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TOIMIHENKIL~T 1999 Bergshanteringen 
WORIMIESYHDISTYKSEN 

HALLITUS 26.3.1999 

TkT Juho Mäkinen, puheenjohtaja 09-421 2144 
Outokumpu O y  fax 09-421 3890 
PL 140 
02201 ESPOO juho.makinen@outokumpu.com 

Prof. Kari Heiskanen, varapuheenjohtaja 09-451 2789 
Teknillinen korkeakoulu fax 09-451 2795 
Materiaali- ja kalliotekniikan osasto 
PL 6200 
02015 TKK kari.heiskanen@hut.fi 

FT Alf Björklund 09-221 7127 
Knuutinlaakso 7 fax 09.295 3436 
02400 KIRKKONUMMI alf.bjorklund@sesfin.fi 

Prof. Jouko Härkki 08-553 2424 
Oulun yliopisto fax 08-553 2339 
Prosessitekniikan laitos 040-521 5655 
PL 4300 
90571 OULU jouko.harkki@oulu.fi 

DI KTM Jukka Järvinen 09-421 3740 
Outokumpu Base Metals O y  fax 09-421 2207 
PL 143 050-64 426 
02201 ESPOO jukka.jarvinen@outokumpu.com 

FL Lennart Lauren 020 455 6487 
Partek Nordkalk O y  Ab fax 020 455 6038 
21600 PARAINEN lennart.lauren@partek.fi 

DI Erkki Pisilä 08-849 2404 
Rautaruukki Steel fax 08-849 3407 
Terästuotantoyksikköl260 040-557 8608 
PL 93 
92101 RAAHE erkki.pisila@rautaruukki.fi 

DI Hannu Savisaln 015-760 4261 
Savcor Group Ltd O y  015-760 0411 
Insinöörinkatu 7 050-2688 
50100 MIKKELI hannu.savisalo@savcor.com 

KTM Sirpa Smolsky 09-192 3379 
Perusmetalli fax 09.624 462 
Eteläranta 10 
00130 HELSINKI sirpa.smolsky@met.fi 

TkT Niilo Suutala 016-452 615 
Outokumpu Polarit O y  fax 016-452 765 
95400 TORNIO niilo.suutala@outokumpu.com 

DI Kalevi Taavitsainen 05-680 2200 
Imatra Steel Oy Ab fax 05-680 2204 
55100 IMATRA kalevi.taavitsainen@imatrasteel.mailnet.fi 

YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJA 
TkL Ulla-Riitta Lahtinen 09-813 4758 
Kaskilaaksontie 3 D 108 fax 09.813 4758 
12360 ESPOO 049-456 195 

YHDISTYKSEN PÄÄSIHTEERI 
DI Veikko Appelberg 09-421 3325 
Vuorimiesyhdistys r. y. fax 09-421 3156 
PL 84 040-521 2761 
j2201 ESPOO veikko.appeIberg@outokumpu.com 

u-r.lahtincn@pp.inet.f 

JAOSTOJEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 

Geologiajaosto 
FM Risto Pietilä, puheenjohtaja 013-556 307 
Outokumpu Mining O y  fax 013-556 310 
Tehtaankatu 2 050-66 678 
83500 OUTOKUMPU risto.pietilä@outokumpu.com 

DIJaana Lohva, sihteeri 

PL 96 
02151 ESPOO jaana.lohva@gsf.fi 

Kaivosjaosto 
DI  Olavi Suomalainen, puheenjohtaja 016-453 544 
Outokumpu Chrome O y  fax 016-453 566 
Kemin Kaivos 
PL 172 
94101 KEMI olavi.suomalainen@outokumpu.com 

DI Kuri Korhonen, sihteeri 
Rakennus Oy Lemminkäinen fax 09-148 2680 

020 550 2309 
Geologian tutkimuskeskus fax 020 550 12 

09-15 991 

PL 23 040-541 4847 
00241 HELSINKI kari.korhonen@lemminkainen.fi 

Rikastus- ja prosessijaosto 
DIPirjo Kuula-Vairänen,puheenjohtaja 03-365 3783 
Tampereen teknillinen korkeakoulu fax 03-365 2884 
PL 600 
33101 TAMPERE kuulavai@cc.tut.fi 

DI Heikki Pekkarinen, sihteeri 016-4521 
Outokumpu Chrome O y  fax 016-453 568 
Kemin kaivos 
PL 172 
94101 KEMI heikki.pekkarinen@outokumpu.com 

Metallurgijaosto 
DI Erkki Ristimäki, puheenjohtaja 019-221 4100 
Fundia Wire O y  Ab fax 019-221 4150 
10820 LAPPOHJA erkki.ristimaki@fundia.fi 

DI Arto Mustonen, sihteeri 02-4285252 
Fundia Wire O y  Ab fax 02-428 5149 
25900TAALINTEHDAS arto.mustonen@fundia.fi 
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Kaivannaisteollisuuden 
edunvalvonta 

valvonnan uudelleen järjestämistä. Työ- 
ryhmän työn tuloksena perustettiin 
12.1.1999 uusi yhdistys ”Kaivannaiste- 
ollisuusyhdistys r.y.”, jonka rungon 
muodostivat tutkimusvaltuuskunnan 
suurimmat jäsenyritykset ja -yhteisöt. 
Samalla tutkimusvaltuuskunnan toimin- 
ta siirlyi uuden yhdistyksen alaisuuteen; 
olihan kyseinen toiminta koskenut aino- 
astaan geologian, kaivostekniikan ja ri- 
kastustekniikan tutkimusta. Metallurgi- 
an alan tutkimusyhteistyö on taas ta- 
pahtunut perinteisesti mm. MRn,  Pe- 
nismetallin ja usein myös Jernkontore- 

mira Chemicalsin 

johdolla. Yhdistyksen osa-aikaisena 
asiamiehenä aloitti 3.5.1999 DI Anna 
ForssBn. Uusi yhdistys tulee toimimaan 
1T:n (Teollisuus- ja Työnantajat) toimiti- 

teollisuusyhdistyksen toiminnalle ja il- 
maisee samalla valmiutensa monipuoii- tetaan. Erityisesti eurooppalainen ym- 

päristölainsäädäntö on kehittynyt hui- 
maa vauhtia ja se on heijastunut myös 
kaivoslakiin ja muuhun alan toiminta- 

rriculum Vitae .................. 
maksi. Vuorimiesyhdistä henkilöjä- lisensiaatti, 1972, TKK, Helsin- piirissa. 
myhieisönä ei ole noteerattu yhieistyö- 

Valmistuttuaan tri Makinen toiml 
imus- j a  opetustehtavissa, mm. 
gian vs. professorina Helsingin lestoissa. 

ulkomaisissa komiteoissa , 
Han toimii nykyisin mm se 

1 isessa korkeakoulussa vuonna Vuorimiesyhdistys Bergs 
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Vuorimiespäivät AVA 1 
1999 VAV 

VEIKKO APPELBERG, VUORIMIESYHDISTYKSEN PÄÄSlHTEERi 

J&jestyksessään 56. Vuori- 

vuonna 26.-27.3. Varapu- 

sesti, antaen lukijalle yleiskuvan kalliora- 
kentamisen kehittymisestä aina poltto- 
menetelmästä nykyaikaiseen tietoko- 
neilla tehtävään suunnitteluun ia kolmi- 

miespäivät pidettiin tänä 

1 heeniohtaia T k i  Juho Mäki- 1 uiotteiseen maiiintamiseen. Yekstistä 
nen ~vasi~okouksen ja esitti 
katsauksen Suomen 
teollisuudesta. 

välittyy selkeästi kirjoittajan oma iaaja 
näkemys alasta ja sen kehitysnäkymis- 
tä. Artikkeli on ammattimaisesti kirjoitet- 
tu ja varustettu selkeillä kuvilla. 

Nuoren jäsenen stipendi 
Osallistuminen tämän vuoden vuori- 
miespäiville oli kiitettävä, kun noin 25 % Vuorimiesyhdistyksen nuoren jäsenen 
jäsenistöstä oli läsnä. Iltajuhlaan osal- stipendi annetaan poikkeuksellista ak- 
iistui 540 ja lauantain lounaalle 500 tiivisuutta osoittaneelle nuorelle jäse- 
henkeä. nelle alaan perehtymistä varten. Sti- 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pendi on suuruudeltaan 5 000 mk ja va- 
TkTKari Tähtinen, jonka johdolla käsitel- rat siihen tulevat jäsenmaksuista va- 

1 .  tiin sääntömääräiset 
asiat. 

Kokous hyväksyi 
TkT Aulis II A. Saari- 
sen johtaman vaalitoi- 
mikunnan ehdotuksen 
uusiksi luottamushen- 
kilöiksi: 

- puheenjohtajaksi 
vuodeksi kerrallaan 
TkT Juho Mäkinen, 
Outokumou Ovi 

1 

jaksi myös vuodeksi 
kerrallaan prof. Km' 
Heiskanen, TKK L I -  hallituksen ero- 

Kari Heikanen vuomisten jäsenten DI 
Eero Laatio, TkT Peter Sandvik ja ins. 
Timo Vartiainen tilalle seuraavaksi kol- 
mivuotiskaudeksi Dl KTM Jukka Järvi- 
nen, Outokumpu Oyj, Di Erkki Pisiiä, 
Rautaruukki Oy ja Di Hannu Savi.sa/o, 
Savcor Consulting Oy. . 
Petter Forsström-palkinto 
Petter Forsström pris - Petter Forsström 
palkinto jaetaan vuosittain lähinnä Vuo- 
riteollisuus-lehdessä julkaistusta par- 
haasta kirioituksesta. Se on suuruudel- 

-- pautuneider 
seniorijäsenter 
vapaaehtoisis- 
ta kannatus 
m a k s u i s t a  
Tänä vuonnz 
varoja oli kerty 
nyt niin paljon 
että stipend 
annettiin kah- 
delle nuorelle 
j ä s e n e l l e  
Tekn.yo Oli, 
Mattila, Oulur 
yliopisto jz 
Tekn.yo Team 
Toivanen, TKK. Pekka Sarkka 

Esitelmät 
Tämän vuoden teema oli Energia. Ai. 
heesta kuultiin seuraavat esitelmät: 

* osastopäällikkö Taisto Turunen 
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ener. 
giaosasto, Suomen energiastrategia 

* pääjohtaja, vuorineuvos Jyilri Juuse 
ia. Outokumpu Oyj, Energiapoiitiikks 
energiaintensiivisen teollisuuden näkö- 
kulmasta 

Nuoren jäsenen stipendin saajat Olli Mattikz j d  

Teemu Toivanen. 

Painavaa asiaa energkta  esittivät Taisto I Turunen (var), JyrkiJuusekz ja  Matti VuoM 

taan 10 000 mk. Vuodelta 1998 sen sai 
prof. Pekka Serkkä artikkelista Kailiora- 
kentamisen monet kasvot, joka julkais- 
tiin numerossa 1/1998. Esityksen pe- 
rustelut ovat seuraavat: Kirjoitus on erit- 
täin selkeä, tiivistetty ja etenee loogi- 
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* hallituksen puheenjohtaja Maiti Vuo- 
ria, Fortum Oyj, Energian tuotannon 
haasteet Pohjois-Euroopassa 

Tutkimusvaltuuskunnan asettaman 
ns. edunvalvontaryhmän puolesta pu- 

' hui pmf. Km' Heiskanen. Hän kertoi 
Vuorimiesyhdisiyksen iopetianeen Tut- 

I kimusvaltuuskunnan ja edesauttaneen 
uuden edunvalvonta- ja tutkimusorga- 
nisaation, Kaivannaisteo//isuusyhdistys 
Ky:n perustamisessa. Nykyisenä Euro- 
aikana ei VMYIIä henkilöjäsenyhdistyk- 
senä ollut enää mahdollisuuksia hoitaa 
alan edunvalvontaa. Illallistanssiaisissa 
Messukeskuksessa isännöi Outokumpu 
Oyj, joka viettää teknologiansa juhla- 

vuotta. Ohjelmasta ja tanssimusiikista 
vastasi Pop &Jazz KOnSeNatOnO rehto- 
rinsa Klaus Jätvisen johdolla. Ohjelma- 
na oli pieni sketsi "Mitä kuuluu Marja- 
Leena" ja se sai niin raivoisat suosion- 
osoitukset, että viimeksi esitetty kappa- 
le "Takaisin Pohjois-Karjalaan" kuultiin 
toiseen kertaan. Se herkisti erityisesti 
outokumpulaiset muistelemaan juuri- 
aan. Big Bandin esittämä loistava tans- 
simusiikki kaikui upeasti tilavassa salis- 
sa. Joidenkin väärinkäsitysten vuoksi 
tarjoilussa oli vähän haparointia, jota 
pahoittelen siitä kärsineiden puolesta. 

Lauantain lounaalla ravintola Vanhas- 
sa Maestmssa esiintyi perinteisesti 

Humpsvakama. He hoitivat myös osan 
tanssimusiikista ja osan hoiti vuorimies- 
ten vahvistettu oma orkkten. 

Seuralaisten ohjelmaan nykytaiteen 
museo Kiasmassa ja lounaalle Vaakuna 
Terracella osallistui 100 henkeä. Lou- 
naalla sponsori Outokumpu Oyj tarjosi 
osallistujille kuohuvaa juhlajuomaa. 
Vaikka tämän vuoden vuorimiespäivien 
muihin tilaisuuksiin osallistui vähän vä- 
hemmän väkeä kuin viime vuonna, seu- 
ralaisten ohjelmaan tulivat naiset ennä- 
tyssuurella joukolla. Kiitos kuitenkin 
kaikille Vuorimiespäivien kävijöille aktii- 
visesta osallistumisestal0 

' HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 
1998 

VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen saäntornäarainen 55. vuosikokous pidettiin Ma- 
rina Congress Centerissa Helsingissä 27.3.1998. Puheen- 
johtaja Antti Mikkonen avasi kokouksen ja esitti katsauksen 
Suomen vuoriteollisuuden kehityksesta vuonna 1997. Koko- 
uksen puheenjohtajaksi valittiin TkT Kari Tähtinen. Yhdistyk- 

l sen puheenjohtajaksi vuodelle 1998 valittiin DI Antti Mikko- 
~ nen ja varapuheenjohtajaksi TkT Juho Mäkinen. 

Eero Mäkinen - mitali (no 34) luovutettiin TkTAulis Saariselle. 
Petter Forsstrom -palkinto myönnettiin kirjoittajille Ari Joki- 

laakso, Tapio Ahokainen ja Pekka Taskinen. 

Lipposelle ja tekn. yo Jyrki Noposelle, kummallekin 5 000 ink. 
Virallisten kokousasioiden jalkeen pidettiin seuraavat esi- 

telmat: 
Paäjohtaja, vuorineuvos Matti Sundberg, Valmet Oyj 
Laatujohtaminen liikkeenjohdon tyovaiineenä 
Professori. osastonjohtaja Paul Liilrank, TKK 
Strategia. kyvykkyys ja suomalainen iaatukuittuuri 
Johtaja Kari Norberg. Rautaruukki Steel 
Rautaruukki Steeiin iaadunkehitystyö asiakastyytyväisyyden 

Illallistanssiaiset pidettiin Hotelli Kalastajatorpalla. jossa 
ja tuottavuuden parantajana 

isan'r " ista vastasi Laror -.. 
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TOIMI H EN KI LÖT 
- Puheenjohtaja: 
DI Antti Mikkonen 3.7.1998 saakka 
- Varapuheenjohtaja: 
TkT Juho Mäkinen 

HALLITUKSEN JÄSENET 
FT Alf Björklund, Prof. Jouko Härkki, DI Eero Laatio, FL Len- 
nart Lauren, TkT Peter Sandvik, KTM Sirpa Smolsky, TkT Niilo 
Suutala, DI Kalevi Taavitsainen, Ins. Timo Vartiainen. 

- Rahastonhoitaja: TkL Ulla-Riitta Lahtinen 
- Pääsihteeri: DI Veikko Appelberg 

YHDISTYKSEN TOIMINTA 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Kokouk- 
sissa olivat läsnä myös jaostojen puheenjohtajat, rahaston- 
hoitaja, tutkimusvaltuuskunnan puheenjohtaja ja Vuoriteolli- 
suuslehden toimitusneuvoston puheenjohtaja. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Mikkonen kuoli 3.7.1 998 
vaikean ja äkillisen taudin murtamana. Hallitus päätti 
27.8.1 998 kokouksessaan 4/98 jatkaa toimintaansa varapu- 
heenjohtajan johdolla seuraavaan yhdistyksen vuosikokouk- 
seen saakka. Yhdistyksen lehti Vuoriteollisuus - Bergshante- 
ringen ilmestyi kolme kertaa. Lehden päätoimittajana toimi 
prof. Jouko Härkki ja toimitusneuvoston puheenjohtajana 
prof. Markku Mäkelä. 

DI Tero Vierros edusti yhdistystä Norjassa 22.-23.10. pide- 
tyssä Bergindustrins Höstmötessä ja FL Lennart Lauren vas- 
taavasti Ruotsissa 26.1 0. järjestetyssä Svenska Gruvförenin- 
genin Årsmötessä. 

JAOSTOT 
Pääosa yhdistyksen jäsentoiminnasta muodostui jaostojen 
aktiivisesta eri muodoissa tapahtuneesta toiminnasta. 

Jaostot järjestivät koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä 
ammatillisia retkiä jäsenistönsä alalta. Jaostojen toiminta on 
esitetty yksityiskohtaisemmin jaostojen omissa toimintaker- 
tomuksissaan. 

JAOSTOJEN TOIMIHENKILÖT 
- Geologijaosto: puheenjohtaja FT Pekka Nurmi, sihteeri Dl 
Jaana Lohva 
- Kaivosjaosto: puheenjohtaja DI Tero Vierros, sihteeri DI Kari 
Korhonen 
- Rikastus- ja prosessijaosto: puheenjohtaja DI Pitjo Kuula- 
Väisänen, sihteeri DI Heikki Pekkarinen 
- Metallurgijaosto: puheenjohtaja DI Erkki Ristimäki, sihteeri 
Dl Arto Mustonen 

JÄSEN MÄÄRÄT 31.1 2.1 998 
Yhdistyksen jäsenmäärä (joista nuoria jäseniä): 2099 (38) 
Vuoden aikana 
Erosi tai katsottiin eronneeksi 70 
Kuoleman kautta poistui 25 
Uusia jäseniä 46 ( 5) 
Muutos edelliseen vuoteen - 49 
Jaostojen jäsenmäärät (joista nuoria jäseniä): 
Geologijaosto 486 (14) 
Kaivosjaosto 414 (6) 
Rikastus- ja prosessijaosto 312 (7) 
M etal I u rg ijaosto 1125 (12) 

TUTKIMUSVALTUUSKUNTA 
Tutkimusvaltuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pi- 
dettiin Helsingissä 13.2.1 998. Valtuuskuntaan kuului toimin- 

takauden aikana 21 yritystä, kukin yhdellä edustajalla. Toi- 
mintavuoden aikana tuli uudeksi jäseneksi Partek Paroc Oy 
Ab. 

Tutkimusvaltuuskunnan puheenjohtajana toimi prof. Kari 
Heiskanen ja varapuheenjohtajana Dl Olavi Paatsola. Pääsih- 
teeri DI Veikko Appelberg toimi valtuuskunnan, tutkimusjoh- 
tokunnan ja toimikuntien sihteerinä. 

Tutkimusjohtokunnan kokoonpano oli seuraava: 

Prof. Kari Heiskanen, TKK, puheenjohtaja 
DI Olavi Paatsola, Kemira Chemicals Oy, varapuheenjohtaja 
Dos. Ilmo Kukkonen, GTK, Geologisen toimikunnan puheen- 
johtaja 
DI Matti Pulkkinen, Tamrock Oy, Kaivosteknillisen toimikun- 
nan puheenjohtaja 
DI Kauko Ingerttilä, ViT, Rikastusteknillisen toimikunnan 
puheenjohtaja 
FT Heikki Vartiainen, KTM, asiantuntijajäsen 
Dl Pertti Koivistoinen, Outokumpu Base Metals Oy, asiantun- 
tijajäsen 

Suoraan tutkimusjohtokunnan valvonnassa oli neljä pro- 
jektia: 
* Ympäristötyöryhmä 
Tutkimusvaltuuskunnan Ympäristöryhmän johtoelin Ympä- 
ristötyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Ympäristöryh- 
mässä oli vuoden lopussa 11 yritysjäsentä. Ryhmän johtaja- 
na on ollut Matti Koponen ja sihteerinä Anneli Salonen. 
* Edunvalvontatyöryhmä 
Tutkimusvaltuuskunta perusti vuosikokouksessaan 13.2.1 998 
työryhmän valmistelemaan Tutkimusvaltuuskunnan siirtoa 
johonkin teollisuusliittoon. Työryhmä on käynyt joitakin neu- 
votteluja eri teollisuusliittojen kanssa ja pitänyt 6 kokousta. 
Lopputuloksena on päätetty perustaa itsenäinen uusi yritys- 
ja yhteisöjäsenistä koostuva yhdistys, Kaivannaisteollisuus- 
yhdistys r.y. 
* Geodatan keruu ja hallinta malmiaiheiden tutkimukses- 
sa 
* Eu-direktiivit ja projektit 
Tarkoituksena on kerätä tietoa ja kokemuksia europrojektin 
valmisteluista, käynnistämisestä ja pyörittämisestä. 
Toimikuntien valvonnassa oli kolmetoista projektia. 

Kaikkien toimikuntien yhteinen Nordiskt bergforsknings- 
möte pidettiin Stavangerissa 19.-20.8.1998. Kokouksen tee- 
mana oli Mitä vuoriteollisuus voi oppia öliyteollisuudelta. 

Vuoden 1998 aikana tutkimusvaltuuskunnan tukemista 
tutkimuksista on julkaistu viisi raporttia: 
* Kivien termiset ominaisuudet - A 106 
* Kaivosten rikastushiekan Iäjitysalueiden pölyäminen - A 107 
* Kaivostoimintaan liittyvät ilmoitukset, luvat, ym - A 108 
* Ympäristösuojasta kaivosteollisuuden rakennemuutokses- 
sa-A109 
* Rikastamoiden veden laadun kausivaihtelut - A 11 1 

letta. 
Muista pohjoismaista saatiin tutkimusraportteja 2 kappa- 

Helsingissä 28. tammikuuta 1999 

VUORIMIESYHDISTYS - 
BERGSMANNAFÖRENINGEN R.Y. 

HALLITUS 
Juho Mäkinen Veikko Appelberg 
Varapuheenjohtaja Pääsihteeri 
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Otteita Vuor 

untaan kuuluivat tutkimusvaltuuskunnan 

nimittämät asiantuntijajäsenet. Tutki- 
ihteeri on toiminut tutkimusjohtokunnan 

Paroc Oy Ab. Finnminerals 0 
la Mondo Minerals Oy:ksi. 

sen nimittämät asiantuntijajäsenet 
puheenjohtajat. varapuheenjohtaja 

Tutkimusvaltuuskunnan puheenjo mikunnan puheen- 

Tutkimusvaltuuskuntaan kuuluivat lisäksi 

yhdistyksen pääsihteeri DI Veikko 
Tutki musvaltuuskunnan ko koonp 

sa: 
ikastusteknillisen toimikunnan pu- 

, (asiantuntijajäsen) 
okumpu Mining Oy, (asiantuntijaj 

Oy Forcit Ab 
Geologian tutkimus- 
keskus FT Elias EkdahVProf 
Kemira Chemicals Oy DI Olavi Paatsola/DI 
Larox Oy Ins Janne Kauppi/DI 

Ins Kalle YlätaloiF 

alvoivat vuoden aikana kaikkiaan 

Orion-Yhtymä Oy, 
Normet DI Jukka Pihlava 
Outokumpu Oy DI Pertti Koivistoinen/l 
(Outokumpu Mining Oy) 
Outokumpu Oy DI Juhani Pulkkinen 
(Outokumpu Chrome Oy) 

iseminaarin, johon osallistui 24 hen- 
on seurannut lainsäädäntötilannet- 

Saxo Oy FM J-P Perttula 
Suomen Malmi Oy DI Pekka Mikkola/FM 

DI Rolf Ström/DI P on julkaistu Prof. Veikko 0. 
ojasta kaivosteollisuuden ra- 

osarjan "Vuoriteollisuus tutuksi" 
Vihtavuori Oy 

VMYm hallituksen valitsemat asiantunt 
FT Heikki Vartiainen 

VMYm jaostojen puheenjohtajat 
Geologijaosto FT Pekka Nurmi oon. Työryhmä on k 

liittojen kanssa ja pi Kaivosjaosto DI Tero Vierros 
Rikastus- ja prosessi- päätetty perustaa jaosto DI Pirjo Kuula-Väisä 

nictä koostuva yhdistys, Metallurgijaosto DI Erkki Ristimäki 

- Teknillinen korkeakoulu 
- Helsingin yliopisto 
- Oulun yliopisto 
- Kauppa- ja teollisuusministeriö. 

TUTKIMUSJOHTOKUNTA 

22.1 0. Siilinjärvellä 
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Ka 
vuoriteollisuuden 
kehityks 
vuonna 1998 

27 % ia sinkin 23 %. KUDarin reaalihinta 
UORIMIESYHDISNKSEN PUHEENJOHTAJA, TKT J U H O  MAKINEN, 

UTOKUMPU OYJ, VUORIMIESPÄIVILLA 26 3 1999 

I I  

1\ 

keen alkaneen talouskriisin vaikutuk'set 
ulottuivat vuoden aikana Eurooppaan 
ja jossain määrin myös Yhdysvaltoihin. 
Loppuvuodesta ne alkoivat heijastua 
myös Suomen markkinoille, vaikkakin 
globaalisesti toimivissa yrityksissä vai- 
kutus oli nähty jo aiemmin. Metallien 
kulutus jatkoi kuitenkin lievää kasvu- 
aan. 

Outokumpu-konserni Jwh.. .... 

uomen kansantalouden suotuisa kehitys 
tkui edelleen vuonna 1998. Teollisuus- Metallien hintojen poikkeuksellisen voi- 
iotaniomme kasvoi vucden aikan 7,6 % makas lasku alensi vuonna 1998 Outo- 
bruttokansantuote 4,5 %. Kasvu oli kui- kumpu-konsernin liikevaihtoa ja hei- 

inkin suurelta osin elektmniikka- ja tele- kensi merkittävästi tulosta. 
~mmunikaatiovetoista. Kauppataseen Kaikkien Outokummun tuottamien 
ijäämä oli noin 65 miljardia markkaa. In- metallien hinnat laskivat. Eniten romah- 
iatio ia korkokanta pysytieiivät wittäin ti nikkeli, jonka keskimääräinen markki- 
haisella tasolla ja työttömyyskin laski Ti- nahinta laski 33 % edellisestä vuodesta 
stokeskuksen työvoimatutkimuksen saavuttaen kaikkien aikojen alimman 

oli vuoden lopussa aiimmaiia tasollaan 
60 vuoteen ja sinkin 30 vuoteen. Ruos- 
tumattoman teräksen markkinahinta 
laski koko vuoden keskimääräisen hin- 
nan ollessa toistakymmentä prosenttia 
edellisvuotta alempi. Myös ferrokromin 
hinta laski hieman. 

Outokumpu-konsernin liikevaihto su- 
pistui 10 %edellisvuodesta ja oli 17.176 
Mmk. Liikevoitto jäi 306 Mmk:aan 
(1997: 1.353 Mmk) ja voitto ennen sa- 
tunnaiseriä ja veroja oli 25 Mmk tappiol- 
linen (1997: 975 Mmk). Liiketoiminta- 
alueista Base Metals kärsi eniten metal- 
lien hintojen laskusta. Markkinahinto- 
jen romahtaminen vaikutti eniten kai- 
vostoimintaan, joka oli selvästi tappiol- 
lisia. Suhieellisesti parhaan tuloksen 
teki vaikeasta markkinatilanteesta huo- 
limatta Technology-liiketoiminta-alue. 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoin- 
tien määrä laski edellisvuodesta selväs- 
ti ja oli 1.481 Mmk (1997: 2.045 Mmk) 
eli 8,6 % liikevaihdosta. 

Tärkeimmät valmistuneet investoinnit 
olivat Base Metalsin sinkkiteh- 
taan laajennus Kokkolassa 
(noin 500 Mmk), Copper Pro- 
ductsin kuparipuolituotteita val- 
mistava tehdas Maiesiassa 
(noin 260 Mmk) sekä vuonna 
1976 hankitun Tornion ensim- 
mäisen kylmävalssaimen mo- 
dernisointi Stainless Steelissä 
(noin 150 Mmk). 

Ferrokromin ja ruostumatto- 
man teräksen tuotannon iaajen- 
nussuunniielmiin liittyen päätet- 
tiin joulukuussa invectoinnista, 
jolla siinytään Kemin kromikai- 
voksella maanalaiseen louhin- 
taan. Kustannustehokkuutta pa- 
rantava ia kaivostuotannon kak- 
cinkerlaisiamisen mahdollistava 
investointi maksaa 400 Mmk ja 
ajoittuu vuosille 1999-2004. Koko 
tuotantoketjun kaksinkeitaista- 
miseen tähtäävän laajennusoh- 
jeiman eri vaihtoehtojen ja etene- 
mistapojen selvitystä jatketaan. - 
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Erittäin alhaiset metallien hinnat ovat 
heikentäneet merkittävästi niin Outo- 
kummun kuin muidenkin alan yritysten 
kaivostuotannon kannattavuutta. Erityi- 
sen pahoin on kärsinyt nikkelikaivos- 
tuotanto, jonka tulos nykyisellä hintata- 
solla on selvästi tappiollista. Myös Ta- 
ran sinkkikaivoksella päättynyt vuosi oli 
vaikea alhaisista hinnoista ja normaalia 
pienemmäksi jääneestä tuotannosta 
johtuen. Kaivostuotannon kustannus- 
ten selkeä lasku ja tuottavuuden paran- 
taminen ovatkin toiminnan keskeisiä ta- 
voitteita. 

Vuoden 1998 lopulla Outokumpu al- 
lekirjoitti esisopimuksen kanadalaisen 

Aur Resources Inc:n kanssa omist 
mansa 50 prosentin osuuden myyn 
sestä Zaldivarin kuparikaivoksesta Ct 
lessä. Esisopimus purkautui heln 
kuussa 1999, kun ostaja ei saanut j i  
jestettyä rahoitusta kaupalle. 

Malminetsintä- ja TBK-toiminta 
Konsernin panostukset malminetsi 
tään laskivat vuonna 1998. Malminet: 
nän menot olivat 103 Mmk eli 0,6 
konsernin liikevaihdosta (1997: 1: 
Mmk ja 0,7 %). Kokonaismalmivarat 
mineraalivarannot lisääntyivät edelli 
vuodesta ja malminetsinnän painopis 
siirtyi nikkelimalmeista sinkkimalmt 

iin. Irlannissa Taran sinkkikaivoksen 
ounaisjatkeen mineraalivarannot kas- 
ioivat edellisvuodesta. Australiassa Ho- 
ieymoon Well -nikkeliesintymällä Iöy- 
jeniin merkittävä lateriittivaranto ja 
Black Swan-nikkelivaranto kasvoi huo- 
mattavasti. Marraskuussa Outokumpu 
luopui Kevitsan nikkeli-kupariesiinty- 
rnän jatkotutkimuksista Sodankylässä 
ia vetäytyi hankkeesta. Selvitysten mu- 
kaan esiintymä ei ole taloudellisesti 
hyödynnettävissä nykyisillä ja ennuste- 
tuilla metallihinnoilla. 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot 
olivat keriomusvuonna 229 Mmk eli 1,3 
% liikevaihdosta (1997: 210 Mmk ja 1 .1  
%). Pääpaino T&K-toiminnassa oli Tor- 
nion ruostumattoman teräksen tuotan- 
toketjun laajennukseen liittyvässä kehi- 
tystyössä, kuparin ja kupariseosten 
valu- ja muokkausteknologiassa, nikke- 
Iin valmistusteknologiassa sekä liekki- 
sulatus- ja elektrolyysiteknologiassa. 

Teknologian juhlavuosi 
Kuluva vuosi on Outokummun teknolo- 
gian juhlavuosi. Huhtikuussa 1999 tu- 
lee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun liek- 
kisulatusmenäelmä otettiin ensi kertaa 
käyttöön yhtiön Harjavallan sulatossa. 
Vuosi 1999 on merkkivuosi myös mo- 
nella muulla Outokummun toimipaikal- 
la. Yhteisenä nimittäjänä useimpien ou- 
tokumpulaisten menestystarinoiden 
taustalla on ollut teknologia - vahva tut- 
kimus- ja kehityspanos, innovatiivisuus, 
osaaminen ja halu yrittää. 

Rautaruukki 
Terästuotteiden kulutus jatkui hyvällä 
tasolla Euroopassa, mutta loppuvuo- 
den aikana kysyntä heikkeni varastojen 
purkamisen vuoksi. Pinnoitetuista ohut- 
levyistä jalostettujen rakennustuottei- 
den kysyntä säilyi hyvänä. Terästuottei- 
den tarjonta kasvoi voimakkaasti Länsi- 
Euroopassa, koska tuonti Kaakkois- 
Aasiasta ja Itä-Europasta lisääntyi mer- 
kittävästi. 

Terästuotteiden hinnat vahvistuivat 
alkuvuoden aikana, mutta kääntyivät 
toisella vuosipuoliskolla voimakkaa- 
seen laskuun ja saavuttivat loppuvuo- 
desta vuosikymmenen alhaisimman 
hintatason. Useimpien tuotteiden kes- 
kihinnat olivat kuitenkin hieman edellis- 
vuotista korkeammat. 

Rautaruukki-konsernin terästuotanto 
oli 4,3 miljoonaa tonnia (4,l). Rautaruu- 
kin levy- ja putkituotteiden toimitukset 
kasvoivat 9 % edelliseen vuoteen ver- 
rattuna. Kuumavalssauskapasiteetin 
kasvun vuoksi kuumalvassattujen kelo- 
jen osuus toimituksista kasvoi tilapäi- 
sesti ennen kylmävalssaamon moder- 
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soinnin valmistumista. Pitkien teräs- 
otteiden toimitukset kasvoivat 2 %. 
Konsernin liikevaihto vuonna 1998 oli 
i.336 miljoonaa markkaa (13,650). Lii- 
itulos heikkeni ja oli 1.108 miljoonaa 
arkkaa (1.349). Tulos ennen veroja ja 
ihemmistöosuutta oli 651 miljoonaa 
arkkaa (1.004). 
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit 
ivat 1.396 miljoonaa markkaa (1.492). 
erkittävimmät investoinnit liittyivät 
autaruukki Steelin teräs- ja valssaus- 
otantoa nostavaan investointiohjei- 
aan. 
Rautaruukki Steelin Raahen tehtaalla 
ilmistui syyskuussa senkkametallur- 
nen laitos, joka laajentaa terästuote- 
ilikoimaa ja parantaa laatutasoa. Raa- 
?n tehtaan osalta investointiohjelmas- 
on jäljellä vielä kahden jatkuvavalu- 

ineen modernisointi ja kuumanauha- 
ilssaamon kapasiteetin nosto: Mark- 
natilanteen heikkenemisen vuoksi 
Iäteitiin syksyllä siirtää vuodelle 1999 
iunniteltuja investointeja 350 miljoo- 
tn markan arvosta. 
Hämeenlinnan tehtaalla valmistui 
okuussa kylmävaissauslinjan moder- 
sointi, joka nosti kylmävalssauskapa- 
teettia 30 %. Tehtaalla oli käynnissä 
iden 400.000 tonnin sinkityslinjan ra- 
mtaminen ja muovipinnoituslinjan ka- 
isiteetin nostaminen 50 %. Nämä 
ionna 2000 valmistuvat investoinnit 
ahdollistavat lisääntyneen valssaus- 
otannon myynnin pääosin jatkojalos- 
ttuina tuotteina. 
Fundian merkittävimmät investointi- 
)hteet olivat Smedjebackenin tanko- 
ilssaamon kehittäminen ja Taalinteh- 

taan lankavalssaamon kieppipainon ja 
kapasiteetin nostaminen. 

Syyskuussa Rautaruukki osti 31 % 
osuuden teräs- ja metalliiukkukauppaa 
ja palvelukoskustoimintaa harjoittavas- 
ta Asva Oy:stä, minkä jälkeen Rauta- 
ruukin omistusosuus Asvassa nousi 51 
prosenttiin. Rautaruukin omistama te- 
räspalveluyhtiö Keskometalli Oy ja Asva 
yhdistetään toisiinsa kombinaatiofuusi- 
olla, joka rekisteröidään maaliskuun lo- 
pussa. Tämän jälkeen Rautaruukki 
omistaa uudesta yhtiöstä 75,4 %. Aiem- 
paa suuremman ja tehokkaamman yh- 
tiön avulla Rautaruukki vahvistaa ase- 
maansa teräspalveluliiketoiminnassa 
Suomessa ja muualla Itämeren alueella 
sekä IW-maissa. 

TBK-toiminta 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tehosta- 
miseksi pääosa keskitetystä tutkimus- 
organisaatiosta hajautettiin liiketoimin- 
tayksiköihin, joille kuuluu vastuu pro- 
sessien, valmistusmenetelmien ja tuot- 
teiden kehittämisestä. Pitkäjänteiseen 
tutkimus- ja kehitystoimintaan muodos- 
tettiin konsernin Cwporate R&D-ver- 
kosto-organisaatio, joka toteuttaa tutki- 
mushankkeita yhteistyössä ulkopuolis- 
ten tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

Kehittämisen painopiste oli toiminnan 
jatkuvassa parantamisesa sekä moder- 
nisointi-investointien ja uusien proses- 
silaitteiden käyiiöönoiossa. Valmistu- 
massa olevat investoinnit antavat mah- 
dollisuuksia sekä tuotannon tehokkuu- 
den parantamiseen että laatutason 
nostamiseen prosessien tarkemman 
ohjauksen avulla. 

Rautaruukki-konserni käytti tutkimus- 
ja kehitystoimintaan yhteensä 109 mil- 
ioonaa markkaa (98) eli 0.7 % liikevaih- 

Imatra Steelin liikevaihto kasvoi 12 % ja 
oli 1.160 miljoonaa markkaa. Liikevoitto 
parani 119 miljoonasta markasta 123 
miljoonaan markkaan. Kasvu johtui 
pääasiallisesti tuotantomääriltään en- 
nätystasoiie nousseen autoteollisuu- 
den kysynnästä, joka säilyi koko vuo- 
den hyvänä. Erityisesti Kilstan takomon 
toimitukset kasvoivat selvästi. Kokonai- 
suudessaan Euroopan erikoisteräs- 
markkinoiden pitkään suotuisana jatku- 
nut kysyntä kääntyi laskuun vuoden vii- 
meisen neljänneksen aikana. 

Imatra Steelin toiminnan kehittämi- 
sen painoalueita ovat jatkuva paranta- 
minen, kumppanuuteen perustuva toi- 
mintatapa ja jatkuva oppiminen. Imat- 
ran romutoimituksia varten solmittiin 
merkittävä kumppanuussopimus Kuu- 
sankoski Oy:n kanssa. 

Asiakaslähtöisyys ohjaa ja priorisoi 
myös Imatra Steelin kehitys- ja inves- 
tointitoimintaa. Imatran terästehtaalla 
investoinnit painottuvat paksujen pyö- 
rötankojen kontrolloituun jäähdyiyk- 
seen, tankojen viimeistelyyn ja Iämpö- 
käsittelykapasiteetin lisäämiseen. Tuo- 
tekehityksen kärjessä ovat edelleen te- 
rästen lastuttavuuteen ja takomisläm- 
mön hyväksikäyttöön liittyvä erikois- 
osaaminen. Kilstan takomon kehitys on 
tähdännyt kapasiteetin korkeaan käyt- 
töasteeseen ja korkean laatutason var- 

mistamiseen. Sitä ovat tuke- 

Euroman Steel Prices I Germanv 

@ RAUTARUUKKI 

neei vahvatii taontatyökalu- 
jen valmistukseen ja kunnos- 
sapitoon kohdistetut panos- 
tukset. Billnäsin jousitehtaaiia 
jatkettiin merkkituotteiden 
TAPERTECm-paraabelijousien 
ja BENDITECY-putkivakaaja- 
tankojen, kehitysprosessia. 
Putkivakaajatankojen osuus 
liikevaihdosta on kasvamassa 
samassa tahdissa kuin uusia 
kuorma-automalleja tulee 
markkinoille. 

N%kym%t 
Kuluvan vuoden näkymät 
ovat epävarmat. Autoteolli- 
suuden kysyntä jatkuu edel- 
leen suhteellisen hyvänä, 
mutta vauhdin hiipumista en- 
nustetaan. Terästoimitusten 
tilauskanta on laskenut ja sen 
iohdosta Imatra Steel on io 
tehnyt sopeuiiamistoimenpi- 
teitä. 
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Suomen kaivostoiminta vuosina 1968-1998 
40- 

35 

i- 

Lemira 
Josi 1998 oli Siilinjärvellä kaivostoi- 
linnan osalta jälleen täyden tuotannon 
Josi. Tuotannon määrät olivat edellis- 
Jotta korkeammat, mutta asetetuista 
ivoitteista jäätiin jälkeen. 
Kokonaislouhintamäärä vuonna 1998 
i noin 4.170.000m3 ja käsitellyn mal- 
lin määrä 865.000 t. Apatiittirikastetta 
iotettiin 716.000 y, Pz05:a 260.00 t, kal- 
ittirikastetta 68.000 t ja sivutuotteita 
)in 400.000 t. 
Päätuote, apatiittirikaste käytettiin 
isforihapon valmistukseen. Kaisiittiri- 
aste toimitettiin maatalouskalkkina 
;iakkaille. Kiillerikasteet menivät lähes 
iysin vientiin. Murske- ja sepelituotteet 
lyytiin Kuopio-Siilinjärvi talousalueelle. 
Vuosi on ollut tasaista puurtamista 
3kä määrällisten että laadullisten ta- 
itteiden saavuttamiseksi ja edellisenä 
ionna toteutettujen rikastetuotannon 
ajentamiseen tähtäävien "pullonkaula- 

investointien" loppuunsaattamista. 
Tulevaisuuden toimintaedellytysten 

varmistaminen on ollut keskustelujen 
alla Jatkuvasti eri yhteyksissä. 

Partek Nordkalk 
Liikevaihto oli 1.137 (1,150) Mmk. Suu- 
rimpien asiakasiyhmien, paperin, sel- 
lun ja teräksen, kysyntä oli alkuvuodes- 
ta hyvä. Loppuvuodesta kuitenkin pa- 
peri- ja terasteollisuuden tuotanto su- 
pistui ja kalkkituotteiden kysyntä sen 
mukaan. Lisäksi voimakkaasti vähenty- 
nyt Venäjän vienti sekä maataloudelle 
huono kesä vähensivät kysyntää. 

Kalkkikiveä louhittiin Suomessa, 
Ruotsissa ja Virossa, kokonaislouhinta 
oli 8.0 t Mt, josta 6.4 Mt oli erilaisia kalk- 
kikiviiuotteita. Lappeenrannan wollas- 
toniittituotanto oli 17.000 t (21.000 t). 

Yhtiö operoi 14 avolouhosta ja 3 
maanalaista kaivosta. Liiketulos oli 180 
(165) Mmk sisältäen 16 Mmkn kerta- 

luontoisen myyntivoiton ja sijoitetun 
pääoman tuotto oli 18 (19) prosenttia. 
Partek Nordkalk jatkoi strategian mu- 
kaista laajentumista Itämeren alueella. 
Investoinnit olivat 236 (1.429) Mmk. 
Suurin investointi, 70 Mmk, oli Tytyrin 
uusi kalkkiuuni. 

ParteWEristeiden (Paroc) liikevaihto 
kasvoi 9 % ollen 1.398 Mmk. Vuorivilla- 
kiveä louhittiin 210.000 t viidessä lou- 
hoksessa. 

sälpätuotanto oli Kemiössä 41.000 t 
(1997: 40.000 t) ja kvartsituotanto Nil- 
siässä 124.000 t (1997 130.000 t) ja Ke- 
miössä 15.000 t (1997 15.000 t). 

Mondo Minerals 
Vuoden 1998 aikana toteutettiin entisen 
Finnminerals Oy:n ja sen omistajien 
WMC:n ja Plus-Staufer AGn Euroo- 
passa sijaitsevien talkkiliiketoimintojen 
integraatio. Samalla uuden yhtiön nimi 
muutettiin Mondo Mineralsiksi. 

Mondo Minerals Groupilla on Suo- 
messa talkkikaivokset Sotkamossa ja 
Polvijärvellä sekä talkkitehtaat Sotka- 
mosa, Vuonoksessa ja Kaavilla. Hol- 
lannissa on kaksi talkin jalastusyksik- 
köä, joihin rakaa-aine toimitetaan Suo- 
mesta ja Australiasta. Norjassa sijaitse- 
van Norwegian Talcin tuottamien talkki- 
tuotteiden markkinointi tapahtuu Mon- 
do Mineralsin toimesta. 

Mondo Minerals Oy:n kokonaislou- 
hinta Suomessa vuonna 1998 oli noin 
2.3 miljoonaa tonnia, josta talkkimalmin 
osuus oli puolet. Yhtiön suomalaisilla 
tehtailla tuotettiin v. 1998 yhteensä 
495.000 tonnia erilaisia talkkituotteita 
sekä 9.500 tonnia nikkelirautaa. 

Tuotettu talkin määrä oli noin 14 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna johtu- 
en tärkeimmän asiakaskunnan, paperi- 
teollisuuden parantuneesta käynnistä 
edelliseen vuoteen verrattuna sekä tal- 
kin käyttömahdollisuuksien lisääntymi- 
sestä erityisesti päällyspigmenteissä. 
Viennin osuus on lisääntynyt tasaisesti 
ja on tällä hetkellä lähes puolet myy- 
dyistä tonneista. 

Geologian tutkimuskeskus GTK 
GTK:n malminetsinnälle asetettiin uusi 
rooli, jossa painottuvat ensivaiheen 
malminetsintä, tutkimukseen perustuva 
tavoitteenasettelu ja aiheiden hyödyn- 
tämiskelpoisuus käyttäjän näkökul- 
masta. Löydetyt malmiaiheet raportoi- 
daan heti KTM:lle kun jatkotutkimuksil- 
le on nähtävissä ulkopuolista kiinnos- 
tusta ja rahoitusta. 

GTKn malminetsintä keskittyi vihreä- 
kivivyöhykkeiden ja kerrosintruusioiden 

SP-mineralsnl (PatieWo&asyiM ) maa- 
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tutkimuksiin. Massiivisten suliidimalmi- 
en etsintää tehostetiin mallintamalla Vi- 
hannin-Pyhäsalmen aluetta sekä selvit- 
tämällä Outokummun jakson syntyä ja 
malminmuodostusta. 

GTKn Iöytämän Kittilän Suurikuusi- 
kon kultaesiintymän tutkimusoikeudet 
siinettiin ruotsalaiselle Riddarhyitan 
Resources ABlle KTM:n alkuvuodesta 
1998 järjestämän kansainvälisen tajo- 
uskilpailun tuloksena. Yhtiö on aloitta- 
nut aiheen jatkotutkimukset syväkaira- 
uksilla ja kaivinkonenäytteenotolla. 
Suomussalmen ja Kuhmon arkeeisilta 
vihreäkivivyöhykkeiltä raportoitiin 
KTM:lle taloudellisesti mielenkiintoisina 
Tormuan liuskejakson kulta-aiheet sekä 
Sika-ahon nikkelimineralisaatio. MO- 
lemmat etenivät UM:n kautta tarjous- 
kilpailuun ja Tormuan kulta-aiheiden 
jatkotutkimusoikeuksista KTM teki sopi- 
muksen Endomines Oy:n kanssa. Li- 
säksi raportoitiin KTM:lle Leppäviralta 
Hanhisalon ja Särkiniemen nikkelia- 
heet. 

Teollisuusmineraalitutkimuksia vah- 
vistettiin. Etelä- ja Länsi-Suomessa kes- 
k iw i in  karbonaattikivien ja ilmeniitin et- 
sintään. Kemiön saarella sijaitsevien 
Genbölen ja Norr-Lammalan kalsiittiki- 
viesiintymien tutkimukset valmistuivat 
raportoitaviksi KTMlle. 

Eräänä uutena tuotteena GiK toteutti 
onnistuneesti "avaimet käteen"-periaat- 

~ 
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eella kaivospiirihankkeen tilaustutki- 
nuksena Seppälän Tiili Oy:lle, joka al- 
:aa hyödyntää GKTn 1980-luvulla Iöy- 
ämiä ja tutkimia Kontiolahden Hokka- 
ammen kyaniittiesiintymiä erityyppisis- 
,ä tiilituotteissa. 
Lentiiran timanttipotentiaalisen alu- 

m tutkimusmateriaali myytiin KTM:n 
Wjestämän tarjouskilpailun jälkeen 
herica Mineral Fields Inc. -yhtiölle. In- 
Itkaattorimineraalien ohella alueelta 
5ytyi lamproiittijuonia, jotka kimberliitti- 
iiippujen lisäksi saattavat olla timantti- 
iitoisia. GTK ei etsi suoranaisesti ti- 

MONDO MiNERALS GROUP 
TALC PRODUCTION IN Et"---- 

d0NDO MMERAIS OY 
T m P m m m " D  
'SOTKAMO 
' WONOS 
'KAAYI 

50NDO MmERALs B.V. 
TAIX: PLANTS IN EO 
=AMsmRDAM 
*CUUK 

IORWEGiAN TAI.C 
VALC PRODUCTS SOLD BY MONDO MiNERAM 

mantteja, mutta Lentiiran esimerkki 
osoittaa, että alueellisetkin indikaattori- 
mineraaliviitteet kiinnostavat timantinet- 
sintäyhtiöitä. 

Nordberg 
Rauma-konsernin kivimurskaimia val- 
mistava Nordberg-ryhniä saavutti vuon- 
na 1998 yhdenlaisen virstanpylvään: Iii- 
kevaihto nousi ensimmäisen kerran yli 
500 miljoonan dollarin. 

Suomen markoissa liikevaihto oli 
2,77 miljardia, jossa oli nousua edellis- 
vuodesta 8 %. Liikevoitto oli 200 miljoo- 
naa markkaa, joissa oli kasvua 4 %. 
Nordberg-ryhmän koko henkilökunta 
oli vuoden lopussa 3.300. joista Suo- 
messa sijaitsevissa yksiköissä oli noin 
900 henkeä. 

Kaivosalalla Nordberg-ryhmän mer- 
kittävintä kehitystä tapahtui esimurska- 
uksessa, jauhinmyllyissä ja isoissa kar- 
tiomurskaimissa. Vuoden 1997 alusta 
Nordbergille siirtyneen Morgårdsham- 
rnarin kaivosyksikkökaupan seurauk- 
sena Nordberg pystyi kehittämään myl- 
lylinjaansa ja hienonnuksen osaamis- 
taan merkittävästi ja pääsi lyhyessä 
ajassa yhdeksi maailman johtavista 
myllytoimittajista. Vuonna 1998 mm. 
toimitettiin maailman suurin kuulamylly 
Norjaan ja tehtiin useita muita merkittä- 
viä myllykauppoja. Vuoden aikana myy- 
tiin myös Nordbergin uusin ja suurin 
leukamurskain, C200, italialaiselle kalk- 
kikivilouhokselle. 

Nordbergilla on etunaan myös alalla 
ainoalaatuinen tutkimus- ja kehityskes- 
kus, joka sijaitsee Milwaukeessa Yh- 
dysvalloissa. Keskuksesa on täydelli- 
nen murskaus- ja hienonnuslinja, jonka 
avulla on mahdollista kehittää omia uu- 
tuustuotteita ja tutkia asiakkaiden kivi- 
ja malmimateriaalit parhaan mahdolli- 
sen prosessin määrittämiseksi. 

17 
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Tamrock ja Sandvik Rock Tools muo- 
dostavat yhden Sandvikin kuudesta lii- 

LAROX 
Laroxin vuosi 1998 ei mennyt asetettu- ketoiminta-alueesta, Sandvik Mining 
jen tavoitteiden mukaisesti. Heikkoon and Constructionin. 
myynnin kehitykseen nesteen- ja kiinto- Sandvik Mining and Construction tar- 
aineenerotusliiketoiminnan osalta vai- joaa markkinoiden laajimman tuotevali- 
kutti kaivosteollisuuden projektien siir- koiman kaivoksiin ja rakentamiseen liit- 
tyminen alhaisista metallien hinnoista tyvään kallion ja mineraalien louhin- 
johtuen. Letkuventtiilien myynti kasvoi taan. 
kuitenkin suunnitellusti ja muutkin ta- Sandvik Tamrockin tärkeimmät tuote- 
voineet toteutuivat budjetin mukaisesti. uutuudet 1998 olivat Supra kaivokselle 

Larox-konsernin liikevaihto laski noin ja Pantera maanpäällisille louhoksille ja 
viidenneksen edellisvuodesta ja tulos kaivostoimintaan. 
jäi tappiolliseksi. Konsernin liike- 
vaihto laski 18,4 % edellisestä 
vuodesta 253,4 mmkaan. Käyt- 
tökate ja liikevoitto heikkenivät ja 
konsernin tulos ennen satunnai- 
sia eriä, tilinpäätössiitioja ja vero- 
ja jäi tappiolliseksi 6,l mmkaan. 

Larox vahvisti jalansijaa erityi- 
sesti eteläisessä Afrikassa, jonne 
Larox toimitti yhteensä viisi pai- 
nesuodatinta kolmelle uudelle 

Tulevaisuuden näkymät 
Suomen liittyminen Euroopan 
Unioniin neljä vuotta sitten ja 
Euroopan raha- ja valuuttaunio- 
niin tämän vuoden alusta ovat 
luoneet vankan pohjan maam- 
me talouden myönteiselle kehi- 
tykselle tulevaisuudessakin. Te- 
lekommunikaatioalaa lukuunot- 
tamatta Suomen teollisuuden 
tulevaisuuden odotukset ovat 
kuitenkin viimeisten kuukausi- 
en aikana heikentyneet lähinnä 
maailman talouden synkenty- 
neiden näkymien vuoksi. 

Kuten tunnettua, Aasiasta al- 
kanut maailman talouden häi- 
riötila on vaikuttanut metallien 
perusteollisuuteen jo aiemmin 
kuin moneen muuhun teollisuu- 
den alaan. On täysi syy uskoa, 
että erityisesti Aasian talouden 
häiriötilan korjaantuminen tulee 
aikanaan heijastumaan positii- 
visesti myös vuoriteollisuuteen. 

Tästä syystä on tärkeää, että usko 
alaan ja suomalaiseen osaamiseen 
säilyvät vahvana ja että alan yleiset 
toimintaedellytykset Suomessa kye- 
tään turvaamaan vähintään yhtä hy- 
vin kuin kilpailijamaissamme. Alam- 
me korkean energiaintensiivisyyden 
takia on tärkeää, että eri energiamuo- 
tojen hinnan on oltava kilpailukykyi- 
nen ja energiasaatavuuden turvattu. 
Tästä syystä olemmekin valinneet 
energiakysymykset näiden Vuori- 
miespäivien teemaksi.0 

Vuoden 1997 lopulla ruotsalainen 
Sandvik-konserni osti enemmis- 
tön Tamrockin osakkeista. Sand- 
vik on vuonna 1862 perustettu 
korkeateknologian materiaalitek- 
niikkakonserni, joka on yksi Ruot- 
sin suurimmista vientiyrityksistä. 
Sandivkilla on 250 tytäryhtiötä 130 
maassa ja konsernin vuosiliike- 
vaihto on Tamrock mukaanluk- 
vli 27 miliardia markkaa ia her - 1 iöstön määrä 38.000. . 
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Energiahuollon monet kasvot 
Oden 1999 Vuorimiespäivät oli- piti Outokummun p ohtaja vuori- Ympäristöministeriön entinen yiij 

neuvos Jyrki Juusela ja energia- taja Olli Ojala, Rautaruukin teräs 
n aikana vuorimiehiin iskettiin tuotannon puhemiehenä toimi For- tantoyksikköjohtaja Erkki Pisilä s 

aimo lataus energiatietoutta. Ajan- tumin hallituksen puheenjohtaja entinen ja uudelleenvalittu kan 
kohta oli viestien aitouden ja to- edustaja, nyttemmin ministeriksi 
tuuksien laukomisen kannalta mitä miteity Osmo Soininvaara toivat 
otollisin. Uuden eduskunnan ko- heenvuoroissaan uusia Iähesty 
koonpano oli selvillä, mutta uusi vaihtoehtoja aamupäivän aiheisii 
hallitus vielä muodostamatta. Sa- Seuraavilla sivuilla toimitus on 
nojen takana oli painoa: valtioval- kumentoinut osan päivän ener 
lan näkemykset esitti ylijohtaja ympäristökysymyksiin ja niiden keskusteluista parhaan kyky 
Taisto Turunen U M : n  energia- vaikutukseen energiataloudelle, mukaan. Erkki Pisilän esitelmä 
osastolta. Suurkuluttajien puolta täydensi päivää mainiolla tavalla. T&K-osasta. 

hyvin energiaintensiiviset. Päi- 

Matti Vuoria. 
Kuulijat saattoivat todeta, että suu- 
rista linjoista ollaan Suomen ener- 
giapolitiikasssa varsin yksimielisiä. 
Metallurgien iltapäivällä järjestämä 
seurantakokous, jossa keskityttiin 

Suomen energiastrategia 
Ituottanut hyviä tuloksia 
Ensimmäinen öljykriisi 1970-luvun alussa herätti Suomen 
ajattelemaan energiakulutustaan. Siitä lähtien maa on to- 
teuttanut johdonmukaista energiapolitiikkaa ja kuuluu tänä 
päivänä Euroopan edelläkävijämaihin mitä energian tehok- 
kaaseen käyttöön tulee, totesi U M : n  energiaosaston ylijoh- 
taja Taisto Turunen päivän ensimmäisenä esitelmöitsijänä. 
Tässä otteita ylijohtaja Turusen esityksestä. 

REFERAATTI BO-ERIC FORSTEN KUVA LEENA FORSTEN 

Hallitus sai energiastrategiansa valmiik- 
si keväällä 1997 ja antoi sen syksyllä 
eduskunnalle selonteon muodossa. Sii- 
tä lähtien sille on löytynyt haNinaiSen 
yksimielinen tuki. Toteuttamista on seu- 
rattu ja valittu linja on hyväksi todettu. 

Suomen energiapolitiikan Iähtökoh- 
dat eivät ole erityisen suotuisat. Suomi 
on hyvin energiavaltainen yhteiskunta, 
jossa energian kulutus asukasta kohti 
on maailman korkeimpia. Suomessa 
joutuu satsaamaan huomattavasti 
enemmän energiaan kuin useimmissa 
kilpailijamaissa. Toinen keskeinen Iäh- 
tökohta on, että Suomi on hyvin riippu- 
vainen tuontienergiasta. Kaikki hintaan 
tai saatavuuteen vaikuttavat kriisit näky- 
vät välittömästi Suomen oloissa. 

Suomen energian omavaraisuusaste 
on nyt noin 30% (ydinvoima ei ole las- 
kettu mukaan). Ensimmäisen öljykriisin 
aikoihin se oli ainoastaan reilut 20%. 
Tämä omavaraisuusaste on yksi Euroo- 
pan ja OECD-maiden alhaisimpia, to- 

20 

disteena siitä, ettei Suomessa juuri ole 
omia energialähteitä. 

Energiastrategiaa on Suomessa har- 
rastettu parikymmentä vuotta ja tulok- 
set ovat hyviä. Maan energiahankinnan 
ja -tuotannon rakenne on monipuolistu- 
nut aivan huomattavasti. Millään pri- 
määrilähteeliä ei enää ole hallitsevaa 
asemaa Suomen energiamarkkinoilla. 
Toista oli 1970-luvun alussa, jolloin öijyi- 
Iä oli lähes 60 prosentin osuus koko 
energiahankinnasta. Sen jälkeen on ku- 
vaan tullut mukaan sekä maakaasu että 
ydinvoima. Kotimaisista raaka-aineista 
turpeen tuotantoa on voimakkaasti ke- 
hitetty. TUNe kattaa jo noin 7% energia- 
taseestamme, mikä on ehdottomasti la- 
jinsa maailmanennätys. Suomen lisäksi 
turvetta ei juuri käytetä kuin Irlannissa ja 
jonkin verran Ruotsissa ja Venäjällä. 

Voidaan sanoa, että Suomi on tämän 
monipuolisuuden ansiosta luonut var- 
muutta energiahuoitoonsa. Yhteen 
energiamuotoon kohdistuvat kriisit ei- 

vät heilauttele meidän energiahuolto- 
amme ja kansantalouttamme. 

Toivon, että seuraavatkin hallitukset 
ymmärtävät, ettei tällaisesta edusta saa 
luopua. Ei pidä markkinoiden toimin- 
nan vastaisesti väkivalloin lähteä aja- 
maan jotakin energiatoimintamuotoa 
alas, kuten viimeaikaiset uutiset kerto- 
vat muista EU-maista. Suomessa ei kui- 
tenkaan ole keskusteltu ydinvoiman 
alasajamisesta, mutta kylläkin jonkin 
muun primäärilähteen, kuten hiilen tai 
turpeen, poistumisesta kuvasta. Ne 
poistuvat sitten aikanaan kun olosuh- 
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teet sille syntyvät. Niiden poistaminen 
ehdoin tahdoin johtaa vain turhiin kus- 
tannu ksiin . 

Kansallisista lähtökohdista on meille 
muodostettu energiastrategiset toi- 
menpidealueet, joilla tuloksia pitäisi 
saada aikaan. Keskeisimmät tulosalu- 
eet ovat: 

* Energian tehokas käyttö 
* Energian varmuus ja monipuoli- 

* Energiahuollon ympäristöpäästö- 

* Ympäristöhaittojen minimointi 
* Bioenergian edistäminen 
* Energiateknologian viennin kehittä- 

Suomessa käytetään energiaa hyvin 
tehokkaasti. Mitattuna millä tavalla ja 
millä tasolla tahansa, kansantaloudes- 
sa tai tuotetasolla, energiansäästö on 
Suomessa hyvin edennyt. Suomen 
energiatehokkuus on kansinvälisesti 
katsoen maailman kärkiluokkaa. 

Toinen merkittävä tulosalue, jolla vii- 
meaikoina on tehty paljon ponnisteluja, 
on bioenergian käytön lisääminen, sil- 
loin tarkoitetaan lähinnä puun käytön li- 
säämistä. Edelleen on hyvät mahdolli- 
suudet lisätä puun käyttöä tulevaisuu- 
dessa. 

Tavoitteet eivät toteudu ilman keinoja. 
Vaikka energian käyttäjät eli kuluttajat 
ja yritykset tekevät lopulliset energia- 
päätökset, osa keinoista on valtiovallan 
ja hallituksen hanskassa. 

suus 

jen vähentäminen 

minen 

Suomi energian nettoviejä 
Energiateknologian rahoittaminen tun- 
nustetaan aika yksimielisesti tällä het- 
kellä tehokkaimmaksi keinoksi edes- 
auttaa sekä energiatalouden että koko 
kansantalouden tavoitteiden saavutta- 
mista. Energiateknologian kehittymisen 
kautta myös energiateknologian vienti 
on lähtenyt huimaan nousuun. 1980- 
luvun puolivälissä energiateknologian 
viennin arvo ylitti Suomeen tuodun 
energian arvon, joten tavalla tai toisella 
olemme nyt energian nettoviejiä. Tämä 
on saavutus, jota ei soisi minkään asian 
tai toimijan tuhraavan tulevaisuudessa. 

Energiainvestointien tukea nostettiin 
tuntuvasti vuoden 1998 talousarviossa 
ja samaa tasoa on jatkettu vuodelle 
1999. Rahoitus on erityisesti suunnattu 
puuenergian tuotanto- ja käyttöinves- 
tointeihin sekä tuulivoimalaitoksiin. 

Uusi kehitysaskel energiamarkkinoil- 
la on markkinoiden avautuminen kilpai- 
lulle. EU on saanut aikaan sähkömark- 
kinadirektiivit, joilla jäsenmaat velvoite- 
taan avaamaan tietty osuus, 27%, säh- 
kömarkkinoistaan. Tässä vaiheessa 

näyttää siltä kuin kaikki jäsenmaat eivät 
tätä velvoitetta pystyisi tai haluaisi to- 
teuttaa. Suomessa markkinat on avau- 
tuneet enemmän kuin 100 prosentti- 
sesti. 

Meillä vapautettiin viime syksynä 
pienkuluttajatkin valitsemaan oman 
sähköntoimittajansa. Loppujen lopuksi 
ei kovin monta tuhatta taloutta vaihta- 
nut toimittajaa, mutta kilpailun luomi- 
nen aiheutti jo sinänsä sen, että myyjät 
pudottivat hintojaan. Kun kaikki löysät 
vedetään pois sähkösektorilta vaikeuk- 
sia voi tulla niille, jotka monopolivoitto- 
jensa turvin ovat mellastaneet markki- 
noilla. Sähkön jakelijoiden lukumäärä, 
joka maan koon huomioonottaen on 
varsin suuri, tulee pienentymään. Joku 
on heittänyt arvion, että muutamassa 
vuodessa päädytään viiteen sähkölai- 
tokseen. 

Kilpailulainsäädäntöön on KTM:n toi- 
mesta saatu mukaan uusi pykälä, jonka 
mukaan suurin markkinaosuus säh- 
könjakelussa voi olla 25%. Toisin sa- 
noen, tarvitaan vähintään viisi jakelijaa, 
jotta elettäisiin lain mukaan. 

Energiaverotusta on käytetty energia- 
talouden ohjauskeinona varsin voimak- 
kaasti nykyisen energiastrategian aika- 
na. Sen avulla ohjataan sekä kulutusta 
että polttoaineiden valintoja. Viime ai- 
koina se on saanut erityistä vauhtia hiili- 
dioksidien vähentämisvaatimuksissa. 
Tässäkin asiassa Suomi on aivan maail- 
man kärjessä. Meillä energiaveroja on 
nostettu maailmanennästystahtia. Hiili- 
dioksidiveroa on korotettu 70 markasta 
102 markkaan hiilidioksiditonnilta. Sekä 
teollisuuden että muun sähkön veroa 
on nostettu 0,9 p/kWh. Huomattavaa 
on, ettei sähköntuotannolle ole säädet- 
ty polttoaineveroa. 

EU:lle yhtenäinen vero? 
Euroopan Unioni yrittää kovaa vauhtia 
saada aikaan energiaveroratkaisun, 
joka koskisi kaikkia EU:n jäsenmaita. 
Se on kuitenkin ollut useamman vuo- 
den hyvin takkuisessa vaiheessa. Tuli 
EU:n vero voimaan myöhemmin tai ei, 
se ei paljon vaikuta Suomen nykyiseen 
järjestelmään. Me olemme karanneet 
sen verran ylemmäksi, ettei EU:n vero- 
tusdirektiivi saavuttaisi meidän tasoam- 
me pitkään aikaan. Ainoa tuote, jonka 
osalta näyttää olevan korotusvelvoittei- 
ta on dieselpolttoaine. 

Kiotossa sovittiin joulukuussa pöytä- 
kirjasta, jonka mukaan pöytäkirjassa 
mainitut maat (EU niiden joukossa) si- 
toutuvat vähentämään vuotuisia kasvi- 
huonekaasujen päästöjä keskimäärin 
5.2 Drosenttia vuoden 1990 Däästöta- 

sosta velvoitekaudelle 2008-201 2. EU:n 
sisällä Suomen velvoitteeksi tuli kuu- 
den kaasun päästömäärän palauttami- 
nen vuoden 1990 tasolle. Tavoitteen 
saavuttaminen on vaikea, sillä energia- 
tuotannon CO2-päästöt tulevat arvioi- 
den mukaan edelleenkin kasvamaan 
energian kulutuksen myötä. Pöytäkir- 
jaan sisällytetyistä ns. joustomekanis- 
meista saattaa olla Suomelle hyötyä. 
Niiden avulla Suomi voisi pienentää 
päästöjensä vähentämisvelvoitetta. 
Kansainväliset pelisäännöt ja toteutta- 
mismahdollisuudet ovat kuitenkin jous- 
tomekanismien osalta vielä sopimatta. 

Hiili julistettu pannaan 
Energiasektorien COZ-päästöjen kan- 
nalta ratkaisevassa asemassa on säh- 
kön tuotantorakenteen muuttuminen 
vähemmän hiiltä sisältäväksi. Tällöin on 
kysymys siitä miten ja millä tavalla kaa- 
sulla voidaan korvata hiili. On myös ar- 
vioitava mikä ydinvoiman osuus tulee 
tulevaisuudessa olemaan ja minkälai- 
set ovat mahdollisuudet energiantuon- 
tiin. 

Sähkön tuonti on vaihtoehto oman 
kapasiteetin rakentamiselle. Tuonti- 
mahdollisuudet saattavat kuitenkin jää- 
dä pidemmällä aikavälillä nykyisiä pie- 
nemmi ksi. 

Sähkön hankinnan perustaminen ny- 
kyistä enemmän kaasun varaan edel- 
lyttäisi kaasun hankinnan monipuolis- 
tamista ja kaasumarkkinoiden merkittä- 
vää kehittämistä. Tähän tähtäävät selvi- 
tykset ovat osittain valmistuneet ja lisä- 
tietoja asiasta saadaan lähiaikoina. 

Hiilen polttoon perustuvaa uutta voi- 
malaitoskapasiteettia ei maahamme 
enää rakennettane. Tältä osin markki- 
nat näyttävät reagoineen energiastrate- 
gian tavoitteisiin odotetulla tavalla. 

Ydinvoiman mahdollinen lisärakenta- 
minen ehtinee näillä näkymin vaikutta- 
maan fossiilisia polttoaineita korvaava- 
na tuotantomuotona aikaisintaan vuo- 
den 201 0 paikkeilla. 

Näyttää siltä, että lähiaikoina nousee 
jälleen voimallisesti esille mahdollisuus 
perustaa sähkötuotanto jatkossa sekä 
ydinvoiman että kaasuvoiman lisäämi- 
sen varaan. Strategian mukaan tätä ky- 
symystä pitäisi tarkastella talous-, työlli- 
syys- ja ympäristöpoliittisten tavoittei- 
den valossa, mikäli edelleen tavoitel- 
laan energiastrategian mukaisia talous-, 
työllisyys- ja ympäristöpoliittisia kehi- 
tysuria. 

Nähtäväksi jääkin voiko vuoden 1999 
aikana syntyä edellytyksiä niille inves- 
tointipäätöksille, jotka liittäisivät Suo- 
men erootmalaiseen kaasuverkkoon.0 
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Prosessiteollisuuden 
tulevaisuus riippuvainen 
tulevista energiaratkaisuista 
VUORINEUVOS JYRKI JUUSELA, OUTOKUMPU OY,, VUORIMIESPAIVILLJ 26.3.1999 

“Energiavaltaiselle prosessi- 
teollisuodelle energiapoliitti- 
set päätökset ovat aivan rat- 
kaisevia ajatellen investoin- 
teja sekä yritysten menestys- 
tä ja tulevaisuutta Suomes- 
sa”, painotti Outokummun 
pääjohtaja, vuorineuvos Jyrki 
Juusela, kuluttajan, teolli- 
suuden, puheenvuorossa. 
Hän huomautti, että uudella 
hallituksella ja eduskunnalla 
on väistämättä edessään 
energiapoliittisia päätöksiä, 
ioilla on kauaskantoisia vai- 
kutuksia koko kansantalou- 
delle. Seuraavassa yhteenve- 
to vuorineuvos Juuselan esi- 
telmästä. 

Aikanaan Euroopan talousyhteisön pe- 
rustamissopimukseen ei kirjattu ener- 
giapolitiikkaa koskevaa lukua - ehkä 
osittain sen vuoksi, että kaksi muuta 
perustamissopimusta jo käsittelivät hiil- 
tä (Euroopan hiili- ja teräsyhteisö) ja 
ydinvoimaa (Euratom) laajasti. Vaikka 
perustamissopimuksessa ei ole ener- 
giapolitiikalla omaa lukua, on EU kirjan- 
nut eri yhteyksissä energiapoliittisia ta- 
voitteitaan. EU:n komissio julkaisi vuo 
den 1995 lopulla energiapolitiikan val- 
koisen kirjan, jossa linjataan EU:n ener. 
giapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä, 
Siinä esitetään, että energiapolitiikass; 
keskityiiäisiin tulevina vuosina seuraa 
viin asioihin: 

* energiamarkkinoiden avaamiseen 
’ yleiseen kilpailukykyyn 
* energian saatavuuden turvaami- 
seen, ja 
* ympäristönsuojeluun. 
Nämä tavoitteet ovat samat kuin teoi- 

lisuus on Suomessa energiapolitiikalle 
asettanut. Yleisen kilpailukyvyn kohdal- 
la kysymys on lähinnä energian hinnas- 
ta - kilpailua tulee edistää. Saatavuuder 

turvaaminen painottuu Suomessa ehkä 
muuta EU:ta enemmän nimenomaan 
kotimaisen tuotannon monipuolisuu- 
teen ja ulkomaisen sähkön osuuteen. 

Koko EU:n alueella huoli kasvavasta 
polttoaineiden tuontiriippuvuudesta on 
myös keskeisessä asemassa. Etenkin 
huonosti varastoitavan maakaasun 
kohdalla nopeasti kasvava tuonnin 
osuus huolestuttaa EU-maita. 

EU:n energiamarkkinat ovat 
hitaasti avautumassa 
EU:n peruspilari on tavaroiden vapaa 
liikkuminen, avoimet markkinat EU:n 
alueella. Muista sektoreista poiketen 
energiamarkkinoiden avaaminen on 
edennyt poikkeuksellisen nihkeästi ja 
hitaasti. Tähän on varmasti monia syitä. 
Perussyy taustalla lienee energian suu- 
ri strateginen merkitys kaikille kansan- 
talouksille. Energiahuollon kehittämi- 
seksi ja teollistumista vauhdittamaan 
perustettiin aikanaan vahvoja ja inves- 
tointikykyisiä kansallisia energiamono- 
poleja, joista ei nyt haluttaisi luopua. 

Pitkällisen prosessin jälkeen energia- 
markkinatkin ovat lopulta avautumassa. 
Sähkömarkkinadirektiivin tuli olla copeu- 
tettu kansalliseen lainsäädäntöön heimi- 
kuussa 1999. Kaasumarkkinadirektiivi on 
sopeutettava kansalliseen lainsäädän- 
töön viimeistään elokuussa 2000. 

Suomen kunniaksi on mainittava, että 
sähkömarkkinoiden avaamisessa olem- 

me kulkeneet EU:n etujoukoissa. Vair 
Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britanni. 
assa ja Saksassa sähkömarkkinat or 
avattu kaikille kuluttajille. Suomess; 
Outokumpu käytti ensimmäisenä teolli. 
suusyrityksenä hyväkseen mahdoili. 
suutta ostaa sähköä myös rajan yli. 

En usko, että Euroopan avautuva! 
sähkömarkkinat tuovat Suomen teolii. 
suudella olennaista lisäetua sähkör 
hinnassa. Päinvastoin, useimmissa EU 
roopan maissa kilpailijoittemme säh. 
kön hinta halpenee. Näin on jo käyny 
esimerkiksi Saksassa. Vaikka euroop 
palainen teollisuus kokonaisuuten: 
hyötyy sähkömarkkinoiden avaamises 
ta, kuuluvat Ruotsi ja Suomi siihen jouk. 
koon, joissa kilpailutilanne voi kiristyä 
Myös houkutus tehdä energiaintensiivi. 
set investoinnit lähemmäksi markkinoi. 
ta voi lisääntyä. Energiavaltaisen teoili. 
suuden sähkön hinta on ollut ja 01 

edelleen useimmissa kilaiiijamaissam 
me Euroopan ulkopuolella halvempa; 
kuin Suomessa. 

Suomeen tehtävien investointier 
puolesta vaakakupissa painavat raaka 
ainevarat, osaaminen, olemassa olevz 
infrastruktuuri ja tehtaat sekä ehkä pie 
noinen isänmaallisuuskin. Uskon, etti 
useimmat suomalaiset teoliisuusyrityk 
set työllistävät mieluummin Suomess; 
kuin vaikkapa Aasiassa, jos se vain 01 
liiketaloudellisesti edes jotenkin perus 
teltavissa. 

Polittistaloudellisesta veturistr 
ympäristöpolitiikan välineeksi 
EU:n hallitustenvälisen konferenssin tu 
loksena syntyi ns. Amsterdamin sopi 
mus lokakuussa 1997. Sopimuksess; 
on lauseke, jolla määrätään ympäris 
tönsuojelua ja kestävää kehitystä kos 
kevien periaatteiden sisällyttämisest; 
Iäpäisyperiaatteella yhteisön kaikkiii 
eri politiikan lohkoihin. 

Suomen puheenjohtajakauden huip 
pukokouksessa joulukuussa 1999 esi 
tellään kattava strategia aikataluineei 
kestävän kehityksen sisällyttämisesti 
EU:n toteuttamaan energiapolitiikkaan 

Energiantuotanto ja -käyttö on kes 
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Klustereiden viennin arvo 

I I  :F===--lE-l 

huomattavaa. Lisäksi perusteollisuu- 
den yritysten menestyksellä on suora 
kohtalonyhteys niiden lukemattomiin 
alihankkijoihin pk-sektorilla. 

Energiavaltaisen teollisuuden huo- 
mattava aluepoliittinen merkitys on 
usein jätetty liian vähälle huomiolle. 
Metsä- ja perusmetalliteollisuuden tuo- 
tantolaitokset ovat sijoittuneet ympäri 

tuuhintainen ener- 
gia on ollut ja voi 
olla jatkossakin 
harvoja kilpailu- 
etujamme. Meillä 
on vain vähän 
luonnonvaroja ja 
niidenkin hyväksi- 
käyttö edellyttää 
runsasta energi- 
ankäyttöä. 

Suomessa on 
omalla osaamisel- 
la pystyity tuotta- 
maan energiaa kil- 
pai lukykyiseen 
hintaan. 1990-lu- 
vulla olemme kui- 
tenkin vuosi vuo- 

delta murentaneet tämän kilpailuedun 
käsittämättömillä energiaveropäätökcil- 
Iä, jotka esimerkiksi yli kaksinkertaista- 
vat kivihiilen hinnan ja nostavat energia- 
valtaisen yritykcen sähkön hintaa noin 
15 prosentilla. 

Suomen teollisuuden energiavero- 
rasitus on nyt OECD-maiden korkeim- 
pia ja eräillä toimialoilla selvästi korkein. 

Suomea useimmiten ruuhka-Suomen Ennen kuin muut maat ottavat käyttöön 
ulkopuolelle pienille paikkakunnille, vastaavia veroja, ei Suomessa tule teol- 
kun taas sähkö- ja elektroniikkateolli- lisuuden energiaverorasitusta korottaa, 
suuden kasvu painottuu suurimpiin vaan päinvastoin energiaverot pitää 
kasvukeskuksiin. laskea muiden maiden tasolle. 

samme uusien vientiklusterien, kuten Sähkön tarve kasvaa 1.5 Dro- 
Nopeasti kasvavien, kansantaloudes- 

_ _  
energiaklusterin kasvua, on senttia vuodessa 

mahdollisimman tehok- 
kaasti. Jos teleklusterin vienti kasvaa 
noin 15 prosentin vuosivauhdilla pitkäl- 
lä aikavälillä ja muutkin uudet vien- 
tiklusterit reippaasti, tarvitsemme kui- 
tenkin useamman prosentin vuosikas- 
vun myös perinteisessä prosessiteolli- 
suudessa, jotta pystyisimme ylläpitä- 
mään tavoitellun viennin kasvun. 

Ripeä teollistuminen 1960- ja 1970-lu- 
vuilla ei olisi ollut mahdollista ilman 
määrätietoista sähkön tuotanto- ja jake- 
lujärjestelmän kehittämistä. Kohtuuhin- 
tainen sähkö mahdollisti omien puu- ja 
maimivarojemme hyväksikäytön. Vuo- 
sittainen sähkön tarpeen kasvu oli kes- 
kimäärin 9.5 oro- 

Kauppa- ja teollisuusministeriö arvioi 
sähkön tarpeen kasvuksi noin 20 pro- 
senttia nykytasosta vuoteen 2010 men- 
nessä, mikä merkitsee 1,5 prosentin 
vuosikasvua. Sähkön tarpeen tyydyttä- 
miseksi ja käytöstä poistettavien voima- 
laitosten korvaamiseksi tarvitaan vuo- 
teen 2010 mennessä yhteensä 3500- 
4000 MW lisää voimalaitoskapasiteet- 
tia. Talven kylmimmät pakkaset osoitti- 
vat kapasiteettitilanteemme vakavuu- 
den jo nyt, kun lähes kaikki voimalaitos- 
teho oli käyiössä. Tammikuun lopussa 
tehontarve oli yli 13000 MW. Nyt on ra- 
kenteilla vain muutama sata megawat- 
tia voimalaitostehoa, mikä hädin tuskin 
riittää kattamaan yhden vuoden sähkön 
lisätarpeen. 

Energiansäästöllä on suuri 
merkitys 
Vuonna 1998 sähkön kulutus kasvoi 
noin 4 prosenttia. Tähän asti sähkön 
tarve on kasvanut nopeammin kuin 
BKT, mutta nyt näyttää siltä, että kasvu- 
vauhti olisi painettavissa alle BKT-kas- 
vun. Kuitenkin vain 1,5 prosentin vuosi- 
kasvu merkitsee tuntuvia tehostamis- ja 
säästötoimenpiteitä niin kodeissa kuin 
elinkeinoelämässäkin. 

Energiavaltaisessa teollisuudessa on 
aina ymmärretty energiatehokkuuden 
merkitys kilpailukyvylle. Suurimpien 
suomalaisten yritysten energialasku 
nousee 1-3 miljardiin markkaan. On sel- 
vää, että tällainen menoerä on tarkan 
seurannan alla ja sitä pyritään pienen- 
tämään kaikin keinoin. 

Parhaiten tunnen luonnollisesti pe- 
rusmetallin energiatehokkuuden. Sille 
pohjan ovat luoneet aikanaan tehdyt 
energiaa tehokkaasti hyödyntävät pro- 
sessiratkaisut. Suomen perusmetallite- 

Tätä taustaa vasten on selvää. että senttia 1960-iu- 
vulla, 6,2 prosent- Suomella ei ole varaa keinotekoisesti @ S b K b N  KULUTUKSEN JA BKRN K E S K I w N E N  

veroilla tai muilla keinoin hidastaa esi- tia 1970-luvulla ja VUOSIKASVU ERI VUOSI MENI^ 
merkiksi metsäteollisuuden viennin 
kasvua, puhumattakaan, että voisimme 
pikkuhiljaa luopua vaikkapa papariteol- 
lisuudesta. Meidän on pyrittävä kasvat- 
tamaan mm. teleklusterin osuutta vien- 
nistä, mutta se ei saa, eikä voi tapahtua 
heikentämällä muun teollisuuden toi- 
mintaedellytyksiä. Päinvastoin vahva, 
omiin vahvuuksiin ja luonnonvaroihin 
perustuva perusteollisuus luo pohjan 
uusille innovaatioille ja riskinottokyvylle 
uusilla, nopeasti kehiiiyvillä toimialoilla. 

4,5 prosenttia 
1980-luvulla. Tuo- 
tannon kasvu ja 
elintason nousu 
edelleen lisäävät 
sähkön taivetta. 
1990-luvulla säh- 
kön tarve on kas- 
vanut keskimäärin 
2,5 prosenttia 
vuodessa samal- 
la, kun laman ra- 

iwim iwim imim io1oim i9(01101 ioiuma 

PLIIISYYI ia Tyanantapt 

sittama brutto- 
Energia on keskeinen kilpailu- kansantuote ka- 
tekijä voi keskimäärin 

vain 1 3  prosenttia 
Omilla toimillamme aikaansaatu koh- vuodessa. 
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Ilisuus on pääosiltaan nuorta, ja teh- 
iat niin sanottuja green iield -toteutuk- 
ia, joissa alan viimeisin tekniikka on 
oitu ottaa käyttöön. Tehtyjen valintojen 
eurauksena energiankulutus ja hiilidi- 
ksidipäästöt ovat jääneet alhaisem- 
iiksi kuin vaihtoehtoisissa prosesseis- 
a. Esimerkkejä energiatehokkaista 
rosesseista perusmetallfieollisuudes- 
a ovat muun muassa: 
- korkeapainemasuuni, joka tarvitsee 
noin 25 kg vähemmän koksia rauta- 
tonnia kohti, 
- jatkuvavalumenetelmä. joka vähen- 
tää energiankäyttöä 12 prosentilla ja 
lisää saantoa sulasta teräksestä aihi- 
oksi 10 prosentilla, 
- liekkisulatusmenetelmä, jonka Ou- 
tokumpu kehitti jo 50 vuotta sitten ni- 
menomaan energian säästämiseksi, 
- ferrokromin ja ruostumattoman te- 
räksen integroitu valmistusprosessi, 
joka vähentää tarvittavan energian 
määrää noin 15 prosentilla, sekä - metallurgisten prosessien jätekaa- 
sujen ja -1ämpöjen hyötykäyttö säh- 
köntuotantoon, kaukoiämmitykseen, 
tehtailla, jne. 
Huolimatta voimakkaasta panostuk- 

esta energian käytön tehokkuuteen, 
asvaa perusmetallin energiankäyttö ja 

lonka hankinnassa emme voi liiaksi tur- 
vata tuonnin varaan. Oma tuotanto ta- 
kaa vakaan hintakehityksen ja hyvän 
huoltovarmuuden. Sähkökauppa rajo- 
jen yli vilkastuu jatkuvasti, mutta vuotui- 
nen nettotuonti ei voine merkittävästi 
kasvaa Pohjoismaista eikä myöskään 
Venäjältä. 

Suomen sähköntuotannon ylivoimai- 
nen vahvuus on sen monipuolisuus. 
Kaikkien sähkön hankintamuotojen oli- 
si oltava käyiettävissä myös jatkossa. 
Erityisesti on panostettava uusiutuvien 
energialähteiden, ydinvoiman ja maa- 
kaasun käytön lisäämiseen. Vain näi- 
den tasapainoisella ja yhtäaikaisella ke- 
hittämisellä voimme tyydyttää kasvavan 
sähkön tarpeen talouden ja ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. 

Tämän vaalikauden aikana päätös 
ydinvoimasta on tehtävä. Se on taious- 
ja ympäristöpoliittinen linjapäätös, jon- 
ka suhteen uusi eduskunta ei enää voi 
panna päätään pensaaseen. 

Edullinen energia varmistaa työpaik- 
kojen pysymisen ja uusien syntymisen 
Suomeen. Kotitalouksille energia on 
välttämätön. elintarvikKeisiin verratta- 
vissa oleva perushyödyke, jonka liian 
korkea hinta väistämättä heikentää ih- 
misten elämisen laatua ja luo sosiaalis- 
ta eriarvoisuutta. Energiapolitiikan on 
myös tuettava ilmasto- ja muiden ym- 

päristöpoliittisten 
tavoitteiden to- 
teuttamista talou- 
dellisesti kestäväl- 
Iä tavalla. 

.. 
Suomen dhkön kokonaiskulutus 199 

Suomen sähkbn kokonaiskulutus 
763 TWh, josta 
- teollisuus ja rakentaminen 41,7 TWh (54%) 
- metalliteOlllsuUS 6,9 TWh (9 % S U O M  

kulutUl<Sesta) 

Yhteenvetona 
seuraavat ener- 
gialinjaukset ovat 
t o d e l l i s u u d e n  
kannalta keskei- 
ei+ -.-. 

- Kohtuuhintai- 
sen energian mer- 

-Outokumpu noin 3,O TWh (3.8 % Suomen 
kulutuksesta) 

hiilidioksidipäästöt kaiken todennäköi- 
syyden mukaan vuoteen 2010 menen- 
säs noin 20 prosentilla. Tämä johtuu sii- 
tä, että perusmetallin kasvu kohdistuu 
ensisijassa korkealle jalostettuihin tuot- 
teisiin. Niiden valmistaminen yleensä li- 
sää energiankulutusta. Toinen syy 
energiankulutuksen jatkuvaan lisäänty- 
miseen ovat ympäristönsuojeluun ja 
työolosuhteiden parantamiseen liittyvät 
toimenpiteet, jotka edellyttävät uusia 
sähkökäyttöjä. 

Kaikkia sähkön tuotanto- 
muotoja tarvitaan 
Sähkö on niin teollisuudelle kuin kotita- 
louksillekin strateginen perushyödyke, 

kitys jokaisen kan- 
salaisen perushyödykkeenä sekä ta- 
louskasvun ja hyvinvoinnin turvaajana 
olisi ymmärrettävä ja selvästi todettava. 

- Kaikkien sähkön tuotannon vaihto- 
ehtojen on dtava käytettävissä, myös 
ydinvoiman lisärakentaminen on sallit- 
tava. 

- Teollisuuden energiaverotusta tulee 
lieventää, kunnes muut maat ottavai 
käyttöön vastaavansuuruisia veroja. 

- Energiapoliittisten toimien on tuetta- 
va ilmastotavoitteiden toteuttamista ta- 
loudellisesti kestävällä tavalla. 

Aina kun puhumme energiasta, pu- 
humme hyvinvoinnista, työllisyydestä ja 
ympäristöstä.0 
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Energiamarkkinat nopeassa 
muutosvaiheessa 
1EFERAATTI BO-ERIC F O R S T E N  KUVA LEENA F O R S T E N  

'Eurooppalaiseen energia- 
narkkinaan liittyy enemmän 
?pävarmuutta kuin aiemmin. 
rnergian tuotanto ja kauppa 
wat avautumassa tehokkaal- 
e kilpailulle EU:ssa ja unioi- 
iin jäsenyyttä tavoittelevissa 
naissa. Energiamarkkinoi- 
ien muutokset tulevat ole- 
naan syvällisiä nopealla ai- 
ravälillä ", povasi Fortum 
1yj:n hallituksen puheenjoh- 
aja, Matti Vuoria. Tässä ot- 
eita esitelmästä. 

)n paradoksaalista, että pääoma, yri- 
ykset ja ihmiset liikkuvat Euroopan alu- 
iella rajoituksitta, mutta energia ei sitä 
0e. Tämän johdosta energiatuotan- 
oon ia eneraiamarkkinoihin tulee hvvin 

lyhyellä aikavälillä kohdistumaan huo- 
mattavia muutoksia. Kokonaisuudesta 
tulee todella vaativa, sillä tähän saakka 
käytössä ollut päätöksentekotaso ei 
enää ole relevantti. 

Monen maan energiapolitiikan linja- 
uksissa on jo tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Euroopassa on alueita, joii- 
la energiakauppa on vapautettu hyvin 
nopeasti. Britanniassa prosessi lähti 
hyvin pitkälti liikkeelle privatisoinnin 
lähtökohdasta. Pohjoismaissa järjestel- 
mä taas on toteutettu vapauttamalla 
markkinoita ilman että omistuskohtaisia 
rajoitteita olisi purettu. Suomi on omak- 
sunut selvästi läntisiä naapureitaaan 
pragmaattisemman linjan. On lähdetty 
siitä filosofiasta. että kilpailun toimivuus 
ja omistuskysymykset liittyvät osaltaan 
toisiinsa. 

Suomessa vallitsee laaja yhteisym- 
märrys siitä, että me olemme hyvinvoin- 
tia ja talouskasvua tavoitteleva maa ja 
että tämän seurauksena energian kulu- 
tus ia kävttö tulevat kasvamaan. 

Kun tarkastelee Suomen saavutuksia 
sitä taustaa vastaan, ettei Suomella ole 
samanlaisia primäärienergian resurs- 
seja kuin sen naapurimailla. huomaa 
miten läheisesti energiapolitiikka ja 
energiamarkkinat liittyvät vääjäämättö- 
mään ja lopulliselta tuntuvaan kehityk- 
seen kohti eurooppalaisia yhteismark- 
kinoita. Kansallisin päätöksin ja osallis- 
tumalla eurooppalaiseen päätöksente- 
koon Suomi on myötävaikuttanut sen 
asetelman syntymiseen, että olemme 
nyt osa laajempia energiamarkkinoita. 
Tästä tosiasta johtuu hyvin merkittävä 
osa niistä tekijöistä, jotka ohjaavat tule- 
vaisuutta. 

Hallitus on tehnyt tavattoman paljon 
energiapolitiikkaan liittyviä linjauksia. 
Keskeisin näistä on pysyvä syvä sitou- 
tuminen eurooppalaiseen järjestei- 
mään ja eurooppalaiseen valuuttaaan. 
Se merkitsee nimenomaan myös ener- 
giapolitiikan osalta lisää liikkuvuutta. 

On kuitenkin täysin selvää, että yhte- 
näisillä markkinoilla ei voida kehittää 
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tuotantoedellytyksiä, jos näiden markki- 
noiden osatekijät, niiden mukana myös 
verotus, eivät harmonisoidu. Kysymys 
on siitä toteutuuko harmonisointi siinä 
vaiheessa kun luodaan edellytyksiä tuo- 
tannolle vai toteutuuko se vasta olosuh- 
teissa, joissa yksittäisten jäsenmaiden 
osalta vahinkoja on jo tapahtunut näiden 
vääristymien kautta. 

Kysymys on myös ympäristömäärä- 
yksistä, jotka olennaisesti määräävät 
tuotannon ohjautumisen ja tuotantote- 
kijöiden edellytyksiä. 

Hampaaton sopimus 
Tässä yhteydessä puhutaan Kioton so- 
pimuksesta ja sen vaikutuksista. Itse 
sopimuksesta tyydyn toteamaan, ettei 
ole sovittu mistään sanktiojärjestelmäs- 
tä. Jokainen yrityselämässä toimiva voi 
päätellä minkätyyppinen on sopimus, 
jonka noudattamista koskevia määrä- 
yksiä ei ole luotu. Toinen huomionarvoi- 
nen seikka on, ettei Yhdysvallat ole tätä 
Kioton sopimusta ratifioinut. 

En suinkaan tarkoita sitä, ettei olisi 
syytä ryhtyä globaalisiin toimenpiteisiin 
kasvihuonekaasujen suhteen. 

Mitä nämä Kioton sopimuksen vä- 
hentämistavoitteet sitten merkitsevät. 
Ne merkitsevät sitä, että Euroopan 
Unioni on sopijapuolista se, jonka mää- 
rälliset sitoumukset ovat erittäin korke- 
alla huolimatta Euroopan rajallisesta 
osuudesta hiilidioksidipäästöjen glo- 
baalisessa kokonaisuudessa. Järjestel- 
mässä ei ole otettu huomioon eri mai- 
den edistyneisyystasoa eikä tehok- 
kuustasoa , vaan kysymys on numeraa- 
lisesta harjoituksesta. 

Vuoteen 201 0 mennessä toteutettava 
velvoite on eräille Euroopan maille, 
Suomi näiden joukossa, erittäin vaativa 
eikä se voi olla vaikuttamatta syvällises- 
ti energiatuotannossa valittaviin vaihto- 
ehtoihin. Suomen kohdalla ratkaiseva 
kysymys on miten energiatuotantopa- 
lettimme lähivuosina kehittyy. 

Suomi edelläkävijä 
Sähkönkulutuksen arvioidaan kasva- 
van Suomessa vuoteen 2010 mennes- 
sä noin 1 3  % vuodessa ja Pohjoismais- 
sa noin 1 % vuodessa. 

Yhtenäinen Eurooppa on kovin eri ta- 
soilla mitä tulee sähkömarkkinoiden 
avaamiseen. Britannia ja pohjoismaat 
ovat avanneet markkinansa, erona kui- 
tenkin se, että vain Pohjoismaiden alu- 
eella on syntymässä aidosti rajat ylittä- 
vää siirtokapasitettia. Euroepäilynsä 
vuoksi britit eivät ole pystyneet markki- 
nansa avoimuutta ja tehokkuutta tois- 

taiseksi hyödyntämään. He eivät ole on- 
nistuneet tunkeutumaan tehokkaasti 
Manner-Euroopan markkinoille. Tilan- 
netta hämmentää lisäksi se, että EU on 
sallinut monelle maalle hitaamman ete- 
nemisen. 

Markkinat toimivat kuitenkin rationaa- 
lisesti ja nopeuttavat kehitystä, koska 
jokaisen toimijan intressissä on edetä 
ripeästi kun muutokset kerran ovat vält- 
tämättömiä. 

Energiamarkkinoiden merkitys Poh- 
joismaille selviää kun vertaa alueiden 
energiaintensiteettiä toisiinsa. Pohjois- 
maiden yhteinen sähkönkulutus on 
jonkin verran isompi kuin Britanniassa 
ja Irlannissa yhteensä. Tämä kuvaa 
minkälainen tuotantorakenteemme on 
ja kun huomioimme väestömäärämme 
näemme miten dramaattisista asioista 
on kyse näissä valinnoissa. 

Nykykapasiteetti loppuu 
Kaikissa olosuhteissa tulemme alkavan 
vuosikymmenen loppupuolella tilantee- 
seen, jossa koko nykyinen kapasiteetti 
ja siihen liittyvä potentiaali sähkön ja 
lämmön yhteistuotantomahdollisuuksi- 
en kasvattamiseen on käytetty lop- 
puun. Tietysti saattaa löytyä ratkaisuja 
oman kasvumme tai Suomen ja EU:n 
tekemien valintojen kautta, mutta on 
myös syytä huomioida mitä markkinoi- 
den avautuminen tuo mukanaaan. 

Saksassa jakeluyhtiöden keskimää- 
räinen asiakasmäärä on 2 miljoonaa. 
Iso-Britanniassa on noin 10 jakeluyhtiö- 
tä, joilla kullakin on keskimäärin 2,6 mil- 
joonaa asiakasta. Suomessa meillä on 
toistasataa jakeluyhtiötä ja Pohjois- 
maissa noin 750. Suomessa on aika 
harvoja energiateollisuuden toimijoita, 
jotka tässä jakelupuolen konsolidoin- 
nissa ovat aktiivisia, mutta tietenkin ka- 
pasiteetti kaikissa olosuhteissa tulee 
jonkun haltuun. Markkinoiden kautta 
on varmasti löydettävissä ratkaisuja, 
mutta minkälaisia nämä ratkaisut tule- 
vat olemaan on vaikeaa määritellä. 

Eurooppa on tehnyt poliittisen vaiin- 
nan siinä, että se tulee voimakkaasti 
kasvattamaan ulkoista riippuvuuttaan 
maakaasusta. Sen seurauksena Euroo- 
pan omavaraisuus primäärienergiassa 
painunee nykyiseltä vajaan 50 prosen- 
tin tasolta kenties kolmanneksen tasol- 
le vuoteen 2020 mennessä. Euroopan 
vaihtoehtoisina maakaasun saantiläh- 
teinä ovat Algeria, Libya, Lähi-Itä, IVY ja 
Latinalainen Amerikka. Pohjanmeren 
kaasureservit on kontrahtoitu ja niiden 
kautta kapasiteettia ei voida tyydyttää. 

Eurooppalaisessa keskustelussa ei 
juuri ole analvsoitu sitä, että EU:n laa- 

2 /1999 

jentumiseen myötä järjestelmään integ- 
roituu talouksia, joilla on merkittävä 
määrä energiatuotantokapasiteettia. 
On kokonaan toinen kysymys, että 
tämä tuotantokapasiteetti on rakennet- 
tu aivan eri lähtökohdista. Sen suhde 
EU:n omiin ympäristösitoumuksiin on 
lievästi sanoen ongelmallinen. 

Uusien EU-maiden rooli 
Energian tuotannon sijoittumiselle tu- 
lee myös uusia vaihtoehtoja. Hintojen 
yhdenmukaistuminen etenee ja markki- 
noiden avautuminen merkitsee, että 
kaasun ja sähkön keskinäinen konver- 
genssi etenkin pohjoisessa Euroopas- 
sa kehittyy. Tuntematon tekijä markki- 
noiden avautumispelissä on juuri tämä 
EU:n laajeneminen. Ovatko ne maat, 
jotka nyt ovat pisimmillä neuvottelupro- 
sessissa, yhteiskuntina valmiita ja ovat- 
ko unionin päättäjät aidosti sitä mieltä, 
että energiatuotanto näissä maissa on 
heti joko suljettava tai sopeutettava jä- 
senyyden toteutuessa. Mikäli näin ei ta- 
pahdu peliin tulee uusi tuntematon ele- 
mentti. 

Suomi on vääjäämättä osa tätä laajaa 
energiamarkkinaa. On syytä avoimesti 
todeta, ettei meidän energiapolitiikam- 
me päättäjät enää operoi Suomen suu- 
ruisessa ympäristössä vaan osana laa- 
jempaa kokonaisuutta 

Suomen tekemät sitoumukset huo- 
mioonottaen Suomen vaihtoehdot 
näyttävät tiivistyvän kaasulauhteeseen, 
ydinvoimaan ja tuontisähköön. 

Fortumilla valmiutta 
Mitä Fortumiin tulee meidän Iähtökoh- 
tamme on, että mielellämme tekisimme 
kaikkea mikä on laillista ja liiketaloudel- 
lisesti kannattavaa. Meitä askarruttava 
seikka on esimerkiksi Suomessa sää- 
detty 25 prosentin markkinaosuuden 
yläraja jakeluverkon siirtokapasiteetis- 
ta. Se ei käsityksemme mukaan ole ai- 
nut tapa varmistaa oikeudenmukaisen 
kilpailun toimiminen. Miettikääpä tilan- 
netta, jossa teillä on oikeus perustaa 
tehdas, mutta oikeus myydä oman ja- 
kelukanavanne kautta ainoastaan kol- 
mannes tuotannostanne. 

Tällä hetkellä Euroopassa asemia 
hankkivat sellaiset yhtiöt, jotka laskevat 
suureksi strategiseksi hyödykseen sen, 
ettei heillä ole omaa energiatuotanto- 
kapasiteettia. He vaan myyvät sitä. Ase- 
telma ei ole helppo energiantuottajien 
kannalta. 

Energiateollisuudelle lähivuodet tule- 
vat olemaan paljon haastavampia kuin 
koskaan.0 
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Mitä ilmastonmuutoksen 
pysäyttäminen edellyttää 
Suomelta? 
YLIJOHTPJA O L L I  OJALA 

Ympäristöministeriön eläkkeellä oleva 
vlijohtaja Olli Ojala oli aikanaan muka- 
na raivaamassa ympäristöasioille tilaa . .  

sekä kansalaisten että teollisuuden aja- 
tusmaailmassa. Hän muistaa, että alku- 
aikoina nuorella virkamiehellä napit 
saattoivat joskus asettua vastakkain 
teollisuuden kanssa, mutta huomaut- 
taa, että tämä rajoittui vaiheeseen, jol- 
foin uusi viranomainen haki omaa paik- 
kaansa yhteiskunnan palvelijana. Vuori- 
miespäivillä hän esitti metallurgeille yh- 
tälön, joka puoltaa ydinvoiman lisära- 

Olli OjaL kentamista Suomeen. 

Lähestyessämme vuosituhannen vaih- 
detta voimme olla iloisia siitä, että moni- 
en ympäristöä kuormittavien aineiden 
päästöt ovat suorastaan ratkaisevasti 
tai ainakin lupaavasti pienentyneet. 
Höyrykoneen aloittama teollistuminen 
on tuottanut paljon haittaa ympäristölle. 
Vasta 1960-luvulla herättiin tosissaan 
siihen, että luonnon sietokyky on monis- 
sa suhteissa liian kovalla koetuksella. 
Kuormituksen kasvun pysäyttäminen ei 
sujunut helposti. Teollisuus, jokseenkin 
kollektiivisesti, parkaisi aluksi pahasti ja 
pani liikkeelle yhteiskunnallisen vaiku- 
tusvaltansa, jotta velvoite tehdä kustan- 
nuksia aiheuttavia ympäristönsuojelu- 
toimia jäisi mahdollisimman lieväksi. 
Mutta jo 1970-luvulla keskustelua ruvet- 
tiin käymään yhteistyöhakuisin sävyin. 
Tulokset ovat erinomaisia. 

Kasvihuoneilmiö antaa elämän 
edellytykset 
Uuden vuosituhannen sarastuksessa 
teollisuusmaiden ihmisten tietoisuu- 
teen on alkanut tihkua tietoisuus siitä, 
että ihmisen toimet lisäävät ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuutta. Tämä puoles- 
taan saa aikaan ilmaston muuttumisen 
entistä arvaamattomammaksi, ainakin 
Suomen leveysasteella varsin todennä- 
köisesti sekä kosteammaksi että Iämpi- 
mämmäksi. On alettu puhua kasvihuo- 

neilmiöstä. Tämä ilmiö on kuitenkin 01- 
Iut olemassa yhtä kauan kuin maapal- 
lolla on ollut elämää. Se juuri tekeekin 
elämän mahdolliseksi rajoittamalla au- 
ringon säteilyn karkaamista takaisin 
avaruuteen. Auringosta maahan saa- 
puvan säteilyn tehosta 45% on näkyvää 
valoa, 9% ultraviolettisäteilyä ja 46% 
lämpö- eli infrapunasäteilyä. Maan pin- 
nalle asti pääsee noin kolmannes au- 
ringonsäteilyn tehosta. 

Ilmakehä kaikkineen sekä varsinkin 
siinä olevat hiilidioksidi ja vesihöyry 
saavat maanpinnan Iämpösäteilyn te- 
hokkaasti siroamaan ja siten pidätty- 
mään ilmakehään. Tämä nostaa maa- 
pallon pintalämpötilan tasapainotilaan, 
jossa maanpinnan vastaanottama ja 
säteilemä teho ovat yhtä suuria. Tasa- 
painotilassa maapallon keskimääräi- 
nen pintalämpötila on +15”C, kun se il- 
man kasvihuoneilmiötä olisi -15°C. Hiili- 
dioksidipitoisuuden kasvu voimistaa 
kasvihuoneilmiötä ja tästä seuraa il- 
maston muuttuminen. Muita ns. kasvi- 
huonekaasuja, jotka vaikuttavat hiilidi- 
oksidin tavoin, ovat metaani, dityppiok- 
sidi, alailmakehän (troposfäärin) otsoni, 
fluorihiilivedyi (“HFC), periluorihiilive- 
dyi (“PFH”) ja rikkiheksafluoridi (SFJ 

Hidas reagointi 
Ensimmäiset varoitukset ilmastonmuu- 

toksen uhasta kuultiin YK:n ympäristö- 
konferenssissa Tukholmassa vuonna 
1972. Kaksikymmentä vuotta myöhem- 
min Rio de Janeirossa pidetyssä YK:n 
ympäristö- ja kehityskonferenssissa, 
joka samalla oli maapallon maiden val- 
tionpäämiesten kokous, allekirjoitettiin 
YKn ilmastosopimus. Sitä nimitetään 
puitesopimukseksi, koska siinä ei ole 
konkreettisia vaatimuksia toimista, joita 
olisi tehtävä ilmastonmuutoksen hillit- 
semiseksi. limastosopimus on kuiten- 
kin yieisluontoinen lupaus siitä, että 
teollisuusmaat palauttavat kasvihuone- 
kaasujen päästönsä aiemman suurui- 
siksi. Ilmastosopimuksen perimmäinen 
tavoite on rajoittaa kasvihuonekaasu- 
jen pitoisuuksia ilmakehässä siten, ettei 
luonnolle aiheudu palautumattomia va- 
kavia haittoja. Toisaalta päästöjä on vä- 
hennettävä siten, ettei synny kansain- 
välistä talouskriisiä. 

Ilmastosopimuksen toimeenpano 
näyttää kulkevan samoja teitä kuin 
vuonna 1979 Genevessä YKn Euroo- 
pan talouskomission (ECE) jäsenmai- 
den kesken tehdyn ilmansaasteiden 
kaukokulkeutumista aiheuttavien pääs- 
töjen vähentämisestä tehdyn sopimuk- 
sen toimeenpanokin. Tämä tarkoittaa, 
että toimeenpanosta sovitaan vähitel- 
len yhä konkreettisemmin pöyiäkirjoin, 
jotka ovat sopimuksen liitteitä. Ilmasto- 
sopimuksen sopimuspuolet kokooW n- 
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iat vuosittain. Tähän asti tärkein sopi- 
nuspuolten konferenssi (Conference 
i f  the Parties, COP) on ollut Kiotossa 
oulukuussa 1997 pidetty COP 3, jossa 
dlekirjoitetussa pöytäkirjassa sovittiin 
msimmäisistä kouriintuntuvista toimis- 
:a kasvihuonekaasujen päästöjen vä- 
ientämiseksi. 

Kiotossa asetettiin tavoitteita 
Goton pöytäkirjassa määrätään päästö- 
en vähentämistavoitteista ensimmäisel- 
ä velvoitekaudella (2008-201 2). Tämän 
{auden päästöjen vuosikeskiarvoa ver- 
‘ataan perusvuoden 1990 päästöihin. 
ravoite on, että kehittyneiden teollisuus- 
maiden, ns. Annex // -maiden, (nimitys 
iohtuu ilmastosopimuksen liitteestä II, 
ossa nämä maat luetellaan), päästöt vä- 
nenevät keskimäärin vähintään 5,2%. 
EU:n yhteinen vähennystavoite on kui- 
tenkin 8% vuoden 1990 määrästä. 
EU:ssa Suomen vähennystavoitteeksi 
3n vahvistettu nimenomaan vuoden 
1990 päästömäärän saavuttaminen. 

Kasvihuonekaasujen päästöjen vä- 
hentäminen on mahdollista välillisesti 
tekemällä tai edistämällä toimia, jotka 
ovat omiaan hidastamaan niiden pitoi- 
suuksien kasvua ilmakehässä tai par- 
haimmassa tapauksessa suorastaan 
vähentämään näitä pitoisuuksia. Jonkin 
maan (tai EU:n) välittömät toimet puo- 
lestaan ovat toimia, jotka vähentävät ni- 
menomaan maan (tai koko unionin) 
päästöjä. 

Metsä nielee rajoitetusti 
Välillisiin toimiin kuuluu ensinnäkin nie- 
lujen eli hiilidioksidia ja miksei teoriassa 
muitakin kasvihuonekaasuja ilmake- 
hästä sitovien ilmiöiden, kuten yhteyttä- 
misen, vahvistaminen. Tämä siis voi- 
daan todennäköisesti vastedes laskea 
maalle eduksi, mutta laskutavasta ei 
vielä ole lopullisesti sovittu. Suomelle 
hiilidioksidia yhteyttävä metsä on tär- 
keä nielu, joskin sen kyky sitoa lisää hii- 
lidioksidia heikkenee metsien vanhe- 
tessa. Siitä ei näin ollen ole Suomelle 
kovinkaan pitkäaikaista etua siitä riip- 
pumatta, miten metsiä käytetään tai jä- 
tetään käyttämättä. 

Toinen välillinen keino on yhteistoi- 
meenpano eli osallistuminen energiate- 
hokkuutta parantaviin, päästöjä vähen- 
täviin tai nieiuja vahvistaviin investoin- 
teihin muissa maissa. Kysymykseen tu- 
levia kumppaneita Suomelle ovat sekä 
siirtymätalousmaat että kehitysmaat. 
Sopivia hankkeita puolestaan olisivat 
esimerkiksi energiatehokkuutta paran- 
tavat investoinnit, varsinkin lauhdutus- 
voiman tuotannon korvaaminen säh- 

cön ja lämmön yhteistuotannolla, ja ni- 
menomaan kehitysmaissa metsitys- 
7ankkeet, joilla samalla torjuttaisiin aa- 
dikoitumista. 

Välillisiin toimiin on kohtalaisia mah- 
dollisuuksia ja etenkin vaurailla mailla 
3n niihin myös jonkinlainen moraalinen 
delvollisuus. Viron kanssa neuvotel- 
aankin jo energiahankkeista. 

Omien päästöjen vähentämiseen on 
dielä jonkin verran mahdollisuuksia me- 
taania koskevilta osin. Jätehuollon jär- 
estäminen jätehuoltolain ja ns. valta- 
kunnallisen jätehuoltosuunnitelman 
hengen mukaisesti vähentää metaani- 
päästöjä. Kunhan tiedot soiden metaa- 
nipäästöistä vielä paranevat, saattaa 
tälläkin lohkolla olla joitakin mahdolli- 
suu ksia. 

Vaihtoehdot vähissä 
Pääasia ovat kuitenkin hiilidioksidipääs- 
töt. Niitä ei voida vähentää muulla ta- 
voin kuin korvaamalla fossiilisten polt- 
toaineiden käyttöä muilla energiantuo- 
tantotavoilla. Vesivoimaa ei enää voida 
eikä halutakaan rakentaa. Välitön aurin- 
koenergian suurimittainen käyttö ei tai- 
da meidän leveysasteellamme tulla 
vuosikymmeniin kysymykseen, vaikka 
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sulkisimme taloutemme, mihin ei tieten- 
kään ole edes teoreettista mahdolli- 
suutta. Tuulienergia on hyvä asia metal- 
liteollisuudelle, ei kuitenkaan sen ener- 
gianlähteenä vaan sen tuotteiden käyt- 
täjänä. Puun polttamista nykyistä pal- 
jon suuremmassa määrin ehdottavat 
jotkut vakavissaan. Metsissämme on 
kieltämättä hakkuureserviä ja varsinkin 
harvennuspuuta pitäisi käyttää nykyistä 
enemmän. Tästä aiheutuvaa metsien 
ravinnekatoa ei toistaiseksi oteta vaka- 
vasti. Puun polttaminen on kuitenkin 
edullisinta metsäteollisuudessa, missä 
kuitua voidaan hyödyntää asianmukai- 
sesti. Ja fossiilisia polttoaineitahan ei pi- 
täisi käyttää nykyistä enemmän. On 
melko samantekevää puhummeko täl- 
löin hiilestä vai makaasusta; erohan ei 
ole ratkaiseva. 

Jäljelle siis jää vain ydinvoiman lisära- 
kentaminen, koska säästäminen siten, 
että energian kokonaiskulutusta meillä 
vähennettäisiin, ei näytä pitkiin aikoihin 
onnistuvan, vaikka Suomella jo on 
energiansäästöohjelmat, hiilidioksidi- 
energia-vero, liikennepolttoaineiden 
melko ankara verotus, bioenergian käy- 
tön edistämistoimia sekä uuden teknii- 
kan tutkimus- ja koetoimintaa.0 
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Tehtaat: 

Hanko Vihtavuori 
(019) 22001 (014)37792/1 

Kemii ttiasemat: 
Kemi Urjala 
(016) 262 7.3 1 

Tuusula Nokia Kotku 
(09) 274 6040 (03) 348 1333 (05) 260 13.55 
Kuopio Musku Veikkola 
(01 7)  361 6365 (02) 432 9442 (09)  $63 8323 

(0.3) 546 2610 

Jakeluvarastot: 
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Verotuksella saadaan 
energiankulutus oikeisiin 

REFERAAT~ Bo-ERIC FORSTEN KUVA LEENA F O R S T ~ N  

Kansanedustaja ja tuleva ministeri Osmo Soininvaara teki 
metallurgeille selväksi miltä nykyinen energiakulttuurimme 
näyttää kestävän kehityksen kannalta. Kuva ei ollut ruusui- 
nen. Teholääkkeenä energiankulutuksen kasvun hillitsemi- 
seksi hän tarjosi kaiken energiankäytön verolle panemista. 
Jo lääkkeen määrääminen herätti selviä hylkimisoireita nii- 
den keskuudessa, jotka jo periaatteellisista syistä näkivät 
vihreää. Puhujan lausumat totuudet ja selkeät perustelut 
kannanotoilleen saivat kuitenkin kuulijat, sekä teollisuuden 
edustajina että yksityishenkilöinä, selvästi havahtumaan. 

Ajattelevaksi kansanedustajaksi luon- 
nehdittu Soininvaara aloitti virkistämällä 
kuulijoiden muistia niillä visioilla, joita 
maalattiin kun kasvihuoneilmiö hyväk- 
syttiin globaaliseksi ongelmaksi 1970- 
luvun alussa. Napojen jäämassojen su- 
lamisen odotettiin nostavan merenpin- 
taa peräti 30 metriä. Vedenpaisumus 
voi olla edessä satojen vuosien kulut- 
tua, mutta kasvihuoneilmiön ennuste- 
taan aiheuttavan muita vakavia ongel- 
mia paljon sitä ennen. 

Ensimmäinen perusteesi kuuluikin: 

"Kasvihuoneilmiö on otettava vakavasti. 
Sitä ei voi estää, mutta sitä on kaikin 
voimin hidastettava". 

Kasvihuoneilmiön torjunta on todella 
vaikeata, koska maapallon väkiluku 
kasvaa, kehitysmaat pyrkivät teolli- 
suusmaiden elintasolle ja koska kehi- 
tysmaissa käytetyt uusiutuvat energia- 
lähteet ehtyvät. 

Tähän perustui toinen perusteesi: 
"Nykyistä teollisuusmaiden energiaku- 

lutuksen määrää ei voida mitenkään tuot- 
taa kesiävästi koko maailman väestölle". 

- Olennaista tässä tilanteessa onk 
vaikuttaa energian kulutuksen tasoo 
Energian tuotantotapojen valinta c 
vasta toiseksi tärkeintä, totesi puhuja 
lisäsi, että kestävän kehityksen puole 
ta meidän kaikkien on luovuttava mi 
nesta mukavasta asiasta. 

Energiankulutuksen vähentäminen 
kuitenkaan välttämättä tarkoita elint 
sosta tinkimistä samassa suhteess 
sillä materiaalisen elintason takana 01' 
va hywykekon sisältää hyvin energi 
intensiivisiä ja hyvin vähän energiaii 
tensiivisiä tuotteita. Kannattaa tink 
sellaisesta, johon kuluu paljon enerc 
aa, mutta joka ei hyvinvoinnin kanna1 
kuitenkaan ole aivan keskeistä. Tavo 
teena voisi olla hyvinvoinnin ylläpitän 
nen pienemmällä energiankulutuksi 
la. 

Soininvaara puhui hyvinvointiteho 
kaasta säästämisestä. Sen johtoajatu 
sena on miten pystytään vähentämäi 
energiakulutusta eniten alentamalla h 
vinvointia vähiten. Tässä yhteydes! 
hän esitti kuusi kohtaa, joista löytyy p 
tentiaalia säästämiseen: 
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1. Hyvinvoinnissa siirrytään 
määrästä laatuun 
Kuluttajatottumukset ja niistä syntyvä 
kysyntä määräävät tuotantorakenteen. 
Jos kuluttajat saadaan suosimaan hy- 
vää laatua suuren hyödykemäärän si- 
jasta, tuloksena on pienempi energian- 
kulutus. Sama tyydytys on saavutetta- 

1 vissa hankkimalla vähemmän, mutta 
parempaa. Samasta syystä kannattaa 
suosia pitkäikäisiä tuotteita kertakäyt- 
töisen sijasta. 

12. Kierrättävät prosessit 
Pääsääntöisesti kannattaa suosia tava- 
roiden ja raaka-aineiden kierrätystä. 
Edellinen puhuja jo osoitti, että raudan 
valmistaminen romusta kuluttaa murto- 
osan siitä energiamäärästä, joka kuluu 
sen valmistamiseen malmista. Kierrä- 
tyksen suosimisessa ei kuitenkaan kan- 
natta olla dogmaattinen, puhuja huo- 
mautti. Ei ole mitään järkeä ylläpitää 
sellaista kierrätystoimintaa, joka kulut- 
taa enemmän energiaa kuin säästää. 

13. Tavaroista palveluihin 
Suomalaisen yhteiskunnan kulutusra- 
kenne on tänä päivänä hyvin tavara- 
keskeistä. Jos pystytään lisäämään 
palvelujen osuutta kulutuksesta tava- 
rankulutuksen kustannuksella, voidaan 
saada säästöjä aikaan. Tietysti myös 
jotkut palvelumuodotkin ovat hyvinkin 
energiaintensiivisiä. 

4. Vähemmän kasvua, enem- 
män vapaa-aikaa 
Kun insinöörit joka tapauksessa keksi- 
vät tehokkaampia koneita, hyöty tästä 
voidaan ottaa joko lisääntyvänä vapaa- 
aikana tai suurempana tuotantona. 
Ympäristön kannalta olisi parempi, jos 
suosittaisiin vapaa-aikaa. Se voisi myös 
nostaa elintasoa enemmän, kuin yhä 
suurempi tavaramäärä. 

5. Järkevämpi yhdyskunta- 
rakenne 
Liikenne on energian suurkuluttaja. Ta- 
varoiden ja ihmisten kuljettamista pai- 
kasta toiseen voidaan tehokkaammalla 
suunnittelulla, sekä myös töiden ja 
työskentelytapojen uudelleen järjestä- 
misellä vähentää. 

Suomen kaltaisessa kylmässä maas- 
sa lämmitykseen tarvittava energia- 
määrä on huomattava. Siksi täällä olisi 
suosittava kaukolämpöä ja otettava 
muun muassa prosessiteollisuuden 

hukkalämpö paremmin talteen joko 
taajamien lämmittämiseen tai vaikkapa 
kasvihuoneviljelyn tarpeisiin. Kylmässä 
Suomessa asumisväljyyden kasvatta- 
minen on energiankulutuksen kannalta 
ongelmallista. 

6. Fiksummat insinöörit 
Puhuja ei unohtanut kuulijakuntaansa. 
Hän sanoi luottavansa insinöörien ky- 
kyyn keksiä uusia ratkaisuja, joissa tuo- 
tannon ja tekniikan vaikutukset ympä- 
ristöresursseihin otetaan entistä pa- 
remmin huomioon. 

Sitten päästiin asiaan. Miten 
muutoksia saadaan aikaan? 
Osmo Soininvaaran mielestä markka 
on paras konsultti myös mitä energian- 
käyttöön tulee. Määräämällä kaikki 
energiankäyttö verolle, voidaan energi- 
ansäästö saada mukaan kaikkeen pää- 
töksentekoon alkaen kuluttajan hyödy- 
kejakaumasta logistiikkaan ja tuotanto- 
prosessien suunnitteluun ja valintaan. 
Energiaverot siirtyvät luonnollisesti lop- 
putuotteiden hintoihin ja antavat näin 
kuluttajalle oikean kannustimen tuottei- 
den valinnassa. 

Esimerkkinä hän käytti jokapäiväistä 
leipäämme: näkkileivän valmistami- 
seen kuluu enemmän energiaa kuin 
pehmeän leivän leipomiseen. Jos tämä 
ero näkyisi suoraan hinnassa ‘pieni 
pyöreäkin’ pehmenisi tämän filosofian 
mukaan. 

Rationaalinen energiavero on yhtä 
korkea siitä riippumatta, mihin tarkoi- 
tukseen energiaa käytetään. Energiain- 
tensiivisten tuotteiden verohelpotukset 
eivät ole hyvä asia, vaikka ne ovat vält- 
tämättömiä niin kauan kun energiave- 
roista ei ole päätetty maailman- tai aina- 
kin euroopanlaajuisesti. 

Hän painotti, että Suomen ja Pohjois- 
maiden intressissä on, että tämän tapai- 
nen verotusjärjestelmä otetaan globaa- 
lisesti käyttöön mahdollisimman pian, 
sillä tällä hetkellä pohjoismainen teolli- 
suus on vielä kilpailijamaitaan edellä 
mitä energian tehokkaaseen hyödyntä- 
miseen tulee. Lisäksi, kun Suomen vien- 
ti on energiaintensiivisempää kuin tuon- 
ti, energiaverotus merkitsisi, että pääsi- 
simme verottamaan muiden maiden ku- 
luttajia ilman, että kilpailukykymme kär- 
sisi. Jos Suomessa olisi kunnallinen 
sähkövero, Loviisan kaupunki olisi to- 
della rikas. Maailmanlaajuinen, kansal- 
lisesti perittävä energiavero merkitsee 
vähän samaa asiaa. 

Vastauksena yleisökysymykseen hän 
arveli, että energiavero on realistinen 
aiatus 5-1 0 vuoden tähtäyksellä. 

2 / 1 9 9 9  

- Trendi on vääjäämätön. Tilanne on 
sama kaikkialla, energian hinta tulee joka 
tapauksessa nousemaan, totesi hän. 

Kuten päivän muutkin puhujat Osmo 
Soininvaara esitti omat näkemyksensä 
eri energiantuotantomuodoista ja nii- 
den soveltuvuudesta tulevaisuuden yh- 
teiskunnassa. 

Fossiilisista polttoaineista vain maa- 
kaasua kannattaisi hänen mielestään 
käyttää, koska suurin osa fossiilisista va- 
roista on joka tapauksessa jätettävä 
maahan, jolloin ei ole järkevää käyttää 
huonoja lähteitä ollenkaan. Maakaasu- 
putkistosta voi tulevaisuudessa olla hyö- 
tyä, kun aurinko-vetyratkaisut on kehi- 
tetty tuotantokelpoisiksi. Seuraavan su- 
kupolven aikana aurinkoenergiasta tu- 
lee varteenotettava tekijä, puhuja uskoi. 

Puun lisääntynyt käyttö hakkeen 
muodossa sai myös hyväksynnän. Polt- 
toaineena se ei ole vielä kovin puhdas, 
mutta tekniikka kehittyy. Kansantalou- 
dellisesti se on halpa raaka-aine. 

Ydinvoima pidettävä reservissä 
Ydinvoiman hän oli säästänyt viimeisek- 
si. Hän ei yhtynyt käsitykseen, että ydin- 
voima olisi ympäristöa säästävä ener- 
giamuoto. 

Suhdettaan ydinvoimaan Osmo Soi- 
ninvaara selvitti vertauksella: 

Kun lähtee pienellä veneellä kauas 
ulos merelle ja moottori pysähtyy ben- 
San loppumisen takia ja maata tuskin 
enää on näkyvissä, on turvallinen olc 
kun tuhdon alta löytyy varakanisteri, 
jossa on sen verran polttoainetta, että 
pääsee takaisin rantaan. Jos kuitenkin 
toteaa, että nyt sitä taas on ja suuntaa 
yhä kauemmas ulapalle, olisi ollut pa- 
rempi, jos koko kanisteria ei olisi Iöyty- 
nyt. Suomalaisessa energiakeskuste- 
lussa, ainakin toistaiseksi, pohjavireenä 
on, ettei ydinvoiman avulla ole tarkoitu: 
vähentää energiantuotannon päästöjä 
vaan kehittää tuotantorakennetta yhä 
energiaintensiivisempään suuntaa, mikä 
on selvä kansallinen virhe. Siitä tieltä 
tullaan vielä verissäpäin pois, kun maa- 
ilmanyhteisö alkaa ottaa kasvihuoneil- 
miön tosissaan. Koska ei ole mitään ta- 
paa tuottaa maapallolla tarvittavaa 
energiamäärää kestävästi, seuraa täs- 
tä, että energiaintensiivisen tuotannon 
asema käy kyseenalaiseksi. Huonost 
käy sen, joka on hyvinvointinsa sen va- 
raan rakentanut. 

- Niidenkin ympäristöajattelijoiden: 
jotka eivät ole kovin huolissaan ydinvoi- 
maan liittyvistä riskeitä, kannattaa pih- 
data ydinvoimakorttia niin kauan, kun- 
nes haaveet Suomesta energiaparatii- 
sina ovat haihtuneet.0 
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'uorimiehet ovat nuoresta 
ihtien oppineet säännöste- 
?maan energiaansa tilan- 
?en mukaan. Niin tänäkin 
uonna. Päivällä kuunneltiin 
sitelmöitsijöiden viisaita 
iatuksia economy-kytkin 
NääIIä. Tilanne muuttui mitä 
ihemmäksi iltaa kuljettiin. 
'auhti oli jo hyvässä nousus- 
a Outokummun isännöimän 
farming up-kierroksen aika- 
a Holiday Inn Congress- 
enterin aulassa ja vielä 540- 
äisen Iähtöjoukon ryhmitty- 
ssä Iähtöruutuihinsa Mes- 
ukeskuksen hehtaariruoka- 
issa. Ongelmia syntyi kui- 
mkin Iähtövalojen vajaatoi- 
linnan vuoksi. kj=L 

Vuorimiehiin ehti iskeä enemmän kuin 
lievä vesikauhu ja lautasilla olevat siian- 
mädit ehtivät kehittyä melko pitkälle en- 
nen kuin tarvittavat primäärienergialäh- 
teet saatiin pöytään. Siitä eteenpäin 
energiapurkaus oli täydellinen. 

Föreningens färska ordförande Juho 
Mäkinen konstaterade i sina välkomst- 
ord att året inte ser ut att bli särskilt ly- 
sande för bergshanteringen men att 
det inte utgör något hinder för en or- 
dentlig bergsmannafest. Han riktade 
ett speciellt tack till kvällens hedersgäs- 
ter för att de hade hörsammat inbjudan. 
Vid honnörsbordet, där kvällens värd 
bergsrådet Jyrki Juusela fungerade 
som bordsäldste bistådd av sin hustru 
Leena, var Sverige representerat av 
Bergsmannaföreningens Lars och 
Christina Hyllengren, Jemkontorets Hå- 
kan och Kerstin Murby och Gruv- 
föreningens Alf Wikander. Norges färger 
fördes av Hans och Vigdis Hanto, Norsk 
Bergingenjörsförening medan Enno 
Reinsalu företrädde Tallinns tekniska 
universitet. Inhemska hedersgäster var 
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herinspekiör Heikki Vartiainen med 
iustru Maflatta samt professor emeri- 
us Martti Sulonen med hustru Salme. 

Illan isäntänä Jyrki Juusela käytti tilai- 
;uutta hyväkseen muistuttamalla Outo- 
tummun juhlavuodesta. Hän myönsi, 
?ttei juhlallisuuksien ajoitus sykleihin 
iähden onnistunut aivan nappiin, mut- 
a vakuutti, ettei ainakaan Outokum- 
nussa ole siirrytty pysyvästi heikkojen 
iintojen aikakauteen. Nyt ei saa jäädä 
>dottamaan, että ajat parantuisivat it- 
iestään, vaan pitää lähteä tekemään 
otain innovatiivista. Päivän ilosanoma 
m, että insinöörejä tarvitaan, totesi illan 
säntä. Ja sama ytimekkäästi latinaksi: 
‘lngeniurn Necesse Est”. 

Lars Hyllengren keräsi suosionosoi- 
uksia kun hän esitti terveisensä Sveri- 
$estä paavin tapaan aidolla Suomen 
tielellä. Siihen viralliset puheet loppui- 
iatkin ja mikrofonit siirtyivät Klaus Järvi- 

LarsHvllenaen 

JyrkiJuwekz 

:en ja Oulunkylän Pop- ja Jaa-instituu- 
‘in haltuun. Oulunkyläiäiset Leevi and 
‘he Leavings saivat juhlayleisön villiinty- 
nään jo ennen tanssin alkua. 

Vaisun startin jälkeen kaikki vaihteet 

todella toimivat. Kello 21.30 kuulutettiin, 
että naisen vihkisormus oli noudettavis- 
sa vahtimestareilta ja 21.35 seurasi il- 
moitus, että vuorimieheltä oli takki vaih- 
tunut. Kyllä se siitä..O 
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Outokumpu Polaritin Leo 
Oksanen tekineljän vuoden 
tauon jälkeen paluun 
Vuorimiespäiville ja oli 
tyytyväinen kokemannrn. 

mielestäiin hvvä valinta. I 

paluu pohjoiseen 10 muun 
outokumpulairen hyvässä seurassa 
saattaa v a t k  jonkin v m a n  

sunnuntaina. Kuvassa Leo 

Maija Dnavittilan jtz John 
Relanderin kansa antamassa 
vauhtia Leevi and the Leavingsille 
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Terästuotannon haasteet energia- 
ja ympäristökysymyksissä 
RAUTARUUKKI STEELIN TERÄSTUOTANTOYKSIKÖN JOHTAJA 

ERKKI PISILÄ VUORIMIESPÄIVILLÄ 26.3.1999 

Pölyt ja rikkidioksidit ilmaan sekä kiintoainepäästöt vesistöön 
ovat tärkeitä kehittämisen kohteita, mutta ne ovat teknisesti hal- 
littavissa olevia asioita. Suomen ilmastotavoite on puhuttanut 
metallurgeja kaikissa perusmetallin yrityksissä. Ongelma on siir- 
tynyt EU:n kabineteista insinöörien ratkaistavaksi. On muistetta- 
va, että alati kasvavat energiaverot eivä työllistä eivätkä puhdis- 
ta. Suomen kasvihuonekaasujen päästötavoite on vuonna 201 0 
sama taso kuin se toteutui vuonna 1990. Samalla teollisuus on 
kasvattanut tuotantojaan ja aikoo edelleen kasvattaa, jotta liike- 
toiminta kehittyisi. 

Rautaruukin Raahen terästehdas valmistaa terästä 7.300 ton- 
nia päivässä. Energiaa sekä raaka-aineita eri muodoissa kuluu 
vuorokaudessa 140.000 GJ, mikä vastaa sähköksi muutettuna 
3.000 tuulimyllyä tai yhtä ydinvoimalaa. 

Terästä valmistetaan Suomessa periaatteessa kahdella taval- 
la. Kuvan 1 pelkistetty yhtälö kertoo Rautaruukki Steelin tavan 
ja alempi esimerkiksi Imatra Steelin romupohjaisen prosessin. 
Rautaruukilla rautaoksidi pelkistetään häkä- ja vetykaasulla rau- 
daksi masuunissa. Sen jälkeen sulan raudan sisältämä hiili polte- 
taan hapella, jolloin syntyy terästä ja sivutuotteena häkää sisältä- 
vää kaasua. Rautaoksidien pelkistämiseen tarvittavat kaasut syn- 
nytetään koksista ja masuuniöljystä masuuniprosessissa. Sivu- 
tuotteina syntyvät kaasut käytetään sähkön tuotantoon, jolloin 
syntyy mm. hiilidioksidia. Haasteet, joihin voidaan iskeä ovat pel- 
kästään hyötysuhteet ja kierrätyksen tehostaminen. 

Romupohjainen prosessi tarvitsee sähköä, jolloin suurin haas- 
te on ehdottomasti kilpailukykyinen energia, jonka valmistus on 
annettu pääsääntöisesti niille, jotka sen hallitsevat ja vastaavat 

Erkki Pisilä - Curriculum Vitae ..................*.. 
30.10.1952 Raahessa 
1972 Raahen Lukio 

1978 Oulun yliopisto. 
Teknillinen Tiedekunta, Prosessitekniikk 

Rautaruukki Oy;, Raahen terästehdas: r 
suuniosasto, insinööriharjoittelija 1978 
sinrraus/raaka-aine/kalkinpoltto, käyttö- 
insinööri 1980 

Tvörehrävät 

masuuniosasto, tuotantopäällikkö 1988 
masuuniosasto, päällikkö 1989 
Rautaruukki Oij, Rautaruukki Steel: Terästuotantoyksikkc 
tuotantopäällikkö 1998 
Terästuotantoyksikkö, johtaja 1998 
Vuorimiesyhdistyksen metallurgijaoston johtokunta 1994 - 
1997, Vuorimiesyhdistyksen hallitus 1999-, Euroopan masu 
nikomitean jäsen, VDEh:n Rautaruukin edustus 
Iron and Steel Society jäsen 

niiltä osin myös ympäristövelvoitteista. Sähköuuni prosessi tarvit- 
see sähköä noin 700 kWhlt ja on mm. hiilidioksidin osalta saas- 
teeton prosessi, jos arvoketjua ei katsota sähkökaapelia pitem- 
mälle. Romupohjainen teräksenvalmistus tarvitsee energiaa kol- 
masosan verrattuna prosessiin, joka lähtee rautamalmista liik- 
keelle. Tällä hetkellä nämä kaksi prosessia työllistävät suoraan 
noin 10.000 henkilöä Suomessa. 

Rautaruukki ostaa energiaa myös sähkönä jonkin verran. Hiili 
ia öliv ovat meille raaka-aineita. ioita tarvitaan rautaoksidien oel- . ,  

kistysprosesseissa. Prosessit tuottavat s i v u t u o k  
na kaasuja koksaamolta ja masuunilta. joita kier- 
rätetään prosessissa. Ilman tätä merkittävää kier- 
rätystä sähkön osto kasvaisi 75 MWh. Ulos myy- 
dään prosessien hukkalämpöä ja pieni määrä kok- 
sia Outokumpu Chromelle Tornioon. 

Kuvassa 2 nähdään 20 vuoden kehitys energi- 
an kulutuksessa Raahen tehtaalla. Tuotanto on yli 
kaksinkertaistunut ja perusprosessien energian 
käyttö on pudonnut noin 20 %. Koksaamon ra- 
kentamisen myötä Rautaruukki otti vastuulleen 
vajaan 1,8 GJ energian lisäkäytön terästonnia 
kohti. Aikaisemmin tämä energia kulutettiin niillä 
koksaamoilla, joista Rautaruukki koksin osti. Ku- 
vasta ilmenee selvästi se, että tehtaan kokonais- 
energian käyttö kulkee käsi kädessä masuunin 
koksin kulutuksen tahdissa. 

Kuvassa 3 on verrattu Rautaruukin tehtaan 
energian käytön tehokkuutta Euroopan 15 tehok- 
kaimman tehtaan joukossa vuonna 1997. Mei- 
dän energian käyttömme valssattua kuumakela- 



tonnia kohti oli 4 % korkeampi kuin parhaim- 
malla tehtaalla ja 17 % alhaisempi kuin sijalla 
15 olevalla tehtaalla. Tällä suotuisalla kehityk- 
sellä ei kuitenkaan ole pystytty vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä vuositasolla, kun tarkaste- 
lee asiaa tehtaan suunnasta. Eikä pystytä jatkos- 
sakaan, koska tuotannot kasvavat. 
Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet kymmenes- 
sä vuodessa miljoonalla tonnilta tuotantomää- 
rien mukana ja suunta on sama seuraavinakin 
vuosina, vaikka päästöt terästonnia kohti laske- 
vatkin. Vuosina 95 ja 96 peruskorjattiin masuu- 
nit, mikä näkyykin selvästi tässä tilastossa. Tä- 
hän voidaan tietenkin heti todeta se, että mikä- 
li prosesseja ei olisi pystytty kehittämään tehok- 
kaammiksi olisivat päästöt jo nyt reilusti yli 5 
miljoonaa tonnia. 

Jos katsotaan koko metalliteollisuutta (kuva 
4) niin sen hiilidioksidipäästöt ovat alle 13 % 
koko Suomen,päästöistä eli samaa luokkaa kuin 
metsäteollisuuden osuus. Maailman kokonais- 
päästöistä Suomen metalliteollisuus on noin 
0.4 promillea. Lämmitys ja liikenne lohkaisevat 
reilusti yli puolet koko Suomen päästöistä. Tä- 
hän Euroopan komission ja VTT:n tekemään sel- 
vitykseen on sähkön tuotannossa aiheutuvat 
päästöt jyvitetty kulutussektoreille ja näiltä ku- 
lutussektoreilta kerättiin viime vuonna energia- 
veroja erilaisilla laskentakaavoilla yhteensä 4 
miljardia euroa. Kymmenen vuotta aikaisemmin 
näitä veroja kerättiin KTM:n mukaan 1.3 miljar- 
dia euroa. Suuntaus on edelleen nouseva, sillä 
viime syyskuussa nousivat esim. teollisuuden 
sähkövero yhteensä 50 prosentilla ja kotitalouk- 
sien 30 prosentilla. 

Rautaruukin ulkoa ostaman sähkön hinta 
on rajusti noussut 90-luvulla. Se on lähes kak- 
sinkertaistunut. Raskaan polttoöljyn ja hiilen 
hinta ovat seuranneet maailmanmarkkinahin- 
taa. Masuuniöljy on kierrätysraaka-aine ja sen 
hintakehitys on pystytty pitämään tasaisena 
kasvattamalla käyttömääriä ja vähentämällä 
vastaavasti kokin käyttöä. Jos tällainen sähkön 
hulvaton hinnan nousu jatkuu, niin se ei voi 
olla vaikuttamatta teollisuusinvestointien kan- 
nattavuuteen ja kilpailukyvyn heikkenemiseen. 
Energiapolitiikalla on ainoastaan kolme vaati- 
musta: energian saannin turvaaminen, kilpailu- 
kykyinen hinta ja ympäristönsuojelu. Teollisuus 
pitää välttämättömänä, että tarpeelliset ener- 
giapolitiikan päätökset tehdään nyt uusilla ja 
osittain vanhoilla eväillä eduskunnassa ja halli- 
tuksessa mahdollisimman ripeästi. 

Katseet on suunnattu siis uuteen eduskun- 
taan ja hallitukseen. Luonto-lehden artikkelissa 
vuodelta 1995 Anne Brax otsikoi: Hyvä, paha 
hallitus. Artikkelissa todetaan, että viidennen 
ydinvoimalan torjuminen eduskunnan päätök- 
sellä oli suurin ympäristövoitto 1995 lopetta- 
neelle hallitukselle. Energiapolitiikan päätökset 
eivät tule olemaan helppoja jatkossakaan. 
Mutta koska vaalit ovat ohi, niin ydinvoimasta- 
kin on lupa puhua. 

Sähkön tarve tulee kasvamaan 28 prosentil- 
la vuoden 1996 tasoon verrattuna. Kuvassa 5 

Kuva 2 

KI 



I 
I 

c 

tw7 n 

Ji . -  

? 

on esitetty erilaisia vaihtoehtoja ja verrattu niitä 
hiilidioksidipäästöihin. Perusvaihtoehto, jossa Ii- 
säsähkö tehdään hiilellä ja maakaasulla, kasvat- 
taisi Suomen pääst 13 miljoonalla tonnilla. 
Ydinvoimavaihtoehto, jossa lisätään myös maa- 
kaasu- ja hiilivoimaa kasvattaa päästöjä 5 mil- 
joonaa tonnia. Yleisesti on tiedossa, että maa- 
kaasu on liian arvokas raaka-aine poltettavaksi 
sähköntuotantoon. Suomi on tällä hetkellä säh- 
kön ostaja ja se ei ole sinänsä mikään paha asia, 
jos ostetaan edullista puhdasta sähköä. 

Päätös ydinvoiman rakentamisesta ei siis 
tule olemaan helppo. Vuonna 1992 uuden 
eduskunnan aloitellessa työtään kiihotettiin 
kansaa barrikaadeille erilaisilla kansalaisadres- 
seilla. Teollisuus keräsi vastaavasti 'kyllä'-adres- 
seja eduskunnalle luovutettavaksi. Nyt on hyvä 
syy uskoa, että tietoa on tullut 7 vuodessa lisää 
ja ratkaisut voidaan tehdä toisella tavalla. Minä 
toivon. että vaalien alla hyvin käynnistyneet 
kansanedustajien yritysvierailuohjelmat jatku- 
vat edelleen vilkkaina, jotta voisimme vaihtaa 
avoimessa hengessä tietoja ja näkemyksiä. 

Olipa perusvoimaratkaisu mikä hyvänsä, 
niin perusteollisuus vähentää joka tapauksessa 
päästöjään. Kuvassa 6 on Rautaruukin Raahen 
tehtaan ympäristöohjelma 2002 pähkinänkuo- 
ressa. Vertailuvuosi on 1995. Pölypäästöjen 
puolittaminen, typen oksidien ja hiilidioksidin 5 
prosentin vähentämiset ovat suurimpia haas- 
teita, kun muistetaan, että tuotanto kasvaa sa- 
manaikaisesti. Öljypäästöjen puolittaminen on 
jo tapahtunut viime vuoden aikana samoin 
kuin kiintoainepäästöt. 

Hiilidioksidipäästöjen kasvun hidastamisek- 
si on edelleenkin olemassa keinoja tehtaan ta- 
solla. Automaatiojärjesteimiliä tehostetaan 
prosesseja ja valvotaan energian optimaalista 
käyttöä. Saanteja voidaan parantaa ja kierrä- 
tystä lisätä. Kaukolämpötuotantoa on mahdol- 
lista myös kasvattaa, jos löytyy kuluttajia. Meil- 
lä Raahessa on selvästi suurimpana haasteena 
konvertterikaasujen talteenotto ja kierrätys voi- 
malaitokselle sähkön tuotantoon. Puhutaan ns. 
kombivoimalahankkeesta. 

Raahen tehdas pystyy jätekaasulla tuotta- 
maan 77 MW, jonka se myös kuluttaa. Tämän 
lisäksi ostosähkön osuus on 31 MW. Uusi pro- 
sessi hyödyntää jätekaasua konvertterilta, jol- 
loin koko tuotanto olisi 160 MW. Lisäsähköllä 
voidaan kattaa Rautaruukin muiden kotimaan 
yksiköiden tarve. Uudella t 
kombivoimala vähentää pä 
hyötysuhde on parempi kuin perinteisellä voi- 
malaitoksella ja jätekaasulla tuotettu sähkö kor- 
vaa muita energialähteitä. Tätä kombivoimala- 
hanketta on selvitetty teknillisen suunnitelman 
tasolle. Päätöstä rakentamisesta ei ole vielä teh- 
ty. Toteutuessaan uusi voimala olisi tekniikal- 
taan Euroopan ensimmäinen 100 % jätekaasul- 
la toimiva kombivoimalaitos. Muissa vastaavis- 
sa laitoksissa on tukipolttona 20 % maakaasua. 

Toinen erinomainen mahdollisuus pudottaa 
hiilidioksidipäästöjä on masuunikuonan hyö- 
dyntäminen sementin valmistuksessa. Masuu- 
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nikuonaa voidaan käyttää jopa 80 % sementin raaka-aineena, 
jolloin CO2-päästö putoaa lähes 80 % vähentäen CaCO2:n polt- 
toa. Jos hyödynnetään pelkästään Raahen tehtaan kuona, niin se 
pudottaa vuosipäästöjä noin puoli miljoonaa tonnia. Ainoa on- 
gelma tässä asiassa on se, että päästöt putoavat sementtiteolli- 
suudelta eivätkä Rautaruukilta. 

Meidän tulisikin tarkastella entistä enemmän ympäristön ar- 
voketjuja ja meidän tapauksessamme teräksen elinkaarta kai- 
voksesta kierrätykseen kaikkine sivutuotieineen ja jätekaasui- 
neen. Tämä työ on Rautaruukilla menossa ja kaikki osatekijät on 
tunnistettu. Kuljetamme esimerkiksi junalla teräskeloja Hä- 
meenlinnaan. Kohta nämä junat liikkuvat sähkön voimalla ja 

meille on erittäin tärkeää tietää millä sähköllä ja millä hinnalla 
ne liikkuvat. 

Edellä kuvatuilla ratkaisuilla Rautaruukki ottaa selvän aske- 
leen kohti Ekokilpailukykyä korostavaa ympäristöstrategiaa eli 
siirrymme tasolle 3 (kuva 7). Tämä tarkoittaa lyhykäisyydes- 
sään, että tuotamme enemmän vähemmästä. Olemme vielä 
pääsääntöisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tasolla. Meillä on 
EMAS- ja ISO 14001 ympäristöhyväksynnät. joiden mukaan 
olemme toimineet kohta kaksi vuotta. Me tavoittelemme kestä- 
vän kehityksen periaatetta, taso 4, mutta emme oikein vielä tie- 
dä, mitä se tarkoittaa0 

rgy and envimmenta 





vain Iäpäisykayran yksi piste, joka ei ole sama kuin keskimdärä 
nen raekokoko! Kaavat ovat kaikki vain kokeellisia kaavoja eika 

urasi Kickin 121 esi 
kiin, mikä esitetyista kaavoista on oikeastaan ainoana edel- 
en käytössä. Work indeksin kokeellinen määritys on hyvin 

Puhtaasti sovellusnäkokohd 

jonka materiaali tar- 

ttavaksi siten, etta vakio n muuttuisi raekoon funktioksi. 



Vuorlteollisuus 

sia voida laskea. 
1970-luvulla oivallettiin, että oli saatu aikaan myllyjen mi- 

toitusmenetelmä, joka nojasi suureen tietokantaan, mutta 
muuten oli jouduttu umpikujaan. Jo sitä ennen oli ruvennut ke- 
hittymään uusi tapa ajatella hienonnusta, mikä lupasi mahdolli- 
suuden päästä tutkimuksessa eteenpäin. 

Suomessa VTTIIä kehitettiin nettoenergiaa mittaava mylly 
MERGAN /10/, joka saavutti kotimaisen teollisuusstandardin 
aseman. Sitä käytettiin Bondin Work indeksin laskemiseen kaa- 
van 4 ratkaisun avulla. Jauhettiin noin 4 kg erä myllyssä ja mi- 
tattiin raekokojakautuma ennen ja jälkeen jauhatuksen. Saadut 
8O%:n Iäpäisyt sijoitettiin yhtälöön 4 ja ratkaistiin Work index. 
Ei tajuttu, että se ei ole sama kuin Bondin Work index, joka oli, 
kuten sanottu, empiirinen suljetun piirin jauhautuvuus esti- 
maatti. Suomessa ei menetelmää myöskään standardisoitu. 
Eräissä tapauksissa jauhettiin vain esim. 1000 kierrosta, eräissä 
tapauksissa jauhettiin mahdollisimman lähelle sitä loppuhieno- 
Utta, jota mitoitettavalla prosessilla tavoiteltiin. Eri myllyissä 
kuulien koot pääsivät vuosien mittaan muuttumaan huomatta- 
vastikin, millä on ollut vaikutuksensa. Suomalaisen tavan ongel- 
mia on, että Bondin korjauskertoimien soveltaminen on hyvin 
vaikeaa; joskus niistä osaa tarvittiin joskus ei. Mergan myllyjen 
koejärjestely tuleekin standardisoida, mutta se ei ole tämän 
tekstin aihe. 

Populaatiomallit 
Populaatiomalleissa kirjoitettiin kunkin raeluokan muutokselle 
yhtälö. Yhdistämällä näin saadut n yhtälöä yhteen päästiin hie- 
nonnuksen populaatiomalliin (malleihin). Menemättä erilaisiin 
mallityyppeihin voi lyhyesti todeta, että suosituimmaksi malliksi 
on tullut ajan suhteen jatkuva ja raekoon suhteen diskreetti 
malli. 

Merkitsemällä panosjauhatuksessa jauhettavaa massaa 
H:lla, raeluokan i osuutta H:sta hetkellä t m,(t):llä ja raeluokan 
jauhautumisnopeutta 5,:Ilä karkeimmalle raeluokalle saadaan 
vhtälö 

Seuraavalle luokalle saadaan yhtälö, jossa b2,, kuvaa sitä 
osuutta, joka raeluokan 1 partikkelista jauhautuessa jää rae- 
luokkaan 2 

ja kolmannelle I uo ka Ile 

Yhtälöiden muodostamisen periaate selviää edellisestä ja ne 
voidaan yhdistää yhteen, kun raeluokkia on n. Oletettaessa, 
että jauhautumista on vain se, jolloin rae siirtyy raeluokasta pie- 
nempään (raeluokan koko voidaan vapaasti määrittää) voidaan 
kirioittaa 

i - 1  

= -Si Hmi( t )  +C S, b,,Hmj( f )  . 
dt j = 1  

dHmi( t )  

(9) 

Yhtälö on esitettävissä matriisimuodossa 

Yhtälö toteutuu, jos 5 matriisi on diagonaalinen so. vain sen 
Iävistäjän alkiot poikkeavat nollasta. Määritelmänsä mukaan 
täytyy B matriisin olla alempi kolmiomatriisi so. vain Iävistäjän 
alapuolisessa kolmiossa olevat alkiot ovat nollasta poikkeavia. 
Kaavassa I on yksikkömatriisi so. sellainen matriisi, jossa vain 
Iävistäjällä alkiot poikkeavat nollasta ja ovat yksi. Raekokoa ku- 
vaa matriisi m, joka on (Ixn) matriisi. Jauhautuvuusmatriisi S 
on funktio jauhatusmekanismista (mekanismeista) ja the mur- 
tumismatriisi B on materiaaliominaisuus ainakin ensimmäisenä 
approksimaationa. 

Tälle differentiaaliyhtälöiden ryhmälle on löydettävissä rat- 
kaisu symmetristä faktorointia /1 O/ käyttäen. Ratkaisu on muo- 
toa 

_ _ _  
m =  L D L ~ ~ ,  , 

jossa LT on matriisin L transpoosi (rivit ja sarakkeet vaihtavat 
paikkaa). 

Ongelmaton ei toki tämäkään lähestymistapa ole. Se edel- 
lyttää, että jauhautuvuus parametri 5, on ajasta riippumaton ja 
jauhatuksen kinetiikka ensimmäistä kertalukua kaavan (6) 
osoittamalla tavalla. Nämä ehdot eivät aina hienonnuksissa 
päde. 

Eräs populaatiomallien kiinnostava puoli on, että ne voi- 
daan kirjoittaa ajan sijasta myös energialle. 

Laskennan helpottamiseksi käytetään matriisien alkioiden 
laskemiseksi niille funktiomuotoja. Tavanomaisimmat ovat jau- 
hautuvuusmatriisin alkioille 

A ja (12) 

matriisille B vastaavasti 

Yhtälössä (12) A on xo raekokoa vastaava jauhautuvuuspa- 
rametrin arvo, p on raekoko, jolla jauhautuvuus on pudonnut 
puoleen ja h parametri, joka kuvaa kuinka nopeasti funktio 
muuttuu. Kaavassa (1 2) @ o n  iskujauhatuksen kohteeksi joutuva 
massaosuus, y iskujauhatuksessa syntyvän raekoon kulmaker- 
roin, p puristuksessa syntyvän raekokojakautuman kulmaker- 
roin. Normaaliolettamus on, että tämä yhtälö on normalisoitu- 
va so. pitää paikkansa olkoon i:nes raeluokka mikä tahansa. 6on 
kerroin, jolla otetaan huomioon poikkeavuus tästä olettamuk- 
sesta. 

Nyt voimme joko määrittää koejauhatuksilla parametrit tai 
käyttää jotain tunnettua /1 O/ menetelmää parametrien laskemi- 
seksi. Tällaiseksi kelpaa esim. helposti käytettävä Marquardt al- 
goritmi. 

Mergan mallitus 
Eräs mahdollisuus, jota on TEKESin ja teollisuuden rahoittamas- 
sa MINPRO tutkimusohjelmassa tutkittu, on tehdä laboratorio- 
jauhatukset Mergan myllyssä ja mallintaa Merganin toiminta 
populaatiomallilla. Tällöin mahdolliset virheet ja erot esim. kuu- 
lakoossa eri myllyjen välillä pienenevät. Mallilla voidaan laskea 
tuotteen hienous, energiankulutus ja lisäksi tutkia sellaisten 
muuttujien kuten kuulakoon ja syötteen hienouden vaikutuksia. 
Tämä edellyttää kuitenkin yhtä uutta vaikeaa askelta määritet- 
täessä jauhatuksen energiankulutusta. Sekä parametri S että B 
skaalautuvat myllyn koon mukaan. 
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Kuva 2. Vakio A jauhautuvuuden parametriyhtälössä (12) 
kuulakoon funktiona. 
Figure 2. Constant A of the grindability equation (12) as a 
function of ball size. 

Kuva 3. Vakio pjauhautuvuuden parametriyhtälössä (12) 
kuulakoon funktiona. 
Figure3. Constantp of thegrindabilityequation (12) as a 
function of ball size. 

Mergan voidaan he post rna ,maa ta la lava la ,a parametrit 
(naavqen 12 .a 13 m-na set) ratka.sta teroimaila Marqdardt al- 
gorftm a nayttava .teroinli on esitetty esim. Austinin t a n,r,assa 
.a~natJnsen ma intam sesta 112i 

A.an sLhteen latk,va.le rnailhle saat in er ltain hyvä sovitus 
Mergan kone ssa seca laJnaLtwvJJdelie etta mt.rtbmiselle. 

iaunaLtJvJdden riippJvuus Kuulakoosta Mergan.ssa on esi- 
tetty k-v ssa 2 ,a 3. 

Kuten kdv sta 2, 3 ja 4 nakyy on Mergan varsm herkna kdJ- 
lakoon VaihtelJ ile KJJ akoon p enentyessa jadnaut-vJJs nar- 
ne ssa raeluonlssa nopeast lasnee ja sama la Kasvaa h.enoissa 
raehonissa Karkeissa raeiuok.ssa ei p enessa rnyilyssa pienten 
nuul en valittama energia r i  ta sarkernaan ranefra renonkaasti 
tiienoissa rae a K i s s a  ratna sevaa on ,skJ.en ja puristLskontanti- 
en bk-maara. kosna energia r ittaa p enernm ssanin nuuI.ssa. 
TLIOS tukee ajarusta. etta Merganil a tehtavat nokeet on stan- 
aardisoitava 

Kuvassa 5 on estetty pararnetrin A arvo jaLheen tayttoas- 
teen U fLnkriona 

JaLheen täyrtöaste on se OSJJS kJJ ien vaiisesta tilasta. 
mikä on rayttynyt Iauheella. nLn oetetaan. etta IaLhmkappa ei- 
den välissa on 40% tyhjda Mergan varsm herkna rny0s ,auhe- 
täyiioasteen muJroks Ile nLten nwsta 5 .a 6 VOI paäteiia. 

Murtumista votiin mal ntaa rassä tapaJksessa hyvin kaa- 
va la (1 31. Kuva 7 esittaa rnurtum sfJnnt on parametrqa p ja 9 

Tu oKset e vat o e a Van ynra nyviä. kun ma Ii kehitetaan 
energiaile. kosna Merganin tehonotto ei .auhatuksen a l b v a i -  
heissa ole tays n vanio. Jos myi yn teho oteni n ala Iisena Keski- 
arvona ovat t h k s e t  maarireiman mJnaan samat nLin a kaan 
perLst,vassa laskennassa. 

Kuulakoko [m 

I 10 1M) 1000 10000 Kuva 4. Jauhautuvuusfunktion arvot 
kuulakoon funktiona. 
Figure 4. The rate o f  breakage 
Darameter 5 as a function of ball size. 
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Kuva 5 Paramelrin A arvopuheen raytroasleen U funkriona 
Figure 5 Conslanr A of rhe grindabdrry equarm (121 as a 
funcrion ofpowder fillrng U 

Simulointi 
Kuvan 8 perusteella voi sanoa, että Merganille on tällä tekniikal- 
la laskettavissa parametrit, jotka antavat erinomaisia simuloin- 
tituloksia. Taulukko 1 on kuvan 8 tukitauiukko, josta ilmenee 
ajan lisäksi mitattu ja simuloitu teho esiteltävästä kokeesta. 

Kuva 8 esittää simulaation tulosta Mergan jauhatuksessa. 
Tulos on erinomainen. Mergania voidaan käyttää suurempien 
myllyjen sekä mitoitukseen että toiminta-parametrien vaikutuk- 
sien simuiointiin. Simulointi on helppo suorittaa PC tason lait- 
teilla jopa Excel ohjelmassa. 

Tutkimuksissa seuraavana vaiheena on kirjallisuudesta iöyty- 
vien skaalausmallien vaiidointi. Sen jälkeen voidaan todeta, että 
meillä on uusi työkalu myliyjen mitoittamiseen. 

Yhteenveto 

Tama kirjoitus Peru ja 
teollisuuden rahoittamassa MINPRO ohieimassa. Tvon tuloksena 
on voitu lisätä uusi pala vuosikymmeniä jatkuneeseen tutkimuk- 
seen hienonnuksen energiankulutuksen estimoinniksi. Käyt- 
tämällä Mergan jauhatuksia simuloinnin pohjana voidaan saada 
selvä kuva energian kulutuksesta ja eri muuttujien vaikutuksista 
tutkittavan malmin iauhatukseen pienillä näviemäärillä. Kokeelli- 

0.7 0.8 0.9 1 .o 1.1 

jauheen täynöaste [-] 

Kuva 6 Paramerrm p arvopuheen raytroasleen U funktiona 
Figvre 6 Constanr p of rhe grindabibiy equarion (12~ as a 
function of powder fi//ing U- 

raekoko bm] 

sesti tarvitaan malmista riippuen kuusi-kahdeksan jauhatusta. 
Mikään ei tietenkään estä samalla laskernasta Work index arvoja, 
jolloin muodostuu linkki vanhan ja uuden tavan välille.0 

K~~~ 8. M~~~~ s;mu/ojnr;rul,-,'; /askenu,en paramerr;en 
penistee//a. 
Figure 8. Mergan simulations based on developedparameters. 

jauhatusaika mitattu neiio- laskettu netto- 
eneraiankulutus eneraiankulutus " 1 

kWh/t kWhn Taulukko 1. Kokeellisen ja 
mitatun toiminnan eroja 1 minuutti 0,42 0,467 

Table 1. Differences between 4 minuuttia 1,73 1,776 

16 minuuttia 652 6,441 simulated and experimental 
valua 
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Kuva 7. Murturnisvhtälön (13) Dararnetrit kuulakoon funktiona. 
Figure 7. Breakage function pararneten (Eq. 13) as a function of ballsize. 
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Summary 

This text is based on research work done in a project within 
tne MINPRO program financed by Tekes and the Finnish II+ 
oustry. As a result of the work we have been able to add a 
new part into the decades old research to estirnafe the ener- 
gy consurnption of a particular grmding task. Using the Mer- 
gan rn II as a device to define population balance model pa- 
rameters we get a better understanding of the energy cor 

sumption for a given task as wetl as we can simdate tne ef- 
fects of operat,onal pararneters. This will oniy need smatl 
amounts of sample. From six to eight grind ng experiments 
are needed to obtain the parameters Nothing of course 
prevents the calcdation of the Bond Work index thus for- 
mmg a link berween the Bond Worc index determination 
Tethod and the populafion balance slrnulation rnethod. 
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Pigmenttien käyttö paperiteol- 
lisuudessa paperimiehen silmin 
PROSESSIPÄÄLLIKKÖ JUHANI SALOVAARA, 

UPM K Y M M E N E ,  VOIKKAAN P A P E R I T E H D A S  

Muutamia tietoja Suomen paperi- 
teollisuudesta 
Suomen paperiteollisuus on toiseksi suurin paperinviejä Kana- 
dan jälkeen. 

Suomen paperin vienti perustuu korkeaan laatuun, jotta se 
pystyisi syrjäyttämään esim. Saksassa oman maan paperiteolli- 
suuden tuotteet. 

Suomen kustannustekijät edellyttävät tehokasta valmistus- 
ta. Tehokkaan valmistuksen takana on koko valmistusketjun 
hallinta Suomessa kehitetyin laittein. Paperin valmistus tapah- 
tuu keskimäärin kaksi keriaa suuremmin paperikonein kuin 
muualla maailmassa. 

Raaka-aineet, energia ja työvoima eivät pysty halpuudellaan 
kilpailemaan muiden maiden kanssa. 

Suomen paperiteollisuus on johtavassa asemassa SC:n (su- 
perkalanteroitu aikakausilehtipaperi), LWC:n (kevyesti päällys- 
tetty aikakausilehtipaperi) ja MFC:n (mattapäällystetty aikakau- 
silehtipaperi) valmistuksessa. Sen sijaan sanomalehtipaperin 
suhteellinen valmistusosuus Suomessa on vähentynyt Uusio- 
sanomalehtipaperia valmistetaan Suomessa se määrä, mitä 
Suomen jätepaperista voidaan tehdä (jätepaperin keräysaste 
Suomessa on huippuluokkaa maailmassa). 

Yllä olevien tosiasioiden vuoksi on pigmenteillä tärkeä rooli 
paperinvalmistuksessa sekä laatu- että kustannusmielessä. 

60- ja 70-luku 
Pigmenttien rooli paperinteossa on pääasiassa kaksijakoinen. 
Aikaisemmin sanomalehtipaperiin lisättiin kaoliinia tai talkkia 
lähinnä valmistuskustannuksien alentamiseksi sekä SC-paperiin 
laaduun, lähinnä painojäljen parantamiseksi syväpainossa 

Juhani Salovaara - Curriculum vitae .................... ...... 
1942 syntynyt Anjalassa 
1962 ylioppilas Inkeroisren Yhteiskoulu 
1970 Tekniska Läroverker Kemisktekno- 

1970- Voikkaan paperitehdas, käyrtö- 
logiska 

insinööri, käyttöpäällikkö, prosessi- 
päällikkö. 

(kuva 1). Esimerkiksi 60 g/m2 SC-syväpainossa täyteaineen 
määrä lisääntyi 70-luvusta 80-luvulle mentäessä 20 prosentista 
lähes 30 prosenttiin. Täyteaineen määrän rajoittavana tekijänä 
on paperin lujuuden menetys sekä täyteaineen retentoitumisen 
retenr o = pai onko syoretysra p ginenr sra aa 9.. paper n i  taso 
paper n 

80-luku 
i<emia PaDer n ,a mma at a 60 dar k nnosrLa aa emm n (emi- 
asta 70-luvun puolesta h i s t ä  alkaen, jolloin aleitiin valmistaa 
lisääntyvässä määrin LWC-paperia. Myöhemmin kun LWC siirtyi 
ns. on-line päällystykseen. kemialle tuli keskeinen rooli paperin 
valmistuksessa. 

Kemialla on opittu hallitsemaan piqmenttien käyttöä niin . 
tayieaineissa kuin paallystepastoissa 

90-luku 
90-luvulla on kehitetty Suomessa on-line kemianmittaustekniik- 
ka sekä tietokonetekniikka on-line ohjaukseen. Esimerkiksi WIC 
(Raision kehittämä kemian anturitekniikka), Wedge (ylätason 
tiedonkäsittely ja analyysijärjestelmä, KCL:n kehittämä). 

1 Kuva 1. 
Puuttuva 
piste valomikro- 1 skooppikuva 1OOx 



Kuva 2 

LWC WO 60, 65a 70,80 g/m2 
UPM 

Ash 925% 

O m l  J- 
IGT Scott-Bond 

Tämän hetken tilanne pigmenttien käytös- 
sä ja rooli paperin teossa 

Pohiaoaoerin rakenne 
Paperin pitäisi olla elastinen. Rakenne pitäisi saada keskeltä z- 
suunnassa bulkkiseksi (huokoinen), pinnoilta tiiviimmäksi. 

Sanomaleh tioaoeri 
Sanomalehtipaperissa pigmenttinä käytetään pääasiassa kaolii- 
nia ja talkkia. Kummankin tehtävänä on korvata kuitua sekä 
parantaa painojälkeä. Pintapainon mennessä koko ajan alas- 
Däin oDasiteetin Darantaiana kävtetään esim. zeolexia. PaDerin 

Päällvsteen rakenne ja asettuminen LIOhlaDaDerdle 
Päällystyksessä on siirrytty on-line päällystykseen. Tällöin pääl- 
lystämisen dynamiikka tulee vaikeammin hallittavaksi, koska 
paperikone päällystää nopeudella 1500 mimin. Paperin ja pääl- 
lysteen yhteisvaikutus tulee tärkeäksi pigmenttien asettumisen, - 

käsiteltävyyden parantamiseksi Loidaan käyttää hydrexiä.' Uu- 
siopaperia käytettäessä raaka-aineena pigmenttiä annostellaan 
tuhkatason säädön vuoksi. 

SC-oaoeri 
SC-paperissa on tuhkaprosentti lähes 30 %. Täyteaineena käyte- 
tään kaoliinia jdtai talkkia. Täyteaineen funktiona on painetta- 
vuus. Rajoittavana tekijänä on retentio (=paljonko syötetystä 
pigmentistä jää % paperiin). Lisäksi paperin lujuus heikkenee 
pigmenttiä lisättäessä. Lujuuden lisäämiseksi paperissa on pit- 
käkuituista selluloosaa mekaanisen massan lisäksi. Liika pitkä- 
kuituosuus huonontaa helposti syväpainojälkeä. 

LWC-oaoeri 
Pohjapaperissa on täyteaineena kaoliini tai karbonaatti. Karbo- 
naattia kävtettäessä kone aietaan neutraaiina, muutoin haDDa- . .  
mana. Päällystepasta on monien pigmenttien ja sidosaineiden 
seos. Pigmentin valinnalla hallitaan painotulosta (kuva 2). Mat- 
talajeissa ja kiiltävissä lajeissa käytetään täysin eri pigmenttejä. 

Hienooaoeri 
Hienopaperin kuituaineena on koivu- ja mäntyselluloosa. PääI- 
lystämättömässä hienopaperissa on Suomessa täyteaineena ylei- 
simmin jauhettu karbonaatti. Tuhka-% on noin 25 %. Päällyste- 
tyn hienopaperin täyteaineena on saostettu karbonaatti PCC 
Paperit valmistetaan neutraalissa pH:ssa. 

Muutamia keskeisiä näkökohtia tehtäessä 
pohjapaperia ja päällystettyä paperia 
tämän hetken kilpailutilanteessa 

Typografiakuva 60 X 

_- 
Poikkileike 500 X 
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Peittävyyskuva BS 60 X 

sidosaineiden siirtymisen, kosteuden poistamisen jne. kannalta. 
Samalla kokonaispintapainot menevät alaspäin sekä päällysteen 
osuus paperista on lisääntynyt. 

Lähitulevaisuuden lisähaasteet 
- raaka-aineiden tehokas käyttö 
- energian käytön tehokkuus 
- uusiokäyttö. 

Raaka-aineiden tehokas käyttö lisää valvontaa ja kehitystä 
päästöjen suhteen. Entistä pienempipartikkeliset pigmentit on 
sidottava kemialla (lähinnä pintakemiaa) paperiin. 

Energian käytön tehokkuusmielessä pigmenttien käyttö on 
tehokkaampaa kuin muiden. Pigmentti ei sido itseensä kosteut- 

ta  kuten kuitu, jonka vuoksi kuivatuksessa prosessissa ei kulu sa- 
malla tavalla energiaa. 

Uusiokäyttö on voimakkaassa kehitysvaiheessa pigmenttien 
osalta tällä hetkellä. Suomessa on käytössä jätepastan uusio- 
käyttö ultrasuotimilla jo muutamassa tehtaassa. Muut menetel- 
mät kuten keraamisen suotimen käyttö ovat tulossa. Ympäristö- 
viranomaiset säätävät raioitukset kaatopaikoille ia iätteiden siioi- . .  
tukselle 

Yhteen 
Elinkaari-LCA ajattelu, energian käytön tehokkuus ja päästöra- 
jat tulevat ohjaamaan pigmenttien käytön kehitystä paperin 
valmistuksessa. Tulevaisuus on parempien mallien kehitystä. 
joilla voidaan paremmin simuloida seuraavia kehitysvaihi 
Malleissa ja simuloimisessa ovat mukana laitteet ja koko , 
kaariketju.0 

, 

.. Ja- ia kalliorakentamisen- sekä 1 
I 

tutkimustuotteiden asiantuntija 
Kallion la maan niKemiseen 
ISCHEBECK - injektoitavat porapaalut ja ankkurit 
Split Set - kalliopultit 
0RSTA ST8L - CTkalliopultit 
MACCAFERRI - irtokiviverkot 

Kallio- ia maaporauksee 
ROBIT - nastaterät 

SCINTREX - geo 
INTERFELS - kalliomekaniikan mittaiaitteet 
M A A  GeoScience - maatutkat 

MIRANET OY 
HUHTAKOUKKU 3,02340 ESPOO, FINLAND 
TEL.+358-(0)9-801 9671,FAX +358-(0)9-813 3415 
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vaativille 
asiakkaille 

JOT Components Karkkila Oy 
PL 40, 03601 Karkkila 
Puh. 09 225 0241 
Fax 09 225 02495 
JOT Componenk Pori Oy 
PL94.28101 Pori 
Puh. 02 550 3700 
Fox 02641 2596 
JOT Componentr Pietarsaari Oy 
PL 37, 68601 Pietarsaari 
Puh. 06 784 1 1  1 1  
Fox 06 784 1 199 

JOT Components Suomivalimo Oy 
Parkatintie 31, 741 20 Iisalmi 
Puh.017821 5500 
Fax 017812854 
JOTCampnentsAlvesk~ Aö 
8ox 67, S3422 1 Alvesta, Sverige 
Puh. +46 472 45700 
Fax +46 472 45720 
JOT Camponenk Fmmmestad AB 
S46597 Nassebro, Sverige 
Puh.+4651257800 
Fax +46 5 12 534 37 

JOT Cmpyents Åmål AB 
s66221 Arnål, Sverige 
Puh.+46 532 621 60 
Fax +46 532 140 25 

Box 14, S28300 Osby, Sverige 
Puh. +46 479 17350 
Fax +46 479 10622 
JOT Camponenh ÄImhuh AB 
Box 612, S34324 Almhult, 
Sverige 
Puh. +46 476 53700 
Fax +46 476 17033 

JOTCamponenhOsbyAB 

JOT COMPONENTS 
V A L U K O M P O N E N T I T  

xA Vuorimiesyhdistys ry VAV 
Metallurgijaosto 

kouluttaa 
Valu ja jähmettyminen 
29.-30.09.1999 

Sisältö: Valuteknologioiden nykytila ja tulevaisuuden 
kuva. Valun mallinnus, hallinta ja käytännön kokemusten 
vaihto. Mukana teräs, kupari, valimot. 

Osallistujat: Tutkimus-, kehitys- ja käyttöinsinöörit 
meta I I u rgisessa teol I isu udessa sekä tutkimuslaitoksissa 
ja korkea kouluilla. 

Liuosprosessointi meta I I u rgisessa teol I isu udessa 
- metallipintojen puhdistus ja peittaus 
09.-10.11.1999 

Sisältö: Liuosten avulla suoritettava metallipintojen 
puhdistus ja peittaus. Käytettyjen liuosten prosessointi 
ja siihen liittyvät yksikköprosessit. Ympäristönäkökohdat, 
kierrätys ja jätteiden loppusijoitus sekä erityisesti kaikkien 
edellä mainittujen asioiden kehityssuunnat. 

Osallistujat: Perusmetalli- ja konepajateollisuuden 
käyttö-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissa 
työskentelevät henkilöt ja ymparistövastaavat. 

Valssaustuotteiden ominaisuuksien hallinta 
mikrora kennemallein 
24.-25.01.2000 

Tavoite: Kurssin tavoitteena on esittäa nykytietämys 
mikrorakennemallien kayttö-mahdollisuuksista 
valssaustuotteiden ominaisuuksien hajonnan 
hallitsemiseksi. 

Osallistujat: Metallien perusteollisuuden kehitys-, 
tuotanto- ja myyntitehtävissa toimivat seka 
korkeakoulujen tutkijat ja jatko-opiskelijat. 

ustelut 
Kehittämispäällikkö Markus Hietala ja 
koulutussihteeri Pia Viitanen, POHTO 
Puh. (08) 5509 700, e-mail: 
markus. hietala@pohto.fi 
pia.viitanen@pohto.fi 

POHTO, Vellamontie 12, 90500 Oulu 
puh. (08) 5509 722, faksi (08) 5509 840, 
e-mail: asiakaspalvelu@pohto.fi 

POHTO 
Vellamontie 12, 90500 OULU 

Puh. (08) 5509 700. faksi (08) 5509 840 
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ri i liset raaka-ai 
käyttö ja kehitysnäkymät 

YRJO PEKKALA, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ( G T K )  

JUKKA R E I N I K A I N E N ,  GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ( G T K )  

Suomi on maailman johtavia paperinvalmistajia ja samalla pa- 
peripigmenttien suurkuluttaja. Vuonna 1998 Suomessa käytet- 
tiin 2.9 milj. tonnia paperipigmenttejä ja ennusteiden mukaan 
kasvu jatkuu. Käytetyistä pigmenttimineraaleista noin 70 % on 
tuontitavaraa ja tuonnin arvo on lähes 1.5 miljardia markkaa 
vuodessa, pelkästään 1.3 miljoonasta tonnista kaoliinia mak- 
setaan yli 950 milj. markkaa. Vastaavasti kotimaisen 
pigmenttituotannon arvo, TiO, mukaan lukien on yli 1.5 mrd. 
mk vuodessa. 

Suomessa on potentiaalisia mahdollisuuksia lisätä kotimais- 
ten pigmenttimineraalien tuotantoa merkittävästikin, mikäli 
alan tutkimukseen suunnataan resursseja sen taloudellista pai- 
noarvoa vastaavasti 

Pigmenttimineraalit 
Paperin valmistukseen käytetyistä mineraalisista raaka-aineista 
tärkeimmät ovat kaoliini (kaoliniitti), karbonaatit (GCC. PCC, lii- 
tu) ja talkki. Näiden ohella käytetään kalsinoitua kaoliinia, titaa- 
nidioksidia, kipsiä, bentoniittia ja eräitä synteettisiä mineraale- 
a. Pigmenttien käytöllä on paperin valmistuksessa kaksi selkeää 
syytä: ne parantavat oleellisesti paperin painatusominaisuuksia 
ja pienentävät materiaalikustannuksia, sillä eniten käytetyt pig- 
rnentit ovat halvempia kuin paperin valmistukseen käytettävä 

Pigmenttimateriaaleille asetetaan monia laatuvaatimuksia; 
niitä ovat väri, taitekerroin, opasiteetti, valonhajonta, raekoko- 
jakauma, raemuoto, tiheys, kuluttavuus, liukenevuus ja hapet- 
tuvuus sekä pintakemialliset ominaisuudet. 

Yrjö Pekkala - Curriculum vitae ...................... 
1941 Syntynyt Kouvolassa 

3 Ylioppilas, Kouvolan Lyseo 
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1991-92 Ulkoasiainministeriö, Projact Leader, Namibia 
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Jukka Reinlkalnen - Curriculum vitae ............................ 
1964 Synrynyt Kuopiossa 
1983 Ylioppilas, Sotungin lukio, Vantaa 
198&88 Kenrtäapulainen, Gcologian tutki- 
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1 Geologi, Etelä-Suomen aluetoimisw. GTK 

Oleel isia vaatimuks,a ovat myös p gmentt tuotteen kem al- 
Iinen la rn neralog nen puhtaus, tasalaatuisd-s sekä luotettava 
saatavuus ja kohtuullinen hinta 111 Hintakeh,tykseen 0nk.n pa- 
periteoilisbiiden taholta v:irne aikana kiinnitetty er tyistä 
miota. vaikka kovasta kilpailusta johtuen pigmenttimmer; 
reaalihinnat ovat laskeneet. 

Paperipigmenttien käyttö ja saatavuus 
Kuvassa 1 on estetty paper nvalmistuksessa käytettyjen m,ne- 
raalien OSJJdet maailmanlaajuisest;. Taulukossa 1 nändään ku- 
IJruksen kaSVJ Länsi-Euroopassa vLodesta 1973 vboteen 1996 
12.3.91 

Kuva 1 Paper,nvalmistuksessa käflenävat mineraalipigmentir 
maailmanlaajuisesti i 1996 1101. 
Fig. 1 Minerai consumption in paper rnanufaciuring worldwide in 
1996 11 01 



Taulukko .. Paperipigmenttien käyttö 
Länsi-Euroopassa ('000 tonnia). 
Table 1. Consumption of paper 
pigments in wectern Europe ('000 tonnes). 

1973 1983 1996 

Kaoliini 3 000 3 000 3 700 

Karbonaatir 250 1 300 4 800 

Talkki 300 500 655 

Muut 50 100 100 

Cources: Miiierals Industry International, March 1995 
Advancing Paper Making 97, Frankfurt 1997. 

Käyttöluvuista näkyy, että maailmanlaajuisesti kaoliini o 
edelleen eniten käytetty paperipigmentti, mutta karbonaattie 
osuus on kasvanut voimakkaasti ja Länsi-Euroopassa niide 
käyttö on jo selvästi suurempi kuin kaoliinin. Myös talkin käytt 
on kaksinkertaistunut, vaikka se jääkin paljon jälkeen kaoliinist 
ja karbonaateista. Muiden pigmenttien käyttö on määrälthä 
vähäistä. 

Taulukossa 2 ja kuvassa 2 on esitetty Suomen paperiteoll 
suuden käyttämien pigmenttimäärien kehitys vuodesta 198 
lähtien. Luvut osoittavat, että 1990-luvulla pigmenttien käytt 
on kasvanut 200-300 000 tonnin vuosivauhtia ja kokonaii 

Kuva 2. Suomen oaoeriteollisuuden kämämät mineraalioiomentit I . _  
1980-98 ('000 ton;ira) 
Fia 2 Consumotion of oaoeroiomenh in Finland 1980-1998 , , . -  
CÖOO tonnes). ' 

I = r  1 

IGCC,  pääilysie 
2500 

I G C C  ja liitu, iäyte 
I Wiini ,  pfgly8ie 

2Ooo 

I '9--- 

VuorIteoII 
Berg 8rinoen ZiBW 

käyttö on lähes kaksinkertaistunut. Taulukossa 3 ilmenee pig- 
menttien kokonaistuotanto Suomessa vuodesta 1980 alkaen ja 
siitä nähdään, että vain talkin ja titaanidioksidin tuotanto on 01- 
Iut merkittävää koko tarkastelukaudella, muiden tuotanto on 
kasvanut vasta 1990-luvulla. 

Seuraavassa tarkastellaan erikseen kunkin pigmenttiryhmän 
kävttöä. esiintvmiä ia saatavuutta. ensisiiaisesti Suomen oaDeri- 
teollisuuden tårpeita ajatellen 

Kaoliini 
Kaoliini on tek 
joka puhtaana koostuu lähes yksinomaan kaoliniitti-mineraalis- 
ta  (46.3 % SiO,, 39,8 % AI,O, ja 13,9 % H,O). Kaoliniitti ki- 
teytyy kauniin kuusikulmaisina, levymäisiriä kiteinä, jotka ovat 
kemiallisesti lähes reagoimattomia, melko pehmeitä ja puhtai- 
na lähes valkoisia. 

Luonnon kaoliiniesiintymissä kaoliniittipitoisuus vaihtelee 
hyvin laajoissa rajoissa. Alkuperäisellä paikallaan rapautuneissa 
primääriesiintymissä pitoisuus on usein vain 10-20 %, kun 
taas sekundäärisissä, muualle kulkeutuneissa ja kerrostuneissa 
esiintymissä kaoliniittia on usein 70-80 %. Molempia esiinty- 
mätyyppejä hyödynnetään ja niiden taloudellisuus riippuu itse 
kaoliniitin puhtaudesta ja toisaalta raakakaoliinin rikastettavuu- 
desta. Näistä ominaisuusvaihteluista johtuu, että usein melko 
köyhiä primäärisiä esiintymiä voidaan taloudellisesti hyödyntää 
(Cornwall, Englanti), kun taas rikkaistakin sekundääriesiintymis- 
tä on joskus vaikea saada korkealaatuista lopputuotetta ilman 
monivaiheista rikastusta (Georgia, USA; Amazon, Brasilia). 

Huolimatta siitä, että kaoliiniesiintymät ovat yleisiä eri puo- 
lilla maailmaa, paperikaoliinin tuotanto on keskittynyt harvoille 
alueille. Paperikaoliinia maailmanmarkkinoille tuottavia alueita 
on vain muutamia ja näistä Suomen kannalta tärkeimmät ovat l 
1, 31: 

Georgia, USA (sekundäärinen) 
Cornwall, Englanti (primäärinen) 

Weipa, Australia (sekundäärinen) 

Kaikilta em. alueilta tuodaan kaoliinia maamme paperiteol- 
lisuudelle. Merkittävin on perinteisesti ollut Cornwall. mutta vii- 
meisten viiden vuoden aikana on tuonti Georgiasta kasvanut 
voimakkaasti. Brasilian osuus on toistaiseksi melko pieni, mutta 
se tullee kasvattamaan osuuttaan selvästi lähivuosina, sillä tuo- 
tantokapasiteetti kaksinkertaistuu siellä lähiaikoina. 

Euroopassa on merkittävää kaoliinituotantoa Ukrainassa, 
Saksassa, Tdekissä, Espanjassa ja Ranskassa. Näistä Ukraina on 
pyrkimässä voimakkaasti paperikaoliinimarkkinoille. 

Kaoliinivarannot ovat Georgiassa ja Amazonin alueella hy- 
vin suuret (useita satoja miij. tonneja) sekä ilmeisesti myös 
Australiassa. Ukrainan esiintymät kuuluvat em. suuruus- 
luokkaan, mutta tuotanto ei vielä ole saavuttanut suunniteltua 
kapasiteettia. 

Cornwallin kaoliinialue on laaja ja reservit suuret, mutta 
ympäristötekijöistä ja kaoliinin laadusta johtuen tuotanto on 
jonkin verran laskenut. 

Kaoliini on edelleen tärkein paperiteollisuuden käyttämä 
päällyste- ja täyteaine. Suomessa ylitettiin miljoonan tonnin raja 
vuonna 1995 ja kulutuksen ennustetaan vielä kasvavan. Suu- 
rimmat tuontimaat ovat Englanti, 750 000 tonnia (58 %) ja 
Yhdysvallat, 420 000 tonnia (33 %). Tuonti Brasiliasta on kas- 
vussa. Alalla toimivista yhtiöistä English China Clay on selkeä -, - 
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tysmahdollisuutena talkkituotannossa voivat olla sedimenttisiin 
karbonaattikiviin liittyvät talkkiesiintymät. Niiden talkki on 
usein hyvin puhdasta ja soveltuu korkeahintaisiin erikoistuottei- 
siin. Tällaisista talkkiesiintymistä on Suomessakin viitteitä, mut- 
ta  ainakaan toistaiseksi ekonomisia esiintymiä ei ole löydetty. 

Muut pigrnenttirnineraalit 
Kipsi 

Kemira Oy on pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena tuonut pa- 
peripigmenttimarkkinoille uuden tuotteen, päällystekipsin. Sitä 
tehdään lannoitetuotannon sivutuotteena syntyvästä kipsistä. 
Raaka-aineeksi valittavalta kipsiltä edellytetään erittäin tarkkaa 
laatukontrollia, jotta siitä saadaan korkealaatuinen päällyste- 
tuote. Kipsipigmentin tuotanto on ollut 20 000 tonnia vuo- 
dessa /5/. mutta kapasiteetti on selvästi suurempi. Kipsi paran- 
taa erityisesti paperin vaaleuita ja offset-painatusominaisuuk- 
sia. Kipsiä käytetään pääasiassa yhdessä kaoliinin kanssa. 

Titaanidioksidi (TiOJ 

Titaanioksidipigmenttiä valmistetaan ilmeniitistä (88 %) ja ru- 
tiilista, tuotteet ovat synteettistä anataasia tai rutiilia. Vuonna 
1996 maailmantuotanto oli noin 3.6 milj. tonnia, josta paperin 
valmistuksessa käytettiin noin 0.5 milj. tonnia /l/. Varsinkin 
optisilta ominaisuuksiltaan titaanidioksidi on pigmenttien huip- 
puluokkaa, ja sitä se on myös hinnaltaan. Tästä johtunee aina- 
kin osaksi se, että Suomen paperiteollisuus käyttää vain noin 
3 500 tonnia titaanidioksidia vuodessa. 

Kemifa Pigments Oy (Pori) on pitkään ollut mukana Ti0,- 
pigmenttien valmistuksessa ja vuoteen 1985 saakka raaka-ai- 
neena kaytettiin Otanmäen ilmeniittirikastetta. Sen jälkeen il- 
meniitti on hankittu maailmanmarkkinoilta ja viime vuosina 
pääosa rikasteesta on ostettu Norjan Tellnesistä (60 %)ja Aust- 
raliasta. Vuosittain tuodaan lähes 300 000 tonnia ilmeniittiri- 
kastetta (44 % TiO,), josta saadaan noin 100 000 titaanioksidi- 
pigmenttiä. Parhaillaan Porissa on menossa uudistusinvestointi. 
joka nostaa tehtaan kapasiteetin 120 000 tonniin /6/. Valta- 
osa Ti0,-tuotannosta menee vientiin, jonka arvo 011 viime vuon- 
na yli 800 milj. mk. 

Suomessa on GTK:n toimesta etsitty uusia ilmeniittiesiinty- 
miä useiden vuosien ajan. Potentiaalisin esiintymä on Kälviän 
Koivusaarenneva, jossa GTK:n tutkimusten mukaan on 
150 metrin syvyydelle laskettuna 25 milj. tonnia 18 % ilme- 
niittikiveä, rikkain 3.5 miij. tonnia sisältää 30 % ilmeniittiä /7/. 
Parhaillaan esiintymällä on käynnissä koetehdasmittakaavainen 
louhinta ja rikastaminen (Kalvinit Oy). 

GTK on löytänyt Koivusaarennevan Iähialueelta potentiaali- 

1 Harben, Peter, W 1995. Industrial Minerals Handy Book 11, 
England 
2 White Minerals - a European perspective, Minerals Industry 
International. No 1023. 1995 
3 European Minerals Yearbook 1996-1997 European Com- 
mission, Roskill Information Services Ltd, England 

4. Sarapää, 0. 1996. Proterozoic primary kaolin deposits at Viria- 
salmi, southeastern Finland, Geologian tutkimuskeskus, 152 p. 
5. Kemia-Kemi, Finnish Chemistry. Vuosikerrat 1980 -1998. Ke- 
mian Kustannus Oy, Helsinki. 
6. Pekkala, Y. 1998. Industrial minerals in Finland - Paper pig- 
ments lead growth. Industrial Minerals, November 1998, 57 
61. 
7. Kärkkäinen, N.. Sarapää, 0.. Huuskonen, M., Koistinen, E. ja 
Lehtimäki, 1. 1997. Ilmenite Exploration in Western Finland, 
and the mineral resources of the Kälviä deposit, Geologian tut- 
kimuskeskus, Special Paper 23, 15-24. 
8. Sarapää, 0.. Kärkkäinen, N., Reinikainen, J., Ahtola. T., 
pelqvist, H. ja Seppänen, H. 1999. New Results from Calcite a 
Ilmenite Exploration in Finland. Geologian tutkimuskesk 
Special Paper, Current Research 1997-1998. in print. 
9. Advancing Paper Making 97, Conference in Frankfurt, Octo 
ber 1997. 
10. Industrial Minerals, No 337, Februaiy 1999. 

ral raw materials in paper - consumption, and 

d is one of the world's major paper producers and con- 
uently a large-scale consumer of paper pigments. In 1998 
total consumption amounted to 2.9 million tonnes. of 
h 1.3 million tonnes was kaolin. The remainder compri- 
1.1 million tonnes of GCC, about 0.25 million tonnes of 
PCC and talc and a few tonnes of titanium dioxide and 

r pigments. All kaolin and about a half of carbonates are 
orted while all talc has a domestic source. with about a 
of the production is exported. Titanium dioxide producti- 
currently 0.1 million tonnes and is made of imported il- 
te. Over 90 % of TiO, is exporied and only a few tonnes 

used by Finnish paper industry. 
Finland has considerable potential to increase domestic 
duction of paper pigments. 

present talc reserves are adequate for tens of years' 
ction. About a half of calcite for paper pigments is pro- 
domestically but the possibilities to discover new exp- 

e deposits are good. Most potential new deposits are 
mmala and Genböle in SW Finland and they are cur- 

for tenders. Intensive exploration on kaolin depo- 
n going on for over 15 years. The deposits with 
al occur in Virtasalmi, where possible resources of 

In order to find out the economic usability of the deposits 
lot scale excavation and beneficiation of selected deposits 

Exploration for ilmenite has been in progress in the 1990s 
most promising findings are at Koivusaarenneva in wes- 
Finland. The resources of ilmenite-magnetite rock with 

estimated at 25 million tonnes. Currently 
ion and beneficiation tests are carried out 
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Savalalsen sähk6mlehen eneml- 
antuatantmlnnavaatla: Kun ker- 
ran Kuaala an maallman keski- 
alste Ja DuUan tmml maaaallan 
napa, Jonka miPari maallma 
~~(lril, nlln käytetaän maanai- 
Ian ay6rimlsenemlaa hyvälcsl, 
Ja asennetaan tmmlln Jumala- 
tmn Oeneraamrl sähkM teke- 
mään. 
SIIS mikä maalisvaalien seurauksena muuttui? No ei yh- 
tään mikään. Paitsi että oli äänestysprosentti historian al- 
haisin. Ja sitä tietä poliittisen puolue-eliitin suhteellinen eli 
suhteeton valta sen kuin vahvistui kansanvallan kustan- 
nuksella. Ehdotammekin vaalijärjestelmää siten muutet- 
tavaksi, että ko. 200:sta kansanedustajan paikasta jae- 
taan vain äänestysprosenttia vastaava osuus eli tällä ker- 
taa 136 paikkaa. Luulisi puolueiden toisella tavalla kiin- 
nostuvan potentiaalisista äänestäjistään. 

SIIS on ihmisiä eri vaali- ja juhlapuheissa patisteltu töihin 
vielä seitsemänkymppiseksi saakka ja perustellaan tätä 
työvoimapulalla ja uhataan, ettei nykytasoisiin, jo veroilla 
tienattuihin eläkkeisiin kuitenkaan ole varaa. Siis ovat nä- 
mät Suuret Ikäluokat olleet varsinainen lypsylehmä. Oliko 
joskus 60-luvulla jotain ilmaisia opintorahoja? Saiko ne- 
rusinsinööri tenaviaan 70-luvulia kaupungin tarhaanl 
vatko päivätädin verot ja sosiaalikulut vähennyske , 
sia? Millaisilla koroilla ja maksuajoilla maksettiin asunto- 
lainat? Nyt siis meinataan viimeisen päälle veronsa ja ker- 
taalleen eläkkeensä maksaneista kehäraakeista vielä 
inuttaa vihonviimeinenkin tippa. Onkohan mitään hajua 
eli plaania uran ja tulotason kehittymisestä välillä kuusi - 
seitsemänkymppiä? Minkähänmoisella motivaatiolla ja 
työteholla kuvitellaan huru-ukkoporukan painavan duu- 
nia? Nimimerkki "Kysynpähän vain". 

SIIS on haukuttu härm siä perinteisesti huonoista 
markkinointitaidoista ja kerrottu ruotsalaisten olevan mei- 
tä noin sata vuotta edellä tässä taiteenlajissa. On esirner- 
kiksi nostettu mm. meikäläinen jenkeissä paikallisella kie- 
lellä negaatioita nostattanut tuotemerkki "Rape"-keksit. 
Jees, olisi kai niitä paremminkin voinut nimitellä. Mutta 
mitäs svenskit sitten ovat vastaavasti keksineet? Joo, pai- 
kallisesti myydään mm. mineraalivettä tuotemerkilllä 
"Loka". Niin että se svedujen internationaalisesta kyvyk- 
kyydestä markkinoinnissa. 

SIIS herra varjele pistämästä yhtään entistä kaivosmiestä 
koskaan perinteisiin markkinointi- tai asiakaspaiveluteh- 
täviin. Kaivosmiehellehän on ainoa asiakas aina ja ian- 
kaikkisesti oiiut yksi ja sama sulatto, jonka ainutkertainen 
tehtävä ko. myyntipuolen edustajan silmissä on ollut ko. 
kaivoksen tuoton rosvous ja riisto. Niin että voi sitä asia- 
kasparkaa, joka mahdollisesti joutuu muissa yhteyksissä 
tekemisiiin ko. iähtökohdista kumpuavien markkinointia- 
senteiden kanssa. Asianlaidalla ilmennee eräitä yhtäläi- 
syyksiä perusmetalliteoll 
Iähtöisyystilan kanssa. 

SIIS on teollisuuden ha 
itse hyödyntämänsä teknologian myynti firmasta ulos kil- 
pailijoilie suurin piirtein samaa kuin laskisi housuihinsa; 
vähän aikaa se iämmittää, kunnes kilpailija ilmaantuu 
markkinoille ko. tuotteilla ja vielä parannetulla versiolla. 
Varsinkin jos luovutetulla teknologialla on vähänkään te- 
kemistä ydinosaamisen kanssa 

SIIS ajoittuu vuorimiespäivien kauhuntasapainoilu perin- 
t ti perjantaihin klo. neljän ja seitsemän väliin. Eli ta- 
\i ena on säilyttää til 
mukaan iitajuhiiin. 

J.T. 
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Uuorimi leiki 

na ensimmäisessä outokum- 
pulaisryhmässä Neuvostolii- 
ton kaivoksille v 1957. 
vostoliitto eli suuria hetkiaan: 
sen, ja muidenkin taivaita 
kiersi Sputnik, ensimmäisten 

NL oli vain peitenimi. Sen 
tunsi ympärillään ... 

Palatessamme kaivoksilta 
takaisin Moskovaan ja Hotelli 
Ukrainaan Heikki ja minä 
saimme huoneen, jonka 
iämmitys ei toiminut. Valituk- 
semme seurauksena huo- 
neeseemme ilmestyi nuo- 
rehko nainen, mukanaan 
ämpärillinen iiisteriä ja tukku 
sanomalehtiä. Leikattuaan 
niistä suikaleita hän kiipesi 
ikkunalaudalle tukkimaan ra- 
koja. Heikki ja minä maka- 
simme sängyillämme, kum- 
mallakin pocket book'insa, 
joiden kansikuvat osoittivat 
todeksi lännen dekadenssin. 
Kirjat oli jo kerrosemäntä se- 
lailiut löytämättä niistä mi- 
tään maalle vaarallista. 

Asetelma ärsytti ikkunan- 
paikkaajaamme ja hän huusi 
ikkunalta: "Hilfe! Helfen!" 
b ieti kiriansa 
k ansa __ 

Pror iommi LUKK 1, 

toukokuussa 199 
Tulin Heikki Tannt,,,, ralve- 
lukseen Aijalan kaivokselle v. 
1948 ja muutamia viikkoja 01- 
tuani tulin Heikille kerskan- 
neeksi, kuinka minulla on 
erittäin hyvät unenlahjat ja 
ruokakin maistuu aika hyvin. 
Heikki sanoi siihen silmänrä- 
päyksessä: "Kyllä se tuo 
luonto on ihmeellinen, se 
monet puuttuvat avut korvaa 

Itse tapahtumasta voisi ker- 
toa muutamalla rivillä, mutta 
se tulee oikeuksiinsa parem- 
min ja saa lisäväriä paikalli- 
sista ja ajallisista kehyksis- 
tään: Heikki Tanner oli muka- 

inner 7.5.1 91 & 

5811' apiraiis1. 
Nicl staukse- 
na LuII innuliaiiir helisevä 
nauru. Nauru aktivoi uuden 
ilmapiirin ja sai Heikin havait- 
semaan ikkunanpaikkaajas- 
samme muitakin kuin poliitti- 
sia ansioita. Hän otti kapsä- 
kistään scotch-tape rullan ja 
esitteli sen käytön ja parem- 
muuden liisteri-lehti-mene- 
telmään verrattuna. Nainen 
seurasi tarkkaavaisena Hei- 
kin demonstraatiota, pisti rul- 
lan taskuunsa sanoen: "zu 
"~use". 

malewo Räisänen (alias 
Rovasti) tammikuussa 
1999: 
Tutustuimme Heikin kanssa 
varsinaisesti vasta 194041- 
vun loppuvuosina. Liki sa- 
manikäisiähän olimme, mut- 
ta Heikki oli aloittanut Poly- 
teekin koulun ennen minua, 
ja sodan aikana pääsi täten 
Tukholmassa koulutettavien 
joukkoon. Minä rymysin nii- 
nä aikoina pitkin ltä-Karjalan 
korpia. Havaitsimme tutus- 
tuttuamme tulevamme rnu- 
kavasti toimeen keskenäm- 
me ja välillemme sukeutui 
ystävyys. Olimme eri firmois- 
sa - minustahan tuli outo- 
kumpulainen varsinaisesti 

3.1996 
3, 
5 

Nasta v. 1364 - rnur 
pasimme usein sekä 
miesten riennoissa, ett- Ylr- 

railemalla toistemme luona. 
Olimme v. 1956 Ruotsissa, 

DC 3 -1astillinen suomalaisia 
kaivosmiehiä kone firmojen 
vieraana. Tämä sattui juuri 
yleislakon aikaan, vaan 
emme luopuneet hyvästä 
suunnitelmasta. Heikki oli 
käymässä Ylöjärveliä Reino 
Kurpan luona, omalla autol- 
la, junathan eivät kulkeneet. 
Minä asustelin naapurikai- 
voksella Haverissa. Niinpä 
sovimme, että yhdessä mat- 
kaamme Helsinkiin Heikin 
autolla. Näin tapahtui. Tiesin 
kyllä, että matka voisi 
olla hankala, lakkovahdit es- 
tekivät maantieliikennettä- 
kin. Ja ennen Tamperetta, 
muistaakseni Tohlopin suo- 
ralla, kohtasimmekin pysäyt- 
täjät. No, Heikki ruuvasi lasin 
alas ja kysyi säyseästi mikä 
hätänä. Nauhakäsivarsinen 
lakkovahti alkoi tivata, onko 
ajolupaa? On minulla kyllä 
ajokortti, sanoi Heikki, vaan 
onko teillä joku lupa seisotel- 
la liikennettä? On, sanoi 
mies, tässä on Tampereen 
lakkokomitean vaituutus. 

Heikki sieppasi paperin, 
heitti sen avoimeen hansi- 

Heikki, ~ r o f  Kauko läruinen, Eero Twmnen ja Paavo Arasti katiovat 

i 

kaslokeroon ja nosti kytkin- 
tä. Lakkovahti juoksi auton 
vieressä ja huusi, että ei sitä 
saa viedä, ei sitä saa viedä! 
Heikki pysäytti, antoi paperin 
ja sanoi: Ai, minä luulin, että 
annoitte sen minulle jotta 
pääsen matkaa jatkamaan - 
ja häkeltynyt lakkovahti sa- 
noi, että menkää nyt sitten! 

Seuraavana päivänä len- 
simme Tukholmaan. Lennot 
pelasivat lakosta huolimatta, 
kun kone oli ruotsalainen 
charter. Kun laskeutuminen 
Tukholmaan alkoi, Heikki 
nousi vakavan näköisenä 
ylös ja kuulutti ennen lento- 
emännän ehtimistä: "Mina 
herrar, var så goda och 
spänn noggrant bältena fast! 
Vi ska landa i Sverige om en 
stund!" 

Reissun varrella rnajailirn- 
me sitten yhden yön Gävlec- 
sä. Aamiaispöydässä Heikk: 
mutusteli haluttomasti ruo  
kaansa - taisi eilinen ilta vä- 
hän painaa. Loihe sitten lau- 
sumahan: "Maten är yitersi 
Iättsmältande!" "Hur så?" 
undrade någon av värdarna 
"Jo, den smakar skit redan 
munnen!" . 

Joskus Tankin "practica 
jokes" saattoivat herättäi 
hieman ärtymystäkin mutt? 
enimmäkseen asianomaisel 
osasivat ne lopulta naurulli 
kuitata. Kerran, aikojen aa- 
mussa, piti Eero Mäkiselle Iä- 
hettää vuorimiesten kokouk- 
sesta tervehdyssähke, här 
kun oli virkamatkalla Norjas- 
sa. Mutta eipä tiedetty osoi- 
tetta ja asia annettiin Tankir 
selvitettäväksi. Hän ratkais 
asian yksinkertaisesti ja lait- 
toi osoitteeksi "Bergsråde' 
Eero Mäkinen, i någon a\ 
Oslos bättre krogar". Perille 
meni. Mutta palattuaan 01 
Mäkinen julistanut Heikir 
toistaiseksi tervehdyssähke 
kieltoon.0 
HUOM: Kaskunkerääjillä or 
varastossa juttuja ainakin täk- 
si ja ensi vuodeksi. Aiem 
pienkin kirjoittajien kynästi 
on tupaloja jäljellä, luke 
ka, aavista nurneroista. __ 
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VUORITEOLLISUUS - BERGSHANTERINGEN 2/1999 

Vuorinaiset sikokous 17.2.99 
Yhdistyksen sääntömääräi- 
nen vuosikokous pidettiin 
17.2. Geologian tutkimus- 
keskuksessa Otaniemessä. 

Yhdistyksen monivuotisen 
puheenjohtajan Tuula Mati- 
kaisen luovuttua tehtävästä 
valittiin uudeksi puheenjohta- 
iaksi Sanna-Leena Alopaeus. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Leena Juusela. Uuden johto- 
kunnan kokoonpano: Sanna- 
Leena Alopaeus, puheenjoh- 
taja, Leena Juusela, varapu- 
heenjohtaja, Tuulikki Hakka- 
rainen, sihteeri, Raija Vuolio, 
rahastonhoitaja, Riitta Häkki, 
Arja Jwa, Anja Komonen, 
Kirsti Mikkonen ja Irja Pääkkö- 
nen. Yhdistyksen tilintarkas- 
tajiksi valittiin Seija Konkola ja 
Leena Palviainen sekä vamti- 
lintarkastajiksi Sinikka Ojan- 
oerä ja Annu Kreula. 

Vuosikokouksen jälkeen 

turvegeologi, fil.lis. Riitta Kor- 
honen piti mielenkiintoisen 
esitelmän aiheesta "Turpees- 
ta moneksi". Hän kertoi sois- 
ta, niiden synnystä ja kehi- 
tyksestä sekä turpeen mo- 
nista eri mahdollisuuksista. 
Turpeen käyttöä kasvonaa- 
miona esitteli Marja Ehrstedt 
tekemällä turvenaamion yh- 
distyksen sihteerille. Erilai- 
siin turvetekstiileihin ja niiden 
valmistukseen perehdyiiiin 
tekstiilitaiteilija Papu Pirtolan 

opastuksella. Puheenjohtajan Turpeen eri käyttömahdol- ,,aihtui 
lisuudet ja varsinkin sen ter- kukkiin, ipwuk 
veellinen ja rentouttava vai- ~~~h~ 
kutus tekivät vaikutuksen (yar)ja sanna- 
meihin vuorinaisiin. Useim- LeenaAlopaeus. 
mat ostivatkin turvenaamiota 
kotiin vietäväksi, turvenaa- 
mio kun sopii mainiosti mie- MaVaEhntedt 
hillekin. "Veltto' Virtanenkin tdmnäsd 
on kuulemma kokeillut. (TH) tirrvenaamiota 

Iiulikki 
HakkarnISelle 

Käspaikkoja 15.3.99 
Jäsenkutsun erikoinen otsik- sena maanantai-iltana. An- 
YO sai vuorinaiset runsain nikki Lukkarinen oli kutsunut 
oukoin liikkeelle maaliskui- vuorinaiset kotiinsa kuule- 

maan käspaikoista ja tutus- 
tumaan omaan kokoelmaan- 
sa. 

Mikä sitten on käspaikka? 
Termin tiesivät etukäteen 
vain harvat kutsua noudatta- 
neet. Sen merkitystä ovat ky- 
syneet myös monet, jotka ei- 
vät päässeet tilaisuuteen. 
Annikki kertoi, että käspaik- 
ka on molemmista päistä sa- 
malla tavalla klrjottu pitkän- 
omainen pyyheliina, jota kar- 
jalaiset ortodoksit ovat käyt- 
täneet kulttiesineenä eri elä- 
män vaiheissa kuten häissä 
ja hautajaisissa. 

Annikin loistava esitelmä 
valaisi taidokkaasti käspaik- 
kojen historiaa. Eri tyyleillä 
valmistettuja käspaikkqa oli 
runsaasti esillä. Kun sitten 
emäntä oli tarjoiliut karjalai- 
sittain omatekoisia herkulli- 
sia piirakoita sekä muita pöy- II dän antimia. vuorinaiset Iäh- 

Rüna 
Korhonen 
(vas)ia Marja 
E k d t  
k m a t  
A 

~~.~~ ~~~ ~~ I tivät koteihinsa sekä henki- 
möirs~äAnnjkkiLHkka-~n ,,k. sesti rikkaampina että myös 
nank+&essa k a n w w p ~ ~ r ~ r ~  erinomaiset kahvit juoneina. 
rarafaanüsa Kiitos Sinulle AnnikkilpM) - 

F 
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V U O R I T E O L L I S U U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2/1999 

Uusia jäseniä = nya 
medlemmar 
Vuorimiesyhdistys - 
Bergsmannaföreni- 
ngen ry:n hallitus on 
hyväksynyt seuraavat 
henkilöt yhdistyksen 
iäseniksi: 

Kokouksessa 11.3.1999 

Heikkinen, Päivi Marketta, 
164 ov., s. 2.3.1 973, opiske- 
lija, Turun yliopisto, geologi- 
nen laitos 
0s.  Hamaronkatu 14 as 9 

Jaosto: geo 
FIN-20380 TURKU 

Kauppila, Tommi Petteri, 
FM, s. 11.4.1 969, tutkija, 
Turun yliopisto, geologian 
laitos 
0s. Hamaronkatu 14 as 9 

Jaosto: geo 
FIN-20380 TURKU 

Sorvali, Juha Kristian, 11 0 
ov., s. 26.1.1 974, opiskelija, 
Helsingin yliopisto, geologia 
ja mineralogia 
0s. Rälssintie 16 D 47 

Jaosto: geo 
FIN-00720 HELSINKI 

Tuikka, Aki Tarvo Tapani, 
ins., s. 13.3.1 969, rikastusin- 
sinööri, Terra Mining Oy 
0s.  Terra Mining Oy 

Pahtavaaran Kaivos 

Jaosto: rik 
FIN-99655 SATTASVAARA 

Kokouksessa 6.5.1999 

Luud, Juri, 
DI, 8.4.1 950, toimitusjohtaja 
0s. Partek Nordkalk Eesti AS 
Harju, MK 

Viro 
Jaosto: kai 

EE-76101 VASALEMMA VALD 

Mononen, Risto Sakari 
DI, tutkija, 21.6.1965 
TKK Kalliotekniikan labora- 
torio 
Humalistontie 13 0 

Jaosto: kai 
FIN-04130 SIPOO 

Ilmoittajat 
Annonsörer 

Castle Consulting Oy 
Endress & Hauser Oy 
Filtermat Oy 

Imatra Steel Oy Ab 
ITS-vahvistus Oy 

mpu Research Oy 

int. Scandinavia Oy 

Uutta 
iasenistä 0. 

Lantto Heikki, professori 
TkT 
varatoimitusjohtaja, kehitys- 
johtaja (12.1.1999-) 
Vakuutus Dunder Oy 
Kirkkokatu 19 2. krs. 
901 00 OULU 
heikki.lanttoQpp.inet.fi 

Uusia 
julkaisuja 
Al 10 Pahtavaaran kultakai- 
voksen alueelliset vaikutuk- 
set. M. Nieminen, A. Nauk- 
karinen, E. Jutila. 180 mk. 
Al12 Fragmentointi avo- 
louhinnassa, esiselvitys. S. 
Mononen. 80 mk. 
B69 Senkka- ja tyhjömetal- 
lurgia. Seminaarijulkaisu. 
220 mk (myy POHTO): 

Varsinainen jäsen 150 mk 
Eläkeläinen 75 mk 
Nuori jäsen ei maksua 
Ainaisjäsen 1500 mk 
Liittymismaksu 50 mk 

30 vuotta jäsenenä ollut siii 
tyy ilmaisjäseneksi. 

Ulla-Riitta Lahtinen hoitaa 
Vuorimies yhdistyksen 
jäsenrekisteriä. Mikäli 
osoite, tehtävä tai vakanssi 
on muuttunut pyydämme 
lähettämään muutosilmoi- 
tuksen kirjallisena siinä 
muodossa, jossa haluatte sen 
“Uutta jäsenistä” -palstalle. 
Osoite: Vuorimies yhdistys - 
Bergsmannaföreningen r.y. 
Ulla-Riitta Lahtinen, 
Kaskilaaksontie 3 D 108, 
02360 ESPOO 
Puh. ja fax 09-8134758 
(kotiin) 
u-r.lahtinen@pp.inet.fi 
Ulla-Riitalta saa myös tilata 
Vuoriteollisuuslehden 
vanhempia numeroita sekä 
iulkaisuia ia lehtiä. 
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Puheenjohtaja Muut jäsenet 
Risto Pietilä 
Outokumpu Mining Oy Markku Kilpelä 
Varapuheenjohtaja Terra Mining Oy 
Raimo Lahtinen 
Geologian tutkimuskeskus Juhani Lehikoinen 

Sihteeri 
Jaana Lohva Ossi Leinonen 
Geologian tutkimuskeskus Outokumpu Crome Oy 

Nunnanlahden Uuni Oy 

, 

IGeologi jaoston 

situlokset. Lisäksi CD:lle-on N:O 70. 

/toimintakertomus 
1998 
Toiminta 
Geologijaoston päätapahtu- 
mat toimintavuonna 1998 
ovat olleet vuosikokous, 
syysekskursio ja laivasemi- 
naari. 

Vuosikokous 
Jaoston vuosikokous pidet- 
tiin Vuorimiespäivien yhtey- 
dessä 27.3.1998 Marina 
Congress Centerissä Helsin- 
gissä. Kokouksessa oli läsnä 
33 jaoston jäsentä. 

1 Syysekskursio 
Syysekskursio suuntautui 
22.-24.9.1998 Kuhmo-Suo- 
mussalmen liuskevyöhykeel- 
le ja Kostamuksen alueelle. 
Ekskursiolle osallistui 26 ja- 
oston jäsentä. Ekskursio- 
mestarina toimi Erkki Luuk- 
konen Geologian tutkimus- 
keskuksesta. 

Laivaseminaari 
Laivaseminaari pidettiin Silja 
Serenadella 26.-28.10.1998 
välillä Helsinki-Tukholma- 
Helsinki. Seminaarin teema- 

na oli Informaatiotekniikar 
visiot geotieteissä. Seminaa 
riin osallistui 46 henkeä. Se. 
minaarin koordinaattorin: 
toimi Nils Gustavsson Geolo. 
gian tutkimuskeskuksesta. 

Toimihenkilöt 
Toimintavuonna 1998 vuosi 
kokouksesta lähtien on joh. 
tokunnan kokoonpano ollu 
seuraava: 
puheenjohtaja 
Prof. Pekka Nurmi 
Geologian tutkimuskeskus 
varapuheenjohtaja 
FM Risto Pietilä 
Outokumpu Mining Oy 
sihteeri 
DI Jaana Lohva 
Geologian tutkimuskeskus 
muina jäseninä 
FM Markku Kilpelä Terra Mi 
ning Oy, hall. pj Juhani Lehi 
koinen, Nunnanlahden Uun 
Oy ja FK Vesa-Jussi Penttili 
Outokumpu Mining Oy, Hitu 
ran kaivos. 

Jäsenmäärä 
Geologijaoston jäsenmääri 
oli vuoden 1998 IOPUSSi 
486. Uusia jäseniä liittyi 17. 

Geologiiaoston 
tulevat tapahtu- 

Syysekskursio Ruotsin 
Bergslageniin 

Syysekskursio suuntautuu 
Ruotsin Bergslageniin 20.- 
23.9.1999. 

Kohteita ovat Garpenberg 
Zn-Pb-kaivokset, Salan ym- 
päristön teollisuusmineraali- 
kohteet. 

Lähtö Helsingistä maanan- 
taina 20.9. paluu 23.9 Turun 
kautta Helsinkiin. 

Ekskursiomestarina toimii 
Raimo Lahtinen Geologian 
tutkimuskeskuksesta. 

Ilmoittautumiset viimeis- 
tään 2.7.1999 mennessä 
geologijaoston sihteerille 
Jaana Lohvalle. 

Tarkemmat tiedot ekskur- 
siosta toukokuun lopulla 
postitettavasta jäsenkirjees- 
tä. 

20.-23.9.1999 

Sovelletun geofysiikan 
neuvottelupäivät 10.- 
11.1 1.1999 Joensuussa 
Päivillä esitellään aikaisem- 
paa tapaa noudattaen sovel- 

letun geofysiikan parissa 
työskentelevien viimeaikais- 
ta toimintaa. 

Tilaisuus on avoin kaikille 
sovelletusta geofysiikasta 
kiinnostuneille. 

Neuvottelupäivät pidetään 
Joensuun Kimmelissä 10.- 
1 1.1 1.1 999. 

Ennakkoilmoittautuminen 
viimeistään 15.9.1999 men- 
nessä Tapio Lehtoselle. En- 
nakkoilmoittautumislomake 
postitetaan jäsenkirjeessä 
toukokuun lopulla. 

Ennakkoilmoittautumisen 
jälkeen laaditaan neuvottelu- 
päivien ohjelma, joka Iähete- 
tään ennakkoilmoittautuneil- 
le. 

Lisätiedot ja ilmoittautumi- 
nen: 

Tapio Lehtonen 

Outokumpu Mining Oy 
fax. 01 3-556 31 0 
Tehtaankatu 2 
83500 Outokumpu 

Puh. 013-556 323 

E-mail: tapio.lehtonen@ 
outokumpu.com 

E kskursioraportti 
Raportti Vuorimiesyhdistyk- 
sen Geologijaoston syys- 
ekskursiosta Iberian pyriitti- 
vyöhykkeelle syksyllä 1997 
on ilmestynyt Vuorimiesyh- 
distyksen B-sarjassa CD- 
ROM-muodossa. 

Raportti sisältää yhteen- 
vedon pyriittivyöhykkeen 
geologiasta, yksityiskohtai- 
set tiedot jokaisesta kaivok- 
sesta, jolla ekskursion aika- 
na vierailtiin, yhteenvedon 
ekskursion loppuworksho- 
pista ja Rio Tinto - joesta 
otetun vesinävtteen analvv- 

valittu 36 ekskursiolla otettua 
valokuvaa. 

CD-levyn hinta on 75 mk ja 
sen voi tilata Vuorimiesyhdis- 
tyksen rahastonhoitajalta. 

Viite raporttiin on: Rasilai- 
nen, K. (editor) 1999. The 
Iberian Pyrite Belt Field Ex- 
cursion. Report of the Fin- 
nish Association of Mining 
and Metallurgical Engineers, 
Geology Section field excur- 
sion to the Iberian Pyrite Belt, 
southern Spain and Portu- 
gal, 12-18 October 1997. 
Vuorimiesyhdistys, Sarja B, 
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Vuosikokouksessa 26.3.1 999 valiitu 
kaivos jaost 
Titteli/Nimi/ 
Yritys/tehtävä/ 
Osoite/Sähköposti/ 
Telefax/ 
Puhelin/GMS 

'uheenjohtaja 
)lavi Suomalainen 
htokumpu Chrome Oy 
:aivososaston päällikkö 
'L 172,94101 KEMI 
ilavi.suomalainen@ 
utokumpu.com 
II 6-453544 
116/4521 

farapuheenjohtaja 
auno Paalumäki 
'artek Nordkalk Oy 
:aivospäällikkö 
i3500 LAPPEENRANTA 
auno.paalumaki@ 
iordkalk.com 
1204557282 
1204557227 
140-51 41 880 

n uusi johto1 
Sihteeri 
Kari Korhonen 
Rakennus Oy Lemminkäi- 
nen, projektipäällikkö 
Esterinportti 2 
00240 HELSINKI 
kari.korhonen@ 
lemminkainen.fi 
09-1482680 
09-15991 
040-5414847 

Jäsenet: 

Anne Väätäinen 
Concave Oy 
toimitusjohtaja 
PL 483, 02151 ESPOO 
vaatainen@innopoli.fi 
09-4553801 
09-4354301 0 
050-3075169 

Jaakko Ahtiainen 
Outokumpu Finnmines Oy 
kaivososaston päällikkö 

:unta 1999 
PL 51,86801 PYHÄSALMI 
jaakko.ahtiainen@ 
outokumpu.com 
0 8 - 7 8 0 4 0 4 
08-76961 11 
040-5834366 

Jukka Pihlava 
Normet Oy 
toimialapäällikkö 
Ahmolantie 6 
74510 PELTOSALMI 
jukka.pihlava@normet.fi 
017-8324322 
017-8324336 
0 5 0 - 5 2 8 0 3 8 3 

Jari Honkanen 
Sandvik Tamrock Oy 
myyntijohtaja 
PL 100.33311 TAMPERE 
jari.honkanen@ 
sandvik.com 
0205444596 
020544121 
0400-418017 

Vuoden 1998 toiminnasta 
mainittakoon yhdessä Tek- 
nillisen korkeakoulun kans- 
sa pidetty yritysseminaari 
Otaniemessä 9. lokakuuta 
1998. Tämä kaivosteolli- 
suuden ja kalliorakentami- 
sen nykytilaa luotaavan 
seminaarin sato on doku- 
mentoitu vuorlmiesyhdis- 
tyksen julkaisunumerolla 
668. 

Ennakkotietona ilmoite- 
taan, että kaivosjaosto jär- 
jestää syysretken 16.-17. 
syyskuuta 1999 Lappeen- 
rantaan Partek Nordkalk 
Oy Ab:n kaivokselle ja Ylä- 
maan alueen tarvekivilou- 
hoksille. 

Retken isäntänä toimii 
Tauno Paalumäki. 

Retkiohjelmaan pyritään 
sisällyttämään tarvekivien 
ja teollisuusmineraalien 
louhintaan liittyviä esitel- 
miä. Tarkemmasta retkioh- 
jelmasta ja ilmoittautumi- 
sesta tiedotetaan erik- 
seen. 

Ruosturnaton 
viisi- 

kyrnrnen- 
vuotias. 
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Metullurgit 
ikuisen 
Onnen 
Lähteille 
Olen antanut kertoa itsel- 
leni, että Vuorimiespäivät 
vuonna 1999 onnistuivat 
erinomaisesti. Järjestelyt 
toimivat, esitelmät olivat 
mielenkiintoisia ja Outo- 
kumpu hoiti isännännyy- 
den esimerkillisesti. Outo- 
kumpu voitti tänä vuonna 
yleensä niin tasaisen kil- 
pailun päivien isännyydes- 
tä ylivoimaisesti. Yhdellä- 
kään muulla yhtiöllä ei 01- 
lut esittää niin vakuuttavaa 
listaa syistä (tasavuosia 
siitä ja siitä) saada järjes- 
tää juhlamme. Kiitos Outo- 
kumpu. 

Metallurgijaoston johto- 
kunta on ajatellut, että 
vuosituhannen viimeinen 
vuosi on hyvä pyhittää his- 
torian muisteluille, suunta- 
utuu han kesäret kem me- 
kin kohti vanhoja ruukki- 
miljöitä. Siihen meillä on 
ainutlaatuinen mahdolli- 
suus. Harvalla ammatti- 
kunnalla Suomesssa tai 
muualla maailmalla on 
mahdollisuus tutustua yli 
300 vuotta vanhoihin val- 
mistusmenetelmiin. Seu- 
duille, joissa yhä on alan 
teollisuutta ja osaamista. 

Meidän tulee olla ylpeitä 
historiastamme. Ei kuiten- 
kaan siten, että siitä tulisi 
este tai painolasti uudis- 
tusten tielle, vaan sen tu- 
lee olla vankka pohja, mil- 
tä ponnistaa kohti uusia 
haasteita. Pohja, miltä uu- 
den vuosituhannen liekki- 
sulatusmenetelmät synty- 
vät ja sitä kautta vauraus 
ja maamme kilpailukyky. 

Tulevaisuutemme riip- 
puu paitsi historiastamme 
myös siitä, kuinka hyvin 
pystymme houkuttele- 
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Metullurgiiaoston 
vuosikokous 
Perjantaina 26.3.1 999 kello 
14.00 
Marina Congress Center, 
Helsinki 

1. Kokouksen avaus 
Jaoston puheenjohtaja Erkki 
Ristimäki avasi kokouksen. 
2. Kokouksen päätösvaltai- 
suuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti ko- 
koonkutsutuksi ja täten pää- 
tösvaltaiseksi. 
3. Kokouksen järjestäytymi- 
nen 
Kokouksen pu heenjohtajak- 
si valittiin Erkki Ristimäki. 
Puheenjohtaja kutsui koko- 
uksen sihteeriksi Jukka Lah- 
den. 
4. Metallurgijaoston toimin- 
takertomus vuodelta 1998 
Toimintakertomus hyväksyt- 
tiin ilman muutoksia. 
5. Jaoston johtokunta vuo- 
delle 1999 

maan lahjakkaita nuoria 
alalle. Emme ehkä pysty 
kilpailemaan Nokian kans- 
sa uusien vapaiden paik- 
kojen määrässä, mutta 
mielestäni se ei ole olen- 
naista. Ei kaikki nuoret ha- 
lua Nokialle töihin. Olen- 
nainen kysymys tulevai- 
suuden kannalta onkin: 
onko perusmetalliteolli- 
suus/kaivannaisteollisuus 
seksikkäämpää kuin esim 
rakennusteollisuus tai 
puunjalostusteollisuus? 

Lopuksi tavoilleni uskol- 
lisesti pahoinpitelen van- 
hojen viisaiden sanontoja; 
Joku suuri valtiomies jos- 
kus sanoi, että kansakun- 
nalla, joka ei tunne histori- 
aansa ei ole tulevaisuutta. 
Tämä käännettynä metal- 
lurgikielelle: Net Kun ei tule 
kesäretkelle, jäävät paitsi. 

Arto Mustonen 
metalluraiiaos ton sihteeri 

Vuosikokous valitsi jaoston 
johtokuntaan seuraavat hen- 
kilöt: 
Puheeniohtaia 
DI Erkki Ristimäki, Fundia 
Wire Oy Ab 
Jäsenet 
DI Pekka Tuokkola, Outo- 
kumpu Harjavalta Metals Oy 
Prof. Veikko Lindroos, Teknil- 
linen Korkeakoulu 
DI Osmo Mikkola, Nordberg- 
Lokomo Oy, Tampere 
TkL Salla Sundström, Rauta- 
ruukki Steel 
TkL Martti Veistaro, Imatra 
Steel Oy Ab 
DI Markku Tilli, Okmetic Oy 
Sihteeri 
DI Arto Mustonen, Fundia 
Wire Oy Ab 
6. Metallurgijaoston toimin- 
tasuunnitelma vuodelle 1999 
Johtokunnan ehdotus jaos- 
ton toimintasuunnitelmaksi 
hyväksyttiin. 

7. Muut mahdolliset asiat 
Kokouksen osallistujamää- 
räksi todettiin 133. 
8. Vuosikokousesitelmät 
Vuosikokouksessa kuultiin 
seuraavat mielenkiintoiset 
esitelmät: 
Ympäristöministeriön ent. yli- 
johtaja Olli Ojala: 
Mitä ilmastonmuutoksen py- 
säyttäminen edellyttää Suo- 
melta. 
Terästuotantoyksikön johtaja 
Erkki Pisilä, Rautaruukki 
Steel: 
Terästuotannon haasteet 
energia- ja ympäristökysy- 
myksissä. 
Kansanedustaja Osmo Soi- 
ninvaara: 
Energia ja kestävä kehitys 
9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokouk- 
sen osallistujia ja esitelmöit- 
sijöitä ja päätti kokouksen. 

Kokouksen puolesta 

Erkki Ristimäki, 
puheenjohtaja 
Jukka Lahti. sihteeri 

Metallurgijaoston 1 
tapahtumakalenteri . I  
(Ns. mukailtu savolainen 
malli: Kaikki vastuu siirtyy 
lukijalle välittömästi) 

27.8. 
Metallurgijaoston kesäretki 

Valu ja jähmettyminen 
(POHTO, Oulu) 
9.-10.11. 
Liuosprosessointi metallur- 
gisessa teollisuudessa 
(POHTO, Oulu) 
12.11. 
Metallurgijaoston Syysko- 
kous Tampereen Teknillinen 
Ko r keako u I u 

Valssaustuotteiden ominai- 
suuksien hallinta mikrora- 
kennemallein (POHTO, 

22.-23.9 

24.-25.1.2000 

Oulu) 
24.-25.3 2000 
Vuorimiespäivät, Helsinki 

0 
12.-16.6.2000 
Sixth International Conferen- 
ce on Molten Slags, Fluxes 
and Salts in Stockholm and 
in Helsinki. Lisätietoja prof. 
Lauri Holappa, TTKK 

Parahin Metallurgi 
Jos Sinulla on tietoa 
tapahtumista, jotka 
saattavat kiinnostaa meitä 
laajemminkin, ota yhteyttä 
jaoston sihteerin: 

Arto Mustonen, 

fax 02-4285181 tai 
Puh 02-428 5252 

e-mail: 
arto.mustonen@fundia. fi 
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jetti on 30,4 milj.mk, josta TE. 
KESin osuus on 45 %. 

Päivän päätteeksi käsitel- 
tiin myös uuden mineraali- 
tekniikan tutkimusohjelman 
käynnistämistä lähinnä yri- 
tyksille tehdyn kyselyn pe- 
rusteella. 0 

N G E N  2/1 999 

Jaoston 28. 
Kokouksen asioiden käsitte- 
ly sujui jälleen kerran vuori- 
mieshenkisesti kymmenessä 
minuutissa. Kokouksessa 
valittiin kaksi uutta jäsentä 
johtokuntaan erovuorossa 
olleiden tilalle. Johtokunnan 
kokoonDano on seuraava: 

pereen teknillinen korkea- 
koulu), puheenjohtaja, Heik- 
ki Pekkarinen, (Outokumpu 
Chrome Oy), sihteeri, Matti 
Tukkimies, (Nordberg-Loko- 
mo Oy), varapuheenjohtaja, 
Jarmo Suvio, (Omya Oy), 
Timo Kivenne, (Warman In- 
ternational Scandinavia Oy) 
Mikko Ruonala, (Larox Oyj) 

Vuoden 1999 toiminnasta 
voidaan todeta, että tarkoi- 
tuksena on vielä kerran jär- 
jestää ekskursio. Ekskursi- 
on kohteena on Porin-Rau- 
man seutu. Ekskursiolle on 
tarkoituksena järjestää muu- 
takin sisältöä kuin tutustu- 
mista eri teollisuuslaitoksiin. 
Vierailukohteissa tullaan 
kuulemaan mm. esitelmiä 
mielenkiintoisista aiheista. 

Vuoden 2000 tammikuus- 
sa järjestetään seminaariti- 
laisuuc Tampereella, päivän 
aihe on vielä avoin, mutta toi- 
voaksemme johtokunta pys- 
tyy valitsemaan sellaisen ai- 
hekokonaisuuden, että tänä 
vuonna saavutettu yleisöme- 
nestys jatkuu. 

Kokouksen jälkeen kuu- 
limme kolme esitelmää, joi- 
den teemana oli Vuorimies- 
päivien teemaan liittyen 
energia. Energia käsiteltiin 
kolmesta eri näkökulmasta: 

Professori Kari Heiskanen 
esitelmöi otsikolla Energia 
hienonnusketjun eri vaiheis- 
sa aiheesta energian kulu- 
tuksen estimointi jauhatuk- 
sessa. Esitelmässä käsiteltiin 
muun muassa energian ku- 
lutuksen ja raekoon välistä 
riippuvuutta sekä jauhatuk- 
sen energian kulutuksen 
mallintamista. 

Toisena esitelmänä oli DI 
Erkki Koski-Lammin esitys, 
jossa käsiteltiin metallinkier- 
rätyksen ja siinä syntyvien 
jätteiden energiasisältöä. 
Sekundäärimalmista nimeltä 
auto syntyy kierrätettävää 

vuosikokous 
nateriaalia noin 75 % ja lop- 
uosa on sivukiveä, joka on 
>ppusijoitettava tällä hetkel- 
4 kaatopaikalle. Teknisistä 
ingelmista huolimatta näim- 
ne myös esityksen päät- 
eeksi videonauhan, siitä 
uinka paljon on nykypäivä- 
iä investoitava, että voi sijoit- 
aa kierrätystuotannon jättei- 
ä kaatopaikka-alueelle. 

Kolmannessa esitelmässä 
rhestyttiin energiateemaa 
fksilön kannalta. KTH Heidi 
\hon aiheena oli ylempien 
oimihenkilöiden työuupu- 
nus. Työuupumus on vaka- 
fa ja melko yleinen ongelma 
a esitystä kuunnelleiden 
ierkeämättömästä esitel- 
nän seurannasta päätellen 
nyös kuulijakuntaa aihe kiin- 
iosti. 

Esitelmän jälkeen totesin 
?ttä, Vuorimiespäiviä voisi 
caiketi pitää vuorimiesten 
'hemmottelupäivinä", joten 
iyt meillä on toivottavasti 
aas intoa ja energiaa vas- 
aanottaa tulevat haasteet 
iupumatta.0 

Pirjo Kuula-Väisänen 

seminaari 
25.3.1999 
Rikastus- ja prosessijaoston 
viimeaikaisessa toiminnassi 
saavutettiin selvästi suurir 
yleisömenestys TKK:n tilois- 
sa järjestetyssä Mineraali- 
tekniikan tutkimusohjelmai 
käsitelleessä seminaarissa. 

Seminaariin osallistui 5C 
henkilöä. Seminaari järjes- 
tettiin yhteistyössä TKK:n j; 
MINPRO-tutkimusohjelmar 
kanssa. 

Päivän puheenjohtajanz 
toimi ansiokkaasti DI Pertt 
Koivistoinen. Osastonjohtaj: 
professori Kari Heiskaser 
esittely TKK:n Materiaali- j; 
kalliotekniikan osastosta an. 
toi kattavan kuvan nykypäi. 
vän korkeakouluopetukses. 
ta ja osaston toiminnasta. 

MINPRO-tutkimusohjel. 
man Droiekteista seminaaris. 

3 F----------------- 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

THE USE OF POLYMERS IN 
MINERAL PROCESSING 

sz Laskowski, Department of Mining and Mineral Pro- 
ineering, University of British Columbia, Vancouver, 

1.9.1999 klo 10 - 14 
Prof. Laskowskin pitämä 3 tunnin mittainen kurssi käsittelee alhai- 

on polymeerejä - dispergaattoreita ja korkean mo- 
meerejä - flokkulantteja. Luennot käsittelevät sekä 

utuminen 25.8.1999 mennessä. I 

Symposiumi ja näyttely 7. - 8.10. 1999 

I Meripuistohotelli, Kivenlahti, Espoo 
I 

sa esiteltiin seitsemän eri ai- 
healueille sijoittuvaa projek- 
tia. 

Kokonaisuudessaan MIN- 
PRO-tutkimusohjelma koos- 
tuu 17 eri osaprojektista, 
joista pisimmät ovat kolmi- 
vuotisia, koko projektin bud- 
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Filosofian tohtori Jouko Tal- 
vitie syntyi 9.6.1932 Laihial- 
la, missä hän vietti myös lap- 
suus- ja kouluvuotensa. Yli- 
oppilaaksi hän tuli Laihian 
yhteiskoulusta 1951. Hän 
opiskeli Helsingin yliopis. 
tossa pääaineenaan geologia 
ja mineralogia ja suoritti filo- 
sofian kandidaattitutkinnon 
1959. Filosofian lisensiaatti- 
tutkinnon hän suoritti Oulun 
yliopistossa 1965 ja väitteli fi- 
losofian tohtoriksi Helsingin 
yliopistossa 1972. 

Poikkeuksellisen monipuo- 
lisen geologiuransa Jouko 
Talvitie aloitti Outokumpu 
Oy:n Vihaunin kaivoksen 
kaivosgeologina 1959-62. 
Muu geologinen tutkimus, 
IähiMä malminetsint~ tuli 
tutuksi Rautaruukki Oy:ssä 
1964-72 ja Geologian tutki- 
muskeskuksessa, jossa hän 

J n  Memoriam 

30uko Talvitie 

9.6.1932 - 30.3.4999 

singin, Oulun, Turun ja 
Michiganin yliopistoissa hoi- 
taen tuntiopettajan, dosentin, 
apulaisprofessorin ja profes- 
sorin virkoja. Hän oli useita 
vuosia myös Suomen Akate- 
mian tutkijana. Hänelle us- 
kottiin monia luottamus- ja 
asiautuntijatehtäviä kotimai- 
sissa ja ulkomaisissa yhdis- 
tyksissä, komiteoissa ja työ- 
ryhmissä. Hän oli Vuorimies- 
yhdistys r.y.:n valtuuskunnan 
jäsen 1983-85 ja hallituksen 
jäsen 1986-88. 

Saamansa tehtävät Jouko 
Talvitie hoiti täsmällisesti, 
omia vaivojaan säästämättä. 
Hänellä oli kyky nähdä vai- . .  

toimi ensin geologina ja WO- keissakin asioissa hyvät, 
sina 1982-95 malmiosaston usein huvittavatkin puolensa, 
johtajana. mikä varmaan helpotti han- 

Jouko Talvitie toimi aktiivi- kalimpienkin tehtävien suo- 
sesti ja monipuolisesti myös rittamista. Tämä teki myös 
geotieteiden opettajana Hel- työskentelyn hänen kanssaan 

helpoksi ja miellytraviiksi. 
Jouko lalvitien rakkaimmat 

harrastukset liittyivär luon- 
toon, metrissa ja vesilla liik- 
kumiseen. Hanellä oli paljon 
tietoja ja omakohtaisia ha- 
vaintoja mersan elaimistä, ka- 
loista ja kasveista. vedin ja  
tuulen liikkcista. Niisra hän 
usiin kertoili hänelle ominai- 
sil la laihialaisella huumorilla 
hoysrertynä. 

tlakevuotensa Jouko vietti 
vanhalla, viihattävällä puurar- 
harilalla Espoossa. Ikävä, er- 
tei hän saanut elää Anjansa 
kanssa pitempaan tassä heille 
molrmmillc niin rakkaaksi 
tulleei,a ympärisrossa. 

l'enrrt Emnmaa 

Heikki Reino Laapas 

8.11.1949 - 16.3.1999 

'rofessori Heikki Reino Laa- 
>as poistui joukostamme vai- 
rean sairauden murtamana 
16.3.1999. Hän oli syntynyt 
1.1 1.1949 Helsingissä. 
Heikki suoritti ylioppilas- 

utkinnon 1968 Helsingin 
oisessa lyseossa. Diplomi- 
nsinöörin tutkinnon hän 
.uoritti Teknillisen korkea- 
coulun Vuoriteollisuusosas- 
olla vuonna 1973. Tekniikan 
ohtorin tutkinnon hän suo- 
itti 1983, niin ikään TKK:u 
Vuoriteollisuusosastolla. 

Väitöstyö käsitteli mineraali- 
lietteiden reologiaa, joka säi- 
lyi Heikin mielenkiinnon 
kohteena muiden työtehtävi- 
en muuttuessa. 

Heikki työskenteli W : n  
Vuoritekniikan laboratonos- 
sa tutkijana 73-74, Vuodesta 
1974 vuoteen 1983 tehdes- 
saänväitoskirjaansa hän työs- 
kenteli assistenttina TKKn' 
Mineraalitekniikan laborato- 
riossa prof. Hukin ja prof. 
Lukkarisen alaisuudessa. 
Vuonna 1983 hänet nimitet- 
tiin Mineraali- ja partikkeli- 
tekniikan laboratorion labo- 
ratorioinsinööriksi. Vuodesta 
1984 alkaen Heikki toimi 
myös dosenttina samassa la- 
boratoriossa. Vuosina 1984- 
85 ja 1992-93 hän hoiti laho- 
ratorion vt. professorin vir- 
kaa. 

Vuonna 1996 hänet nimitet- 
tiin TKKlle perustettuun 
Kierrätystekniikan apulais- 
professorin virkaan Mekaani- 
sen prosessi- ja kierrätystek- 
niikan laboratorioon. Vuon- 
na 1998 hänet nimitettiin 
Kierrätystekniikan professo- 
riksi. 

J n  Memoriam 

Ennen Kierrätystekniikan 
professuurin vastaanottamis- 
ta Heikki työskenteli vuoden 
Saksassa alan tutkimuslaitok- 
sessa, CUTEC-Institut 
GmbH:ssa, oppimassa uu- 
simpia menetelmiä ja sovellu- 
tukiia. 

Heikki kuului useisiin mi- 
neraalitekniikan alan kan- 
sainvälisiin yhdistyksiin ja 
toimikuntiin, ja hän julkaisi 
runsaasti artikkeleita alan 
kongresseissa ja lehdissä. 

Heikki oli mtkimustyös- 
sään hyvin innovatiivinen ja 
ainavalmis kokeilemaan jota- 
kin uutta. Tiedemiehenä hän 
halusi myös tietää asioiden ja 
ilmiöiden taustat. Hän oli 
myös kriittinen ja valmis esit- 
tämään epäilynsä, eikä tarvit- 
taessa epäröinyt asettua ko- 
kouksissa yleistä mielipidettä 
vastaan. 

Materiaalien kierrätystek- 
niikan Heikki otti uutena 
haasteena vastaan ja hän pa- 
nosti viime vuosina paljon 
sekä opetuksen että tutki- 
muksen kehittämiseen tällä 
aluella. 

Opiskelijoiden keskuudessa 

Heikki oli hyvin suosittu ja 
hän oli toivottu valvoja ex- 
cursioilla. Opetustyössään 
Heikki ei piitannut muodolli- 
suuksista ja niin luennot kuin 
tentitkin pidettiin silloin 
kuin ne kaikille parhaiten so- 
pivat. 

Vuorimiesyhdistyksen jäsen 
Heikki Laapas oli wodesta 
1974. Hän toimi yhdistyk- 
sen sihteerinä 1991-1993. 
Vuoriteollisuuslehden toi- 
mittajana hän oli 1984 - 
1996. 

Heikin poismeno jätti au- 
kon, jota ei hevin paikata, 
niin rikastustekniikan kuin 
kierrätystekniikan opetuk- 
seen ja tutkimukseen. Hänen 
välitöntä ja seurallista ole- 
mustaan jäävät kaipaamaan 
lukuisat ystävät ja työtoverit. 

unen 
Asko Vesanto 
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