dipl.ins. lngvald Kjellman: 
”Om olika slags tackjärn”. Lehden laa.juus 
oli 24 tekstisivua ja kuus i  ilmoitussivua. 
Kir,jallisuusselostuksia harrastettiin alku- 
vuosina. kun ammattilehtiä ei watu. Yh- 
distyksen perustamista ei ole mainittu eikä 
tietysti muutakaan siihen liittyvää. lehti 
alkoi vain ilmestyii. Sotatilan vuoksi soti- 
lasviranomaiset miiiiriísiviit lehden ”luotta- 
niukselliseksi” ja numeroitavaksi. Viiniei- 
nen ”luottaniuksellincn” numero ilmestyi 
20.3.44. Siin5 oli myös ehdotus edellisen 
vuoden vuosikertomukseksi. Seuraavaan 
lehteen on painettu ilmestymispäiväksi 
10.7.44, mutta liitteenä o n  pieni lipuke. 
jossa toimitus pahoittelee lehden ilmesty- 
niisen myöhästymistä vaikeutuneen tilan- 
teen vuoksi. Numero lieneekin ilmestynyt 
vasta välirauhan. 19.9.44 jälkeen. 

Aluksi oli ollut  tarkoitus tehdä peräti 
neljä numeroa vuodessa, mutta voimien 
rajallisuuden takia oli pakko tyytyä vä- 
hempään ja julkaista aluksi kaksoisnunie- 
roita. Vasta 1948 julkaistiin erilliset nu- 
merot l ja 2. mikii on  siitä lähtien ollut 
käytäntii. 

N:o 1 -Y1945 oli omistettu Petsamon 
Nikkeli Oy:lle, jota kuvailtiin viidessä 
kirjoituksessa. Tästii numerosta tuli jo  ai- 
koja sitten loppuunmyyty ”best seller”. 

Pdätoimittajan tehtäviin tuli Kaaden Jäl- 
keen vuodeksi 194.5 dipl.ins. Pekka Ensiii 
ja hänen jiilkeensä kahden vuoden ajaksi 
nykyinen vuorineuvos Jorma Honkasalo. 
Sen j8lkeen vuodesta 1948 aina vuoteen 
1967 saakka päätoimittajana oli TkT Her- 
man Stigzelius. Viime mainitun vuoden 

toisen numeron hoiti yli-ins. Kalervo Nie- 
minen ja seuraavan nelivuotisen jakson 
dipl.in\. sittemmin prof. Paavo Maijala. 
Vuoden 1 973 alusta alkaen lehden päätoi- 
mitta.jnna on ollut prof. Martti Sulonen ja 
on edelleenkin. 

Vuodesta 1948 liihtien lehdessii on ollut 
päätoimittajan apuna toimittaja. Tri-ins. 
Paavo Asanti hoiti tehtävä8 vuoteen 1972 
asti. Tässä vaiheessa apulaistoimittajan 
titteli muutettiin toimitt;i,jaksi. Seuraavan 
vuoden a.jan tiissä tehtävässä oli prof. Su- 
lonen harjoitellen tulevaa pFitoim¡tta,jan 
tointa varten. Prof. Mai,jaln hoiti toimitta- 
jan tehtiiväl pari vuotta ja sen jälkeen TkT 
Pekka Särkkii seitsemän vuotta. TkL Seija 
Poitsalo. nykyinen Sundholm toimitti leh- 
teä vuoden. Vuodesta 1984 lähtien on teh- 
tiivä ollut dosentti Heikki Laapaksen vas- 
tuulla ja on edelleenkin. 

Lehden toimitukseen perustettiin toimi- 
tussihteerin virka 17.8.19.50, mihin tehtä- 
viiän tuli  rouva Karin Stipelius. Hän hoiti 
sitä aina vuoteen 1967, .jolloin toimitus- 
\ihteeriksi valittiin rouva Kaija Marino. 
Nykyisin tämän tehtävän hoitaa vuoden 
1982 syksystii alkaen ins. Lars Heikel. jo- 
ka muutenkin vastaa lehden painatuksesta 
Ja siihen liittyvistä asioista sekii ilmoitus- 
ten myynnistä. Lehti on taloudellisesti 
suurin piirtein tullut  ilmoitustuloillaan toi- 
meen. 

Lehden toimituksellinen tai aatteellinen 
linja nziyttiiä pysyneen viiden vuosikyni- 
menen ajan perinteellisenä. vaikka lehden 
ulkoasua onkin muutettu. ja sen sisältb on 
laajentunut. Silloin tällöin on julkaistu jo- 
pa piiäkirjoitus. jossa o n  otettu kantaa alan 
tsrkeisiin tapahtumiin ja ilniiiiihin tai on 
kerrottu jonkin laitoksen juhlavuodesta. 

Itämht artikkelit niuodosta- 
vat valtavan katsauksen maamme kaivos- 
ja metallurgisen teollisuuden vaiheisiin ja 
kehitykseen vuodesta 1943 alkaen. Teks- 
tisivujen yhteismäiirä on vuosi 1992 niu- 
kaan luettuna 4200. Niihin on tyiin niini- 
moimiseksi laskettu mych tilastot, jäsen- 
tiedot, valmistuneiden esittelyt ym. Vuo- 
si kym men i t t iiin S i v  umääriit ovat 01 leet : 

I943 - 1950 
1951 - 1960 
1961 - 1970 
1971 ~ 1980 
1981 - 1990 

420 5ivua. 
640 .’ 
796 ” 

1048 ” 

1072 ” 

Vuosi 1991 tuotti 120 ja 1992 104 sivua. 

Ilmoittajicn mäiirii on vaihdellut, kuten 
seuraavat esimerkit osoittavat: 

N:o 111944 7 111949 20 
111961 3s 111971 32 
111981 31 111991 16 

Lama niiyttää puraisseen ainakin tois- 

taiseksi puolet ilmoittajista pois. 1 970- 
luvulla joissakin ilmoituksissa oli viiriä. 
mutta vasta 1980-luvun lopulla värikuvat 
alkoivat yleistyi¡. Kovin arkaluontoisia 
kuvia ei ole esiintynyt. ellei erään mai- 
nokscn saunakohtausta haluta pit28 sella¡- 
sena. Jotakin ilnioitustekstin sanomaa 
saattxa tarkkaavainen lukija ihmetellii. ku- 
ten sitäkin. niissä retka sanotaan korvatta- 
van siiätöjär~esteltniillä. Jokainen entinen 
retkaniies t i e t i i i  clttei s i ini  hommassa tie- 
tokone paljoa auta. mutta lastauskone on 

(Nuorille: rctka=tiiyttiikuok- 
ka) . 

Lukijan kannalta on ollut erikoisen an- 
siokasta kaivosteollisuuden tuotantoluku- 
jen julkaiseminen vuoden 1947 tilastosta 
alkaen. Niiden hankkiminen muualta olisi 
työlästä Ja  ehkä hyvinkin vaikeaa puuhaa. 

Loppuyhteenvetona Vuoriteollisuusleh- 
destä voi hyvällh syyllä sanoa. että sen 
artikkelien taso on vastannut erinomaisesti 
kiinnostuksensa puolesta suhteellisen he- 
terogeenisen lukijakunnan tarpeita. chki- 
pä toiveitakin. Tekstit ovat olleet helppo- 
lukuisia sellaisellekin henkiliille, joka ei 
ehkä ole kovin syvällise\ti perehtynyt juu- 
ri kyseisen alan tieteellisiin hienouksiin. 
Kirjoitukset ovat siitä huolimatta olleet 
täysipainoisia, mistii on aiheellista kirjoit- 
tajien ohella kiittää myda toimitusta ja toi- 
mitusneuvostoa. Samalla on s y y t i  todeta 
lehden miellyttävä ulkoasu, kuten puoli- 
vuosisataisen yhdistyksen ”äiinenkannat- 
tajalle” kuuluukin. 

LOPPUS ANAT 

Edellii on esitetty tekijän hatarasti kokoa- 
ma ja niukahkon ajan puitteissa aikaan- 
saama nskemys Vuorimiesyhdistyksen - 
Bergsmannaföreningen ry:n toiminnasta 
SO vuoden aikana. Paljon on tapahtunut 
sellaista, joka on joko jäänyt huomaamat- 
ta tai on muuten jäänyt sivuun. Tärkeintä 
kuitenkin on. ettii muistamme suurella 
kunnioituksella niitä miehiä, jotka maam- 
me .ja kansamme ehkä vaikeimpnna aika- 
na jaksoivat uskoa tulevaisuuteen. Hc oli- 
vat myiis miehiä, .jotka tiesivät ja tunsivat 
sielussaan. että kaiken inhimillisen hyvin- 
voinnin alkuperusta on vuorten uumenissa 
enemrniin kuin tavallinen a s i a n  vihkiyty- 
mätön kansalainen ta,juaa. Tämä asia olisi 
nykyisen sukupolven ja  tulevien vuorityiin 
tekijiiiden syytä pitää tarkoin miele 

Yhdistyksen kurssi pysyy varmasti jat- 
kossakin oikeana ja suorana, kun sen toi- 

pykiiliin alkuperäissanat: ”Yhdistyksen 
ttirkoitus 0 1 1  vuoriteollisic~irleri edistiimi- 
neri munssat~ime, ,j¿iserite~i.s¿i kcskiiiuirieri 
lülieniämino~i Ju Iicid¿iu ~~hteistrw et~iJensu 
~ ~ u h w / n i n e ~ i .  Yhdi.\tykseri tarkortiikse~ici ei 
ole voiton trri 1nuut1 viili/i¿im¿in tuloudclli- 
,\e11 ~nisiori hankkimirien ,jÜseriillcen ”.  
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VUORITEOLLISUUS 6 
BERGSHANTERINGEN 

SUMMARY 

THE 50th ANNIVERSARY OF THE FINNISH ASSOCIATION OF MINING AND 
METALLURGICAL ENGINEERS 

The Finnish Association of Mining and 
Metallurgical Engineers was founded in 
January 12. 1943 by 29 courageous men. 
who believed on the pro\perous future 
though the country as well as almost the 
whole world wax under the pressure 
caused by the second world war. 

At the end of the first year the society 
had I 1 8  members, S O  years later the nuni- 
ber is over 2000. The first chairman was 
Dr. Eero Mikinen. the Iiunder and the 
first president of Outokumpu Oy. He wiis 
the chairman over ten years until his death 
in 1953. 

Eight years after the 1.oundation threc 
branches. geological, mining as well a s  

metallurgical, were founded and 20 years 
later also ore-dressing people obtained 
their own branch. 

The rc\earch activities of the society 
started in 1960. Afterwards these have 
been widened to the co-operation between 
representative organisations in Sweden, 
Norway and Finland. 

The society has also arranged re-edu- 
cation for it$ members, however the proc- 
tical task being on the reyonsibility of the 
branchcs. The metallurgists havc been the 
most active group in this I’ield. Sometimes 
even ISO members havc taken part on the 
seminars, symposiums etc. Some of these 
re-education happcnings have been :ii-- 

ranged by two branches together. some 
have also been scandinavic. 

From its very beginning the society has 
published its own magazine. Vuoriteol- 
lisuus-BerSshanteringcn which is publi- 
shed twice a year. 

Once ii year, in March the annual meet- 
ing of the society is arranged in Helsinki. 
After the mecting including lectures on 
interesting topics the first day culminates 
during the dinner party in one of the best 
rcstaurants of the city. Some members 
find this the most important function of 
the society. Maybe their opinion is the 
right one. 

VUORIMIESYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAT 
1943 - 53 Vuorineuvos Eero Mikinen, Outokumpu Oy 
1954 - 57 Yli-ins. John Ryselin, Outokumpu Oy 
1957 - 60 Fil.tri Åke Bergstriim, Oy Vuoksenniska Ab 
1960 - 63 Vuorineuvos Petri ßryk, Outokumpu Oy 
1963 ~ 66 Prot. Kauko Jiirvinen, TKK 
I966 - 69 Vuorineuvos Börje ForsstrOm. Lohjan Kalkkitehdas Oy 
I969 - 71 Outokumpu Oy 
1971 - 73 DI Jürgen Schmidt, Paraisten Kalkki Oy 
1973 - 76 Yli-ins. Heikki Tanner, Outokumpu Oy 
I976 - 79 
1979 - x2 Prof. Aimo Mikkola, TKK 
I982 - 85 DI Olli Hernionen, Rautaruukki Oy 
1985 - 88 DI Viiinii Juntunen, Oy Lohja Ab 
1988 - 91 D1 Pertti Voutilainen. Outokumpu Oy 
1991 - Prof. Raimo Matikainen, TKK 

Teol I isuusne uvos Erkki Hakapäi. 

Y 1 i-ins . Nils Gripen berg, Ovako Oy 

VUORI M I ESYH DISTY KSEN SIHTEERIT 

1943 - 49 
1949 - 53 
1953 - 55 
1955 - 60 

1964 - h7 
1967 - 69 
1969 ~ 71 
1971 - 73 
1973 - 75 
197s - 79 
1979 - 82 
1982 - 85 
1985 - 88 
1988 - 91 
1991 - 

1960 - 64 

Prof. Kauko Järvinen 
DI Urnias Runolinna 
DI Caj Holm 
Tri-ins Paavo Asanti 
DI Sakari Seeste 
DI Kalervo Nieminen, ( I .  10.67 saakka) 
DI Eric Jakowleil- ja DI Heikki Konkola 
DI Heikki Konkola ja DI Antti Palomiiki 
DI Antti Paloniiiki (23.9.1971 saakka). DI Rolf Söderström (23.9.1971) ja DI G&ta Diehl 
DI Pekka LBhteenoja, DI Giista Diehl (1973) ja DI Erkki Striiin (1974-75) 
DI Erkki Striim, FM Esa Mattila (197.5-78) j a  TkT Matti Ketola (1978-79) 
TkT Matti Ketola ja DI Erkki Tyni 
DI Erkki Tyni ja DI Heikki Savolainen 
DI Heikki Savolainen Ja DI Erkki Pimiä 
DI Erkki Pimil, DI Martti Jiirvenpää (21.8.1990 saakka) ja  TkT Heikki Laapas (21.8.1990 alkaen) 
TkT Heikki Laapas. Tkl, Martti Veistaro j a  DI Erkki Tyni (20.3.1992 alkaen) 
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VUORIMIESYHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJAT 

1943 - 53 
1953 - 57 
1957 ~ 72 
I972 - 82 
I982 - 86 
I986 - 89 
I989 - LuK Majatta Parkkinen 

Prof. Kauko Järvinen 
DI Kalervo Nieminen 
Prof. Paavo Maijala 
TkL Heikki Aulonko 
DI Pekka Sundqvist 
DI Kalle Vaajoensuu 

EERO MÄKINEN ANSIOMITALIN SAAJAT 

N:o Nimi  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Vuorineuvos Berndt Griinbloni 
Vuorineuvos Emil Sarlin 
Vuorineuvos Petter Forxstrijni 
Fil.tri Â!íe BerFströni 
Yli-ins. Iohn Ryselin 
Vuorinetivos Petri Bryk 
DI Yrjii Grönro5 
Prof. Aarne Laitakari 
Yli-ins. Ilmari Levanto 
Prof. Kauko Jiirvinen 
Prof. Paavo Haapala 
Prof. Herman Stigzelius 
Vuorineuvos Biir,je Forsstriini 
Teollisuusneuvos Erkki Hakapää 
Prof. Risto Hukki 
Prof. Matti Tikkanen 
Prof. Aarno Knhrna 
Yli-ins.Heikki Tanner 
Teollisutisneuvos Ilmari Harki 
FM Erkki Heiskanen 
Yli-ins. Nils Gripenberg 
TkL Heikki Aulanko 
Vuorineuvos Jorma Honkasalo 
Prof. Aimo Mikkola 
Vuorineuvos Helge Haavisto 
DI Olli Hermonen 
Prof. Martti Sulonen 
DI Väin¿j Juntunen 
DI Pertti Voutilainen 

Pvm 

I956 
1956 
28.3.58 
29.3.63 
29.3 .63 
13.1'1.63 
12.1.64 
12.12.65 
19.12.65 
25.3 -66 
19.8.66 
18.5.67 
28.3.69 
23.3.72 
19.3.76 
19.3.76 
2s .3.77 
2s .3.77 
28.5.77 
23.3.79 
28.3.80 
26.3.82 
25.3.83 
25.3.83 
29.3.85 
21.3.86 
2s .3.87 
17.3.89 
20.3 .Y2 

PETTER FORSSTRöM PALKINNON SAAJAT 

1964 
1965 
1966 
1967 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
I987 
1989 
1990 
1991 

DI Esko Lehtonen, Kulutusta kestävä materiaali 
Prof. Risto Hukki, Jauhatnstutkimukset 
DI Timo Heikkinen. Autogeenijauhatus 
DI Martti Merenmies, Vanadiiniprosessi 
TkL Toimi Lukkarinen. Kuparikuonan rikastaminen 
TkT Pentti Niskanen, Kaivoksen suunnittelu- ja volvontal~irjestelniä 
Prof. Lauri Holappa, Teräksen senkkakäsittely 
FT Markku Miikelä ja  DI Tapio Ruotoistenmäki, Malmin geokeniialliset hunnut 
TkL Rainio Pulkkinen ja prof. Martti Sulonen, Metallien abraasio- ja eroosiokuluniinen 
U1 Pekka Salminen. Kallion porattavuustutkimukset 
DI Marja-Liisa Riipinen, Vcdyn vaikutukset teräksessä 
TkL Eugen Autere, Petsamon nikkeli 
TkT Pertti Heikkilä, Kalliomurskeiden laatu 
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LL Ritva Lundh 
TkL Tor Meinander 
Metra Oy 
Museovirasto 
Rouva Martina Nyman 
Outokumpu Oy 
Oy Partek Ab 
Puolustusvoimain Kuva-arkisto 
Rautaruukki Oy 
DI Olli Simola 
FL Georg Strandström 
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Vuorimiespäivät ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlakokous 19.-20.3.1993 

Ohjelma 

Perjantai 19.3.1993 

1. Juhlakokous, Marina Congress Center klo 9.30- 1 1. O0 

Musiikkia Polyteknikkojen orkesteri 
Avaussanat Puheenjohtaja, prof. Raimo Matikainen 
Valtiovallan tervehdys 
Juhlapuhe 

Musiikkia Polyteknikkojen orkesteri 
Ansiomitalien jako 
Musiikkia Polyteknikkojen orkesteri 

Kauppa- ja teollisuusministeri Pekka Tuomisto 
Pääjohtaja Markku Mannerkoski, VIT: ”Suomen 
vuoriteollisuuden näkymät” 

2. Tauko klo 11.00-1 1.30 

3. Juhlaseminaari, Marina Congress Center klo 11.30-12.45 

Sir Arvi Parbo, Western Mining Corp.: ”Non-ferrous 
Metals - The Challenges Ahead” 
Mr. Lenhard Holschuh, Secretary General, IISI: ”Steel 
in the Next Century-Challenge and Change” 

4. Lounas Marina Congress Centerin ravintolassa klo 13.00- 14.30 

5. Seminaari jatkuu klo 14.30- 1 7.00 

Kaivosteollisuuden esitelmät Ylijohtaja Veikko Lappalainen, GTK: ”Suomen raaka- 
ainepoliittinen merkitys” 
Toimitusjohtaja Juhani Tanila, Outokumpu Mining Oy: 
” O ut o ku m m u n kai vost o i m i n n an st rat eg i a” 
Prof. Toimi Lukkarinen: ”Virstanpylväät Suomen 
ri kastusteknii kassa” 

Metallurgisen teollisuuden 
esitelmät 

Prof. Dr.-lng. Ulrich Seiffert, Volkswagen AG,: ”Trends 
of Automotive Industry in Recycling Technology - Its 
Challenges and Opportunities for Base Metals Industry” 
Dr. Paul E. Nilles, CRM: ”Alternative Technologies for 
Iron and Steelmaking” 
Prof. Nickolas J. Themelis, Columbia University: ”The 
Golden Age of Non-Ferrous Metals Extraction” 

6. Illallistanssiaiset, Marina Congress Center klo 19.30- 

Lauantai 20.3.1993 

1. Vuosikokous, Marina Congress Center 
2. Jaostojen kokoukset, Marina Congress Center 
3. Lounas, Wanha Satama 
4. Bergsspex, Servin Mökki 

klo 11.00-1 1.30 
klo 11.45-12.00 
klo 13.00- 1 7.00 
klo 18.00- 



Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaförening ry : n 
tutkimusselosteet, kirjat ja julkaisut 

Tutkimusselosteet: sarja A 
A 9 ”Rikastamoiden jätealueiden järjestely Suomen eri kai- 

voksilla” 
A 10 ”Kuilurakenteet 
A 20 ”Rikastamoiden instrumentointi” 
A 22 ”Tulenkestävät keraamiset materiaalit” 
A 24 ”Kaivosten ja avolouhosten geologinen kartoitus 
A 25 ”Geofysikaaliset kenttätyöt 1 - Painovoimamittaukset” 
A 27 ”Kallion rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus louhit- 

tavuuteen” 
A 32 ”Seulonta” 
A 34 ”Geologisten joukkonäytteiden analysointi” 
A 36b ”Pakokaasukomitea - uusimpien julkaisujen sisältämät 

tutkimustulokset dieselmoottorien saastetuoton vähentä- 
miseksi” 

A 39 ”ATK-menetelmien käyttö kallioperäkartoituksissa” 
A 42 ”Kaivosten työympäristö” 
A 47 ”Murskeen varastointi talviolosuhteissa” 
A 50 ”Kaukokartoitus malminetsinnässä” 
A 52 ”Suunnattu kairaus” 
A 53 ”Kivilajien kairattavuusluokitus” 
A 54 ”Nykyaikaiset murskauspiirit” 
A 55 ”Murskaus- ja rikastusprosessien asettamat tekniset olo- 

suhdevaatimukset Suomessa” 
A 56 ”Pölyntorjunta kaivoksissa” 
A 57 ”Palontorjunta kaivoksissa” 
A 58 ”Paikan ja suunnan määritys geofysikaalisissa tutkimuk- 

sissa” 
A 59 ”Utveckling av seismiska metoder för geologiska och 

bergmekaniska undersökningar” 
A 60 ”Holvautuminen purkumenetelmät” 
A 61/I ”Rakeisen materiaalin kosteuden mittaus” 
A 62 

A 63 
A 64 
A 65 
A 66 
A 67 
A 68 
A 69 
A 70 

A 71 
A 72 

A 73 
A 74 
A 75 

A 76 

A 77 
A 78 
A 79 

A 80 
A 81 
A 82 
A 83 
A 84 

A 85 

A 86 
A 87 

- .  A 88 
A 89/I ”Nävtteenotto iauheista” 

”Luettelo Suomessa olevista ja tänne helposti saatavista 
elementtiohjelmistoista” 
”Avolouhoksen seinäman kaltevuuden optimointi” 
”Suomessa tehdyt kallion jännitystilan mittaukset” 
”Kiintoaineen ja veden erotus” 
”Pohjavesikysymys kalliotiloissa” 
”Crosshole seismic investigation” 
”Automation of a drying process” 
”Rakeisen materiaalin jatkuvatoiminen kosteuden mittaus” 
”Happamien ja intermediaaristen magmakivien kivilaji- 
maäntys paaalkuainekoostumuksen perusteella” 
”Kallion tarkkailumittaukset” 
”Elementtimenetelmien käyttö kaivostilojen lujuuslasken- 
nassa” 
”Crosshole seismic method” 
”Pölynerotus ja ilmansuojelu” 
”Heikkousvyöhykkeiden geofysikaaliset tutkimusmene- 
telmät” 
”Teollisuusmineraaliesiintymien raakku- ja malmi- 
tyyppikartoitus geofysikaalisten menetelmien avulla” 
”Kaivosten jätevedet, kiinteät jätteet ja ympäristönsuojelu” 
”Suomen kaivokset ja ympäristösuojelu” 
”Kaivosten kiinteiden jätteiden ja jätevesien käsittely - 
Ohjeita ja suosituksia” 
”Hienojen raeluokkien rikastus” 
”Measurement of Rock Stress in Deep Boreholes” 
”Avolouhosseinämien puhdistus” 
”Economical Blasting in Open Pits” 
”Näytteenotto ja havainnonteko kaivosteknisten kallio- 
ominaisuuksien selvittelyssä” 
”Mineralisaatioiden luokittelu taajuusalueen 
spektri-IP-mittauksia käyttämällä” 
”Kalliokaivojen paikantaminen” 
”Syväsähköiset malminetsintämenetelmät” 
”Suomen nikkelimalmien petrofysikaaliset ominaisuudet .” 

A 89/II”N&tteenotto jauheista” 
A 91 ”Panostuksen mekanisointi ia automatisointi” 
A 92 
A 93 

A 94 
A 95 
A 96 
A 97 
A 98 

A 99 

”Painevalssimurskain - kirjallisuusselvitys” 
”Kallioperän atmogeokemiallinen tutkimus 
Testiprojekti 1989-90” 
”Geological waste rock dilution” 
”Mineraalipölyt” 
”Pohjoismainen datamalliprojekti” 
”Malmiarvion laatiminen” 
”Uuden murskaus- ja kuljetusteknologian soveltaminen 
avolouhintaan . ” 
”Termisen infrapunakuvauksen käyttömahdollisuudet 
geologisiin tutkimuksiin Suomessa” 

hinta 

20,- 
20,- 
20,- 
20, - 
20, - 
20, - 

45,- 
40,- 
50,- 

50, - 

50, - 
40, - 

100, - 
50,- 
50,- 
50,- 

50,- 
50,- 
50, - 

50, - 

50,- 
50,- 
50,- 

25,- 

30,- 
50, - 
50,- 
50, - 
50, - 
70, - 
50, - 

50,- 
50,- 

50,- 
50,- 
70,- 

90, - 

50, - 

50,- 

50,- 
100,- 
50,- 
70,- 
50, - 

50, - 
100,- 
30, - 

100, - 
150,- 
70, - 
70,- 
70,- 
70, - 

80, - 
100,- 
80, - 
80, - 

100, - 
100,- 

100,- 

70,- 

50, - 

Koulutus- ja seminaarimonisteet, kalliomekaniikan 
päivien esitelmämonisteet sekä muut julkaisut: sarja B 

B 
B 12 
B 14 
B 16 

B 17 
B 18 

B 19 

B 23 
B 25 

B 27 
B 29 
B 30 
B 32 

B 37 
B 38 
B 39 
B 4 0  
B 41 

B 42 

B 43 

B 4 4  
B 45 
B 46 
B 47 

B 48 
B 49 
B 50 
B 51 

”Kalliomekaniikan päivät 1967-78, 1983-84 a 
”Kalliomekaniikan sanastoa” 
”Kaivossanasto” 
INSKO 106-73 ”Terästen lämpökäsittelyn erikoiskysy- 
myksiä” 
INSKO 49-74 ”Skänkmetallurgi-Senkkametallurgin” 
INSKO 90-74 ”Investoinnit ja käyttölaskenta metallurgi- 
sen teollisuuden toiminnan ohjauksessa” 
INSKO 45-75 ”Materiaalitoimitusten laadunvalvontaky- 
symyksiä metalliteollisuudessa” 
”Laatokan-Perämeren malmivyöhyke” 
”Raakkulaimennus ja sen taloudellinen merkitys kaivos- 
toiminnassa” 
”Uraaniraaka-ainesvmoosiumi” 

50, - 
10,- 
8,- 

45,- 
45,- 

45,- 

45,- 
40, - 

50, - 
50,- 

”Kaivos- ja louhint&eCniikan käsikirja” loppuunmyyty 
”Teoiiisuusmineraaiiseminadri” 50,- 
”Valtakunnallisen geologisen tietojenkäsittelyn kehittä- 
misseminaari” 50,- 

”Tuotantomineralogian seminaari 16.I.1986” 60, - 
”Kaivoskohteiden urakkasopimusjärjestelmä” 50,- 

”Vuorimiesyhdistyksen tutkimusselosteen kirjoitusohjeet” - 

tämisohjelma 1 9 8 8  50,- 

”Maanalaisen louhintatyömaan sähköistys ja automaatio” 

”Mineraalitekniikan tutkimuksen valtakunnallinen kehit- 

”Malminetsinnän tehtävä ja tarkoituksenmukainen 
organisointi Suomessa yhteiskunnan ja vuoriteolli- 
suuden kannalta” 30,- 
”Mineraalisten raaka-aineiden tarve ja saatavuus Suomes- 
sa” loppuunmyyty 

”Kairaus -89 koulutuspäivät” loppuunmyyty 

”Suomalainen kivi - rakennuskivipäivät Oulussa 
26.-27.4.90” loppuunmyyty 

100, - 

”Kalliotekniikan tutkimus- ja kehitysohjelma” 50,- 

”Kalliomekaniikan päivä 89” 80,- 

”Kalliomekaniikan päivä 1990” 120,- 
”Tuotantomineralogian seminaari 1990” 100,- 

Oulu 1 .  -2.10.1992 100,- 

”Geokemian päivät Oulussa 28.-29. I I .90” 
”Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat” 

loppuunmyyty 

Vuoriteollisuus - Bergshanteringen lehti 
vuosikerta Suomessa 
vuosikerta ulkomaille 

Eem Mäkinen-mitali (pronssinen) 

95,- 
130,- 
200, - 

Vuoriteollisuus - Bergshanteringen-lehden vanhempia numeroita myy- 
tävänä vuosikertojen täydennykseksi jäsenille hintaan 2,50/numero. 

Julkaisuja ja lehtiä voi tilata yhdistyksen rahastonhoitajalta kirjallisesti 
osoitteella: 

Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. 
clo Outokumpu OyM. Parkkinen 
PL 280, 02101 ESPOO 
tai telefax 90-4213888 

LuK Marjatta Parkkinen hoitaa Vuorimiesyhdistyksen jäsenre- 
kisteriä. Mikäli osoite, tehtävät tai vakanssi on muuttunut, pyy- 
dämme lähettämään muutosilmoituksen kirjallisena siinä muo- 
dossa, jossa haluatte sen ”Uutta jäsenistä” palstalle. 

0s. :  Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y. 
c/o Outokumpu Oy/M. Parkkinen 
PL 280, 02101 ESPOO 
tai telefax 90-4213888 

NatK Marjatta Parkkinen sköter om Bergmannaföreningens 
medlemsregister. Om er adress, arbetsuppgifter eller tjänst har 
ändrats, anhåller vi om skriftlig ändringsanmälan, till ”Nytt om 
medlemmarna” spalten. 

Adr.: Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y. 
c/o Outokumpu OylM. Parkkinen 
PB 280, 02101 ESBO 
eller telefax 90-4213888 



0 BERGSMANNEN 

BOART Oy 

0 BONSOMER Ky Kb 

0 ELKEM AS 

0 ITNNMINERS 

0 FINNPROSPECTING Ky 

Oy FORCIT AB 

FUNDIA AB 

0 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

0 HANGON KIRJAPAINO Oy 

0 HELAKE Oy 

0 HOGFORS, Sento Oy 

0 IMATRA STEEL Oy Ab 

0 IERNKONTORET 

0 Kansallis-Osake-Pankki 

0 KARL FORSSTRÖM AKTIEBOLAG 

0 KEMIRA Oy 

0 KUMERA Oy, Teknologiakeskus 

LAROX Oy 

0 LOKOMO Oy 

ILMOI'TTAJAT - ANNONSORER 

MACHINERY Oy, Louhinta ja  kivenjaiostus 

0 METRA Oy 

0 OUTOKUMPU MINING SERVICES O y ,  

Geoanalyytttnen laboratmo 

0 OUTOKUMPU Oy 

0 PARTEK MINERALS Oy Ab 

0 RAUMA Oy, Nordberg Gmup 

0 RAUTARUUKKI Oy 

0 Oy ROLACAb 

0 Oy ROXON Ab 

Oy E SARLIN Ab 

0 SUOMEN MALMI Oy 

0 TAMFELT Oy Ab 

0 TAMROCK Oy 

0 Oy TRELLEX Ab 

0 Oy UDDEHOLM Ab 

0 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS VlT. 
Mmeraalitekniikan laboratorio 

0 VIHTAVUORI Oy 

0 WARMAN INTERNATIONAL SCANDINAVIA Oy 



Me Vi 
onnittelemme gratulerar 

Vuorimies yhdistystä Berg smannaföreningen 
50-vuotispäivän johdosta på 50-årsdagen 

painotyöt 
0 kirjat 
0 sanomalehdet 
0 neliväriesitteet 
0 lomakkeet 
0 käyntikortit, kirjekuoret y.m. 
PYYTÄKÄÄ TARJOUS, SE KANNATAA! 

trvcksaker - * - ~ ~ -  -~~ 
_- 

0 böcker 
0 tidningar 
0 fyrfärgsbroschyrer 
0 blanketter 
0 visitkort, kuvert m.m. 
BEGÄR OFFERT, DET LÖNAR SIG! 

HANGON KIRJAPAINO OY 
HANGÖ TRYCKERI AB 

Tel (90) 436101 1 Vuorikatu 15 17 Berqqatan 
10900 Hanko-Hango Korpasbackavagen 17 CL 4 Fax (90) 4361428 
‘6 911 84531 00300 Helsingfors 

Helsingfors fors kontor 

BERGSHAHIWMIGEN 
toivottaa kaikille tillönskar alla sina 
lukijoilleen ja läsare och 
ilmoittajilleen annonsörer 
oikein hyvää kesää 
ja och 
tuloksellista syksyä en resultatrik höst 

en riktigt trevlig sommar 

49 



Vuorimiesyhdistys - 
Bergsmannaföreningen r.y. 

50 
Lämpimästi onnitellen 





FINNMINERS 
vientiyhteistyöryhmä onnittelee 

50-vuotiasta Vuorimiesyhdistystä 
ia toivottaa sen jäsenille 

onnea ia menestystä. 

Exportsamarbetsgruppen 

FINNMINERS 
gratulerar Bergsmannaföreningen 
med anledning av 50-årsiubileet 

och ti I Iöns ka r med lem ma rna 
lycka och framgång. 



\ PUMPUT JA EROTTIMET rnA-1, i TEOLLISUUDELLE 
. ' I Svedala-ryhmään kuuluva Sala International AB valmistaa mineraalien ri- 

kastusprosesseissa käytettäviä jauhatusmyllyjä. luokitussyklooneja, erilaisia 
erottimia, suodattimia, lietepumppuja ym. Suomessa Salan tuotteiden maa- 
hantuonnin ja myynnin hoitaa myös Svedala-ryhmään kuuluva Oy Rolac Ab. 

. , r-" _ . . .  ' 
> 

, , 

SALA HGMS nordeagraaienit mag- minen ni esla - . . . ~  ~ neert erotiimet pystyvai erottamaan Fosfaatin ja apar i n pLna stLs 
i aysin uporerrava 
Suunniteltu erityisesti kuluttavien . Kulutusosat ovat kovakromivalua 
Vaihtoehtoisesti saatavana myös 
kumi- tai polyuretaanipinnotteisia 
osia 

lietteiden pumppaukseen 

Moottoriteho 5,9 - 160 kW 
Paineaukkojen koot 80 - 250 mm 
Toimitetaan suljetulla tai puoliavoi- . Lisälaitteena imupuolen sekoitin 
mella juoksupyörällä 

karkeiden lietteiden pumppaukseen 
ja ruoppaukseen 

hyvin heikkomagneettisia (para-mag- 
neettisia) partikkeleita. 

Mineraaliteollisuus 
Hematiitti-, kromiitti- ja mangaani- 
malmien rikastus 
Kaoliinin, lasihiekan, maasälvän, 
baryyiin, vollastoniitin ym. teolli- 
suusrnineraalien puhdistus 
Kuparikiisun ja sinkkivälkeen ero- 
tus molybdeenisilfidista ja lyijyhoh- 
teesta 
Tuhka- ja rikkipitoisuuden vähentä- 

SOVELLUTUSESIMERKKEJÄ 
Valmistava teollisuus ja 
voimalaitokset 

Lauhdevesien puhdistus atomi- ja 
hiilivoimalaitoksissa sekä puunja- 
lostusteollisuudessa 
Terästehtaiden prosessi- ja jäteve- 
sien puhdistus 
Voiteluaineiden puhdistus kulutta- 
vista partikkeleista 
Veden puhdistus kuten esim. kau- 
kolämpöverkoston kierrätysveden 
puhdistus korroosiopartikkeleista 

Salmitie 4 , 02430 Masala ROLAC OYRoLACAB Puh. (90) 297 6122, fax (90) 297 5587 



Imatran M-teräkset ovat ylivoimaisia 
työstössä kuin työstössä 

Teollisuusku]a 1 55100 Imatra 
14200 Turenki 

Puh 954-68021 Puh. 917-83441 Puh. 954 - 68 021 
FZlX 954 - 63 630 Fax 917 - 83 520 Fax 954 - 680 251 1 
Telex 571 1 imsi 51 

I 

TEOLLISUUDEN RAAKA-AINETOIMITTAJA. 
KASVUN KATALYSAATTORI. 

n 

A KUMERA 
CORPORATION 
EXPERTISE IN 

ROTARY DRUMS FOR PROCESS INDUSTRY 1 

RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES 

UINING ANO UETALLURGICAL INDUSTRY 
' Gi.nO ng Ui s 
' ROIBIY D r w m  ano i< n i  
' Converter~ m a  Anode Fdnaces 

ALUUIMUU iNDLCTRV 
c 

' h  

' Fe86ibiiity Studies 
* Anode Pasle PIants I . Customized Equipmsnt 

KUMERA CORPORATION 
TachnOlOgy Center 
T"l1lkm" 10 
SF-33jW TAMPERE 1 HAZARDOUS WASTE BURNING CIMI &Y" . 

Feeding Equlpment Telsphms: +318.31.2453111 . Buining Kllns Tolsfox f 358.3, -245 3310 
* Secondsry Combustion Chambeis Tslsx 15128 *umgs SI I 



P A L V E L U H A K E M I S T O  
GEOALAN PALVELUJA 

Palvelemme ja suoritamme geoaian tutkimusta kentällä 
ja ajanmukaisissa laboratorioissamme. 

Geologian tutkimuskeskus 
Betonimiehenkuja 4 1 02150ESPOO 

Puh. 90-46931 
Fax. 90-462205 

KALLIOPORAT 

aBoart  Yining k Canlliucibn OMabn Oy 
MsksrYWabi2 7W20 KUOPIO 
Rih. (971) m5 252 

LOUHINTAA JA KIVENJALOSTUSTA 
I I 

MACHINERY OY 
LOUHINTA JA KIVENJALOSTUS 

l 1 Ansatie 5. 01740 Vanha, PL 56,00511 HELSINKI, puh 90-89551 

LÄMPÖKÄSITTELYTEKNIIKK A A 

SaRuII HY~DYKSESI 
_c_ SARLIN - 

PosIIOs0iIe OY E SARLIN AB PL 750 W101 HELSINKI 
Vaihde (90) 504 441 * Fax (90) 563 3227 *Telex 124771 121894 esarl sf 

MITTALAITTEITA 

i I  N N PROSPECTI N G K 
Palotie 25 02760 Espoo puh 90-8057388 fax 990-8057550 
- TARiNAMIllAREiTA ralaytysten ValVOfltaa 

MURSKAUSLAITOKSIA 

MURCKAIMET - SEULAT - SYÖlTIMET 
KULJETTIMET - MURCKAUCLAITOKSET 

Lokomonkatu 3 
PL 306,33101 TAMPERE 

Telefaxit: 
myynti 931-501 207 
kulutus- ja varaosat 931 -501 400 

Puh. 931 - 501 11 1 

PUMPPUJA 
WARMAN INT. SCANDINAVIA OY 
Mariankaiu 10 B, 15110 LAHTI 
Puh. 918-7527073 Fax 918-7527103 

Kuiuttavien ja syovyttavien nesteiden pumput 
- Kaivosteollisuudelle 
- Metaiiurgiceiieteoiiisuudeiie 
- Kemianteoiiisuudeile 

SUODATINKANKAITA 

W TAMFELT 
I 

- 
l Tamfeit Ov Ab. Suodatinkankaat 

PL 427, 33101 Tampere 
Puh. (931) 639 1 1  1, Teiefax (931) 639 608 

TERÄKSEN VALMiSTUSTA JA JATKOJALOSTUSTA 

RAUTARUUKKI 
W 

Hekiinpir koniion Oulun keskuskoniloll 
PL860(Fiedilkinkahi5153) PL217(Killakiventie 11 
WlOl HELSINKI Pol01 OULU 
Puh. m0)68081 Puh.(981)327711 
iebmx iw) rn 8288 leletor ipB11327 5M 

TERÄSTÄ 

UDDEHOLM 
Työkalutemkset 
Erikoisterä kset 

Puh. 190) 553 7 66, Telefax 190) 565 2383 

TUTKIMUSPALVELUT 

OUTOKUMPU MINING SERVICES Q GEOANALYTTIINEN LABORATORIO I 
Mineraaii- ja aikuaineanalytiikka 
Materiaali- ja mineraalitutkimukset 
PL 15.83501 OUTOKUMPU w h .  973-5561 fax 973-556610 

TUTKIMUSPALVELUT 

MALMIEN HIENONNUS JA RIKASNS 
laboratorio- ja koetehdastutkimukset 
Pmsessimineralogia: mineraalien kuva-analyysi 

MINERAALITEKNIIKAN LABORATORIO 
Tutkijankaiu 1 83500 OUTOKUMPU 
Puh 973-5571 telefax 973-557 557 

TUTKIMUSURAKOINTIA 

l Vuo6cN 1935 I 

I * Milminctiinti Riivotict 
* RakCQuminni = Ympiri#tä 

PL 10 02921 E S P 0 0 PUH 90 - 853 3 2 2  PAX W - 8S3 3010 I 
VENTTIILEITÄ, LÄMMÖNSIIRTIMIÄ 
1 

H~GFORS 
VENTTIILIT LÄMM~NSI I RTIMET 

SALO, p. 924-312991 HEINOLA, p. 918-155270 
Fax 924-331 505 Fax 918-153209 



Larox-menetelmä 
alentaa kustannuksia 

jopa 70 prosenttia. 

Larox-painesuodatus - muita tehokkaampi 
ja taloudellisempi 
Olivatpa kyseessä kemikaalit, 
rikasteet, mineraalit, pigmentit, 
lääkeaineet tai erilaiset jäte- 
lietteet, Larox-suodattimet 

tuottavat kuivaa kakkua, täysin automaattisesti. 
Larox-menetelmä antaa jopa 94 %:n kuiva- 
ainepitoisuuden. 

Larox - korkeata teknologiaa 
Laroxin PF-painesuodattimia käytetään eri 

puolilla maailmaa. Aika on testannut ja koetellut 
niitä maapallon rankimmissa olosuhteissa. 
Larox PF-suodattimet toimivat luotettavacti 
viidessä maanosassa. Ne on suunniteltu ja 
rakennettu kestämään. Prosessin jokainen vaihe: 
suodatus, kalvopuristus, kakun pesu, ilmakuivaus, 

kakun poisto sekä kankaan pesu tapahtuu 
nopeasti ja automaattisesti. 

Suodatuskoe todistaa 
Larox-painesuodatuksen edut 
Vallankumouksellinen Larox PF -cuodatin 

alentaa huomattavasti energiakustannukcia, 
antaa poikkeuksellisen kirkkaan suodokcen ja 
tuottaa jatkuvasti puhtaamman tuotteen. Joka 
päivä, vuodesta vuoteen. Kun haluat varmistua 
Larox-suodatusmenetelmän eduista, ota yhteyttä! 
Soita ja kysy lisätietoja koecuodatuctarjouk- 
cestamme, lähetämme samalla esitteemme. 

LAROX@ 
PL 29,531 01 Lappeenranta 

Puhelin (953) 5881, telefax (953) 588 277, telex 58 233 






	90-Luku
	VUORITEOLLISUUS N:O 1 1993
	SISÄLTÖ INNEHÅLL
	Vuorimiesyhdistys 50 vuotta
	Bergsmannaföreningen 50 år
	50th Anniversary of the Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers
	Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen 1943-1993
	Vuorimiespäivät ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlakokous 19-20.3.1993





