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TUTKIMUSKESKUS,

GTK

Geologinen tutkimus suuntautuu yleiseurooppalaisen' kehityksen mukaisesti
entistä enemmän yhteiskunnan maankäytön suunnitteluun ja ympäristöongelmien ennaltaehkäisyynja ratkaisuihin. Samalla malmien ja yleensä maankamaran raaka-aineiden etsintä ja tutkimus jatkuu, ilman näitä raaka-aineita ei
nykyaikainen yhieiskunia tule toimeen.
Vuosituhannen vaihtuessa on ollut
selvästi havaittavissa kaivos- ja kaivannaisteollisuuden investointien piristyminen Suomessa. Erityisen ilahduttavia
ovat Pyhäsalmen ja Kemin kaivosten
laajennus- ja syvennyshankkeet sekä
uudet kulta-, talkki-, karbonaatti-, ilmeniitti- ja vuolukiviesiintymien tuotantosuunnitelmat. Myös nikkelimalmien etsinnässä on saatu mielenkiintoisiaviitteitä lupaavista mineralisaatioista.

7eologian
utkimurkerkukren
&johtaja Raimo
Matikainen.
Yuva: GTK
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Perustietojen jatkotyöstäminen asiakUlkopuolinen rahoitus
kaan haluamaan muotoon toteutetaan
Tavoitteena on, että tilaus- ja m h % kil.
tapauskohtaisesti tilaustyönä.
paillun ulkopuolisen rahoituksen osuu:
GTKn toiminnasta nousee asteittain n
25 %:iin. Tämä päätös on herättänyt vil
Vaikka Keski-Eurooppa on maiminet- kasta keskustelua erityisesti talon sisäl
sinnän osalta kypsää aluetta, on Suomi 18 perinteisen tutkimuksen viivästymi
edelleen houkutteleva malminetsintä- sestä, kun rahaa tuottavat tilaushank
kohde myös ulkomaisille yhtiöille. GTK keet ohittavat budjettirahoitteiset työt
itse keskittyy nykyisin ensivaiheen mal- Avoimilla markkinoilla testataan GTK:r
minetsintään ja malmikriittisten aluei- osaamisen ja organisaation kilpailuky
den
malmimallien
kehittämiseen. ky. GTK palvelee teollisuutta malmiGTKn
iöytämät
malmikohteet
markki- teollisuusmineraali- ja rakennuskivi
S K : n tehtäv
noidaan KTMm toimesta mahdollisim- hankkeiden koko toimintaketjun kehi
malminetsinnästä loppu
Muuiiuneessa markkinatilanteessa myös man varhaisessa vaiheessa teollisuu- tämisessä
GTKm rooli geologisen tiedon tuottajana delle jatkotutkimuksia, inventointia ja tuotteisiin asti. Tätä työtä tukevat tutki
on muuttunut. "Omistaja" ja p ä ä a s i i tuotantoa varten. Tavoitteena on näin muskeskuksen monipuoliset laborato
KTMtahtoo, ettäGTK keskitiyytoiminnas- nopeuttaa lupaavan kohteen kehitystä rio-, analyysi- ja asiantuntijapalvelut.
Lentogeoiysiikan mittaus- ja tulkinta
saan entistä selkeämmin soveltavaan tut- etsinnästä tuotantovaiheeseen. Saadut
kimukseen ja pitää samalla huolta kan- kokemukset viittaavat tämän uuden toi- palveluilla on globaalii markkinat mal
minetsinnässä ja ympäristötutkimuksis
sainvälisestikin korkeatasoisen ileteelli- mintamallin osoittautuneen oikeaksi.
Yhteistyö teollisuuden kanssa on ollut sa. Hintakilpailukyky on osoittautunu
sen tutkimuksen ja osaamisen säilymisestä. Luotettavan ja kattavan geologi- perinteisesti hyvä. Yhteistyön luonne melkoiseksi ongelmaksi.
sen kartoituksen merkitys on tiedostettu malminetsinnässä muuttui EU:n vaikuja vastuu tästä on GWlla. Myös akatee- tuksesta avoimemmaksi niin, että kaikilmista perustutkimusta tehdään, jos sitä la koti- ja ulkomaisillayhtiöillä ja yrittäjii,.öinen ajattelutapa ja yhteistyö
tarvitaan soveltavan tutkimuksen toteut- Iä on nyt yhtäläiset mahdollisuudet. Asiak-,,
tamiseksija joc sitä ei saada verkottumal- KTM vastaa kohteellisten yhteistyö- teollisuuden kanssa on tällä hetkellä jo itla koti- ja ulkomaistenyiiopistojenja tutki- hankkeiden kilpailuttamisesta ja sopi- sestäänselvyys. Tutkimuksen antama Iimuslaitosten kanssa.
muksista. Parhaillaan on menossa mm. säaivo asiakkaan liiketoiminnalle määrää
Geologisten karttojen tuotanto ja ja- Koillismaan kerrosintruusioaluettakos- onnistumisen. GTKn aluetoimistot Eskelu on tehostunut numeeristamisen keva tarjouskysely. Suomessa houkutansiosta. Tavoitteena on, että viimeis- televlenkin esiintymien jatkokäsittelyä velevat alueellista talouselämää ja luovat
tään kolmen vuoden kuluttua kaikki malmiksihaittaavat kehittymättömätris- mahdollisuuden tiiviiseen yhteydenpikarttatieto on nopeasti, helposti ja edul- kirahoitusmarkkinat. Katseet kohdistu- t w n paikallisten sidosryhmien kanssa.
lisesti saatavissa verkon kautta digitaali- vat entistä enemmän myös Tekesln GTK haluaa olla lähellä asiakasta ja auttaa omalta osaltaan tuloksen teossa0
sessa muodossa tai GIS-tietokantoina. suuntaan.
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utokumpu panosta
ruostumattomaan
Sana Outokummun suurinvestoinneista ruostumattomaan teräkseen ja sinkkiin
kiiri maailmalle joulun alla.
Lehdistötiedotteessa kerrottiin, että Outokumpu 0yj:n
hallitus oli päättänyt investoida 3,4 miijardia markkaa
ruostumattoman teräksen
valmistukseen ja että sillä rahalla kaksinkertaistetaan Tornion tehtaan aihiotuotantoa
ja lisätään tehtaan valssauskapasiteettia.
TEKSTI:BO-ERIC FORSTEN

Tiedotteessa kerrottiin, että lisätietoja
Tornion investoinnin osalta antaa Outokumpu Steel Oy:n toimitusjohtaja Matti
Rantamaula. Sen vuoksi asetimme hänelle joukon kysymyksiä tavoitteena
saada lisävalaistusta siihen, mitä tiedotteen teksti konsernin ruostumattoman liiketoiminnan kannalta merkitsee.
Miten ruostumaton teräs on kupariyhtiönä tunnetussa Outokummussa
noussut sellaiseen arvoon, että siihen satsataan 3,4 miljardia markkaa?
- Ensinnäkin Torniossa Outokumpu
on aina tarkoittanut ruostumatonta terästä ja ferrokromia. Olemme koko olemassa olomme ajan olleet melko hyviä
tekemään tulosta. Tämän ansiosta
olemme pystyneet varmistumaan omistajien luottamuksestaja tuesta. Nyt tehty investointipäätös rakentuukin puhtaasti yritystaloudellisiin laskelmiin.
Niissä meidän osaamisemme ja markkinatuntemuksemme ovat kuitenkin hyvin keskeisissä osissa. Outokummun
satsaus ruostumattomaan teräkseen,
samalla kun yhtiö on myynyt kaivostoi-

-
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Terärrullizz kuljetetaan kylmävalriaamolla
uihivaunuilla Outokumpu Polaritin tehtaalla
Torniossa.Kuva: Outokumpu Polarit
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iintansa Chilessä, voidaan ehkäpä
ähdä jonkinlaisena painopisteen siirtyiisenä yhtiön politiikassa. Meille se
aas merkitsee ensikädessä lisää veloitteita ja vastuuta.
[ysynnän odotetaan kasvavan maailnanmarkkinoilla 5 YO vuodessa. Miiin nämä arviot perustuvat?
- Ruostumattoman teräksen reaaliiinta on laskenut eri tehtaiden yksikköoon ja tehokkuuden kasvaessa. Kiliaileviin materiaaleihin verrattuna sen
.ilpailukyky on vahvistunut. Uusia käytökohteita löytyy jatkuvasti. Esimerkiksi
mpäristönsuojeluun ja hygieenisyyeen asetetaan yhä tiukempia vaatinuksia ja tämä näkyy ruostumattoman
eräksen käytön lisäyksenä. Teollisuus
akentaa yhä useampaan tarkoituk,een suljettuja kiertojärjestelmiä, joihin
arvitaan korroosiota kestäviä säiliöitä
3 putkia. Nykyaikaisissa suurkeittiöissä
aas ruostumatonta terästä käytetään
iygieenisyyden takaamiseksi. Ruostunattoman teräksen käyttö rakennusten
Jlkisivumateriaaiina on myös esimerkLi uusista sovellutuksista.

-
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Siellä kymmenen prosentin kasvuvauhti
sai aikaan melkoisen vilskeen investointirintamalla. Tuli kuitenkin ns. Aasian kriisi ja kehitys kääntyi aivan eri suuntaan.
Eurooppalaisilta Aasian markkinat hävisivät ja ylitarjonta romahdutti Euroopan
markkinatkin. Nyt Aasian taloudessa
asiat ovat jälleen kohdallaan ja patoutunut kysyntä on iskenyt täydellä voimalla.
Maailmanlaajuinen kysynnän ja tarjonnan tasapaino on huomattavasti parantunut.
Mikä on Outokummun osuus?

- Kun aloitimme 23 vuotta sitten, meillä oli Euroopassa kaksikymmentä kilpailijaa. Tänään niitä on viisi. Oma tuotantomme on samanaikaisesti kasvanut kymmenkertaiseksi. Valssatuissa
tuotteissa markkinaosuutemme on Euroopassa 10 % ja koko maailmassa 4
%. Meillä ori jo nyt uudenaikainenja tehokas tuotantoprosessi, mutta kaksinkertaistamalla mm. aihiotuotantomme
pystymme lisäksi merkittävällä tavalla
laskemaan yksikkökustannuksiamme.
- Kylmävalssattu levy on vaativin ja
kallein tuotteemme, jonka kysyntä on
tasaisessa nousussa. Kuumavalssattu
Jlihin markkinoilla vallitseva ylikapa- levy on järeämpi tuote eikä vaadi yhtä
biteetti häviää?
monta valmistusvaihetta kuin kylmävalssattu. Tällä hetkellä, ja arviomme
- Vuodet 1995 ja 1996 olivat erittäin mukaan myös lähitulevaisuudessa,
iuotuisat ruostumattoman teräksen kuumavalssatun levyn kysyntä käy varralmistajille. Kysyntä kasvoi kovaa sin kuumana. Prosessiteollisuus käytrauhtia, erityisen ripeää se oli Aasiassa. tää tuotteita suuria määriä ja kun re-rol-

Ote lehdistötiedotteesta 17.12.1999
Tornioon tehtävä investointi käsittää kokonaan uuden sulaton, sisältäen valokaariuunin, AOD-konvertterin ja jatkuvavalukoneen ja uuden askelpalkkiuunin kuumavalssaamolle sekä valssaus- ja hehkutuskapasiteetin lisäyksen
kylmävalssaamolla. Miljoonan tonnin aihiotuotannosta valmistetaan noin
550.000 tonnia kylmävalssattuja ja noin 320.000 tonnia kuumavalssattuja
tuotteita vuodessa (vastaavasti nykyisin 600.000, 400.000 ja 120.000 tonnia).
Investointiprojekti kestää kolme vuotta. Uusi tuotanto käynnistyy asteittain
vuodesta 2002 alkaen ja täyteen kapasiteetin käyttöasteeseen vuositasolla on
mahdollista päästä vuonna 2004. Investointi vahvistaa edelleen Outokummun asemaa yhtenä kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen
valmistajista.
Ruostumattomien terästuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan keskimäärin noin 5 prosenttia vuodessa. Alalla vallinnut ylikapasiteetti on purkautumassa ja sulattokapasiteetista ennustetaan olevan pulaa jo lähivuosina.
Myös ruostumattoman teräksen hinnat ovat syksyn aikana kääntyneet selvään nousuun. N y t käynnistyvän investointiprojektin tuomalla lisätuotannolla katsotaan olevan hyvät markkinat pääasiassa Euroopassa mutta myös
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Investointiprojektin työllistävä vaikutus on noin 700 miestyövuotta ja uusia
vakituisia työpaikkoja Tornioon syntyy noin 150 projektin valmistuttua.

1/2000

leritkin pyrkivät hyödyntämään markkinoiden imua on tavarapula näkyvissä.
- Investointien avulla emme pelkästään lisää valssauskapasiteettiamme,
vaan laajennamme myös tuotteittemme
mitta-aluetta ja luomme näin itsellemme uusia kehitysmahdollisuuksia.
Voiko jonkinlainen jatkojalostustoiminta tulla kysymykseen?
- Me pysymme niissä asioissa, jotka
osaamme; ferrokromin, ruostumattoman teräksen ja putkien valmistuksessa.

Eikö olisi kannattavampaa sijoittaa
rahat lähempänä markkinoita sijaitsevaan toimintaan?
- Koneita ja laitteita voidaan sijoittaa
mihin vaan, mutta niitä pitää myös osata käyttää. Ruostumattoman teräksen
valmistus on taitolaji, jossa jokaisella
valmistajalla on omat niksinsä. Torniossa Outokumpu on kehittänyt erittäin kilpailukykyisen toimintatavan. Toiminnan
keskittäminen yhteen paikkaan on
mahdollistanut sen, että liiketoimintaa
on pystytty kehittämään laajana tiimityönä. Koko organisaatio on myös
omaksunut ajatuksen, että asiakkaat
määräävät kehityssuunnan.
- Tällaisen kokonaisuuden siirtäminen johonkin muualle ei onnistu. Olemme sen sijaan rakentaneet hyvin toimivan jakelutien Tornion ja Keski-Euroopan välille. Hollannissa, Belgian rajalla,
Terneuzenissa meillä on katkaisu-/halkaisuyksikkö, jossa Torniosta tulleet teräsrullat halkaistaan ja katkaistaan asiakkaiden toivomusten mukaan, ja josta
lopputoimitus tapahtuu. Eurooppa on
kotimarkkinamme, jonne myynnistämme 80 % suuntautuu.

Ovatko asiakkaat tyytyväisiä?

- Imagotutkimuksissa olemme saaneet parhaimmat arvosanat asiakkaillemme tärkeissä tekijöissä.
Onko Torniolla oma ”liekkisulatusmenetelmänsä”?
-Olemme vuosien aikana kehittäneel
erilaisia valmistusteknologioita omaar
käyttöömme. Emme kuitenkaan ole
harrastaneet know how -myyntiä muuta kuin ferrokromin valmistuksen osalta.
- Oma kromikaivos on sinänsä kilpailuetu. Vielä merkittävämmäksi sen tekee se, että ferrokromin jalostus tapahtuu Torniossa terästehtaan kupeessa
Pystymme ottamaan ferrokromin suo- .-,
7
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mia ja se tulee omasta avolouhoksesta.
Olemme investoimassa Kemin kromiRiittävätkö raaka-aineet tuotannon li- kaivokseen ja menossa siellä maan
alle. Malmivarat riittävät ainakin 100
säämiseen?
vuodeksi. Nikkeliä taas on teräksessä
- Romu on tonneissa ajatellen tärkein noin 8 %. Kolmasosan nikkelitarpeesraaka-aineemme. Suomen terästeolli- tamme saamme Outokummulta. Loput
suus hankkii romunsa yhteistoimin ja ostamme eri puolilta maailmaa.
systeemi toimii hyvin. Olemme romun
suhteen samalla viivalla kilpailijoittem- Miten uusista laitteista tulee juuri selme kanssa. Maailmanmarkkinat mää- laisia mitä te haluatte?
räävät hinnan.
- Insinööriosaamisemme on korkealla
-Tuotteessamme on noin 20 % kro-

tasolla ja väkemme on alusta lähtientottunut hoitamaan isoja projekteja. Tähän
luottaen tulemme investointientoteuttamisessa joka vaiheessa poimimaan parhaimmat tiedossa olevan ratkaisut
markkinoilta ja soveltamaan ne omiin
tarkoituksiimme.
- Investoinnit ovat kahden työryhmän
käsissä. Toinen niistä miettii sulaton ja
kuumavalssauksen asioita, toinen taas
keskittyy kylmävalssaamoon.0

raan sulassa muodossa terästehtaalle.

I
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asunut koko ikäni pohjoisess
on kuitenkin oivallinen asu
Täältä löyiyy kansainvälisyyttä,
30 000 asukkaasta asuu SI an
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t o i m W 0 h r 4 ~M m i
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Rantamai*ia waitaa

sen verran on urbanisoitunut, että
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-Henkilöstön vaihtuvuus on hyvi
ei on pääosiltaan keskitetty Pe- lukseen. Lähdin armeijan jälkeen Sakperukoille Tornioon. Ryhmään saan opiskelemaan ekonomiksi. VaiOutokumpu Chrome Oy:n krovos Kemissä ja ferrokromitehdas
ossa. Outokumpu Polarit Oy:n suavaissaamo ja kylmävaisiossa sekä Pietarsaaressa
ruostumattomia putkia valJA-RO Ab. Liiketoiminta-alu- lee Matti Rantamaula.
oli viime vuonna noin 5 milaa ja sen palveluksessa oli
iö Outokumpu Steel Oy:n
Matti Rantamaula, 49,
assa talouskoulutuksensa saanut
u-

-Suuri 0s

n-

Täällä ei kä

~

~

~

odotettavissa isompia rnuutoks'
alusta lähtien mukana ollut i
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Outokummun säätiöltä
tunnustusta opetukselle
ja tutkimukselle
Outokumpu
0yj:n Säätiö,
jonka tarkoituksena on edistää
vuoritekniikan,
metallurgian ja
geologian opetustaja tutkimusta yliopistoissa, jakoi
marraskuun lopussa juhlallisin
menoin apurahoina 1.4 miuoonaa markkaa
opiskelijoilleja
tutkijoille,
Tilaisuuden isäntä, Outokummun pääjohtaja Jyrki Juusela, painotti tervetuliaissanoissaan, että alan menestyminen
on aina ollut ja tulee aina olemaan laajan osaamisen varassa ja että tämä
osaaminen koostuu sekä henkilökohtaisesta että ryhmän osaamisesta.
Säätiön hallituksen puheenjohtaja,
Teknillisen korl<eakoulun rehtori, Paavo
Uronen, muistutti puheenvuorossaan,
että high techi'ä löytyy muualtakin kuin
elektroniikkateollisuudesta.
Tampereen teknillisen korkeakoulun
professori, Tuomo Tiainen loi vuorostaan katsauksen Outokummun ia
T i K K n materiaalitekniseen laajaan yhteistyöhön.
Apurahojen jaon yhteydessä myönnettiin 10.000 markan tunnustuspalkinnot erinomaisesti suoritetuisia opinnäytteistä. Vuoden 1999 diplomitöinä palkittiin DI Mari Lahden "Pääkaupunkiseudun kaatopaikkojen sähkömagneettisten lentomittausten mallintaminen" ja DI
Olli Mattilan "Masuunin alauunin toimin-

Vuoden 1999diplomitöiden japm gradun
tekzjät. Vasemmuh DI MmiLahti, FM
Terhi Tulenheimoja DI Olli Mathla.

ta". Vuoden pro graduna palkittiin FM
Tehi Tulenheimon "Kuhmon KellOjäNen
kerroksellinen ultramafinen muodostelma".
Viiden tutkimusryhmän vetäjät vastaanottivat yhteensä 510.000 markkaa.
Tekniikan tohtori Meri-Liisa Airo, GTK,
ryhmineen sai 45.000 mk tutkimukselle
"Radioelementtisuhteiden ja magneettisen mineralogian muutokset geoiysikaalisissa lentomittausaineistoissa".
Muut neljä olivat professori Kati Heiskanen, TKK, 75.000 mk, "Mineraalien ja
kuplien vuorovaikutus",
professori
HeikkiNiini, TKK, 75.000 mk, "Malmivarojen, erityisesti kullan, geostaattinen
evaluointi",filosofian tohtori Matti Poutiainen, Helsingin Yliopisto, 85.000 mk,
"Malmigeneettiset fluidisulkeuma-tutkimukset" ja professori Tuomo Tiainen,

Tampereen teknillinen
korkeakoulu, 230.000
mk, "Kuparin jatkuvavalun suulakemateriaalit sekä pinnoitteet,
muokkaus ja liittäminen".
Suomessa suoritettavia jatkc-opiskeluja varten jaettiin yhteensä
620.0W markkaa 13
hakijalle. Saajat olivat:
TkL Tapio Ahokaiinen,
DI Helena Erkkilä, DI
7imo Fabfitius, DI Mika
Haapalainen, DI Jan'Jyihänniska, DI HannuKorhonen, TkL Hani Kuuia.
DI JyM Pitkälä, DI Petri
Pitkänen, DI Tiina RankKilpinen, FM Tom Stälfors, DI Markku Uoti ja
FM Jukka-Pekka Vatanen.
TkT Kim Fagerlundja TL Pasi Tolppanen saivat jatko-opiskeluun ulkomailla
tarkoitetut apurahat.
Matka-apurahoja saivat: FM Toni Eerola, F i Pasi Eilu. DI Pasi Juntunen, FM
Tuomo Karinen, DI Esa Peuraniemi ja
FM Jaakko Säntti.
Professorit Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela
ja Kauko Leiviskä vastaanottivat yhdessä ryhmään "Muut" kuuluvan 30.000
markan apurahan. Samanlaisen sai TL
Eija Vapaavuori.
Yhdelletoista opiskelijalle myönnettiin 4.000 markan opiskelija-apuraha:
Jouko Vuorinen, TiKK, Mikael Takala ja
Jani Wennerstmnd, Helsingin Yliopisto,
Jani Holtti, Juha Jaakola, Juha Kela,
Kimmo Kemppainen ja Niko Putkinen,
Oulun Yliopisto, Petteri Muukkonen, Turun YlioDisto sekä Anton Broman ia Linda No&yr, Åbo Akademi.0

*
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Kullan
Kultala
TEKSTI

S I N I A U T I O , TUTKIJA, GTK, V I E S T I N T
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Venäjän vallan aikaan kruununvouti Konrad Plantina tarkisti
virkamatkallaan perimätietoa, jonka mukaan saamelaisten
kauppapaikalla Tenojoen alajuoksulla olisi joskus havaittu
kultaa. Tenojoelle asti kruununvouti ei koskaan ehtinyt kultaa etsiessään, vaan sen löysi sittemmin geologisen kenttätyön yhteydessä norjalainen vuori-insinööri. Tenojoen kultabytö oli alku kultaryntäykselle,jonka aikana Suomesta saatiin kenties eniten kultaa käsin kaivettua. Aikaa myöten kehittyivät myös koneelliset ajmvälineet. Nykyisin konekaivu
m Lapissa osittain kielletti
Vorjalainen vuori-insinööri Tellef Dahl1
)Ii tunnollisena virkamiehenä Iähettäiyt raportin löydöstä vuorihallitukselle
ielsinkiin. Tapahtumasta uutisoitiin sanaan aikaan Hufvudstadsbladetissa.
4siasta nousi valtakunnassa kohu, min<ävuoksi vuorihallitus päätti pidättää itselleen kullanetsintätyöt ja kielsi kaikki
Caivaukset alueella. Jo tuolloin, noin
130 vuotta sitten, valtio valvoi maiminetsintätöitä.

Kultaa etsi
iilanteen rauhoituttua senaatti nimitti
juoden 1868 maaliskuussa retkikunian selvittämään löydön arvoa. Johtaaksi valittiin rahapajan apulaisjohtaja,
buori-insinööri Johan Konrad Lihr.
Rovaniemeltä Ounasjokea ylävirtaan
iaivaltanut retkikunta havainnoi maape'ää ja kallioita. Kultaa löytyi joen rantaiiekasta heti vedenjakajan tuolla puoen.
Tenojoella retkikunta huomasi, että
<ulta esiintyi poikkeuksellisesti penke'een yiäosissa, heti sammaikerroksen
alla. Muualla Lapissa kulta esiintyy Iäiellä kallionpintaa moreeni- ja hiekka<errosten alaosissa. Mutta Lihr totesi<in, että kultaa ei oilut niin paljon, että
sitä olisi kannattavaa kaivaa. Paluumat<alla retkikunta kokeili mielenkiinnosta
,antahiekan vaskausta. Yksi merkittäjistä paikoista oli Nulkkamukka.
Helsinkiin palattuaan retkikunnan joh:aja raportoi Iöydöistä vuorihallitukselle
a senaatille. Suomen kenraalikuve
.i tiedotti tuloksesta keisarille ja Ve
iallitukselle. Huhut kiersivät vaitakuniassa. Liikemiesryhmät ja sijoittajat in" "
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nostuivat rahoittamaan tutkimuksia.
Koska selvästi valtion kannalta taloudellisesti merkittävää esiintymää ei ollut löytynyt, senaatti päätti 4.11.1868 lieventää

..

raskasmineraalit jäävät varkoolin pohjallt
Kuvnrjari Väätäinen, GTK
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kieltoa. Yksityishenkilöt saisivat etsiä
kultaa erityisluvalla.

puolen tuuman pituisia
kultahiutaleita. Suurin h i p
DU winoi 28 0 .
Valtaajat kilvan Ivalojoelle
' Mutta, Eivastinja Lepistön muonavarat loppuiEnsimmäisten kullanetsintälupaa ano- vat, kun miehet olivat 01neiden joukossa olivat merimiehet Ja- leet etsintäretkellään neicob Ervast Oulustaja Nils Lepistö Raa- jä viikkoa. Kultaa oli vasnahkapussillinen. ..
hesta. Heitä kiinnosti Ivalojoen alue. kattu
Merimiehet saivat luvan sillä ehdolla, Valtausta varten iskettiin
että löydöt tuli ilmoittaa valtiolle. Valta- valmiiksi paalut ja miehet
uksesta puhuttaisiin vasta näyttöjen pe- lähtivät veneellä jokea
rusteella.
alas Inariin. Loppumatkan
Toisin kohdeltiin venäläistä kunnia- Kittilään he kavelivät pitporvari Petter Lukin Nenykoffia. Myös kin postipolkua.
häntä kiinnosti Ivalojoen tutkiminen.
Nenykoffilla oli hyvät suhteet kenraali- Guununvouti
kuvemööriin, joka määräsi suuriruhtiPlanting pettää
naskunnan virkamiehiä auttamaan Nenykoffia malminetsintätöissä.
Misstan lupa edellytti kuiErvast ja Lepistö ehtivät kuitenkin en- tamäärän ilmoittamista, jcsimmäisiniikultakentille. Ervast oli hank- ten he saapuivat kruukinut kokemusta kullanhuuhdonnasta nunvouti Konrad Plantin- Rännjqs on yksikuilanhuuhdonnan
Kaliforniasta, joten vaskaus ja rännitys gin puheille. Nahkapussin Kuva: Jari
olivat hänelle tuttua Duuhaa. Samoin sisältö ällistvtti kruununhän tiesi, että löytö kannattaa paaluttaa. voudin, kosca miehet olivat saaneet pi- huomasi tilaisuutensa tulleen. Hän ei otKullan merkit löytyivät Ivalojoen Portti- dettyä löytönsä omana tietonaan. Pun- tanutkaan vastaan ilmpitusta, vaan viikoskelta. Joen pohjoisrannalta vaskau- nituksen tulos oli yli kaksi kiloa. Nähty- vytti sitä ohjaamalla miehet kuvernööri
tui karkeita, noin 1 mm:n paksuisia ja ään mahtavan kultasaaliin
Planting Georg Von Alflhanin puheille Ouluun.
Miesten lähdettyä Planting toimi vastoin virka-asemaansa ja anoi kirjallisest
vuorihallitukselta valtausta ivaiojoer
Poriiikoskelta. Valtausanomus tehtiin
vielä silloin vuorimestarin virastoon
Kuopioon. Sinne se saapui viisi päivää
myöhemmin, samaan aikaan kuin merimiehet tulivat von Aifthanin puheille Ouluun.
Kruununvouti oli jo vanha mies. Kokc
ikänsä hän oli ollut kiinnostunut Pohjois-Suomen kultavaroista, mutta suuri
löytö oli antanut odottaa itseään. Niinp:
hän toimi kuten toimi seurauksista välittämättä. Valtausriita jatkui vuosia, ja sit8
puitiin tuomioistuimissa. Siihen aikaar
oli tavallista, etiä virkamiehet valtasivai
itselleen malmialueita. Nykyisin malminetsinnässä työskentelevät eivät saz
olla mukana valtauksissa.

I

Talvella Oulussa
Kuvernööri von Alithanin lunasti heti Er.
vastin ja Lepistön kultamäärästä näyt.
Kulukm a l ~ w kanra
n
on julkmru vuonna
187lpametiuna lirrremä "v.I. Vuonrnrrr#nn
kertomukseüa Vuonballirukreiie Suomen
Lapm kullannrvinirtrip kul(anhuuhdonn,zrrn
vuonm 18744 Alkuperarm kama
julkaisusia, Svcdelius, G.:T./ bprgmistarenr
vidguldvarkeriema ifinrka lrippmnrkm tili
B q s s r y r e k m d ~ t f mberinekrom
guldletningr- orh vaskntngrr>rbererunder år

- .

1874. Helsrndorr (Helsinki) 1871. 18 I. 2
kantaa (piirtäjä tuntematon).

I
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teen 99 markalla ja lähetti sen Helsinkiin tutkittavaksi. Miehet viettivät talven
3ulussa ja kohta oli vireillä kullanetsintäyhtiö. Osakepääomaksi tuli 6000 mk
ia kunkin osakkaan osuus oli 1000 mk,
nykyrahassa 5000 mk. Rahoittajiksi tuli
kuusi varakasta oululaista. "Ensimmäinen Osakeyhtiö Kullan kaivamista varten Suomen Lapissa" jätti valtausanomuksen useille alueille pitkin Ivalojokivartta.
estyksen vahvistamista, mutta se hylättiin hakemuksen
muotovirheen vuoksi. Alkoi näyttää siltä, ettei merimiesten löytö koidu heidän
onnekseen ollenkaan. Lohdutukseksi
heidät palkittiin kultalöydöstäänniukinpatruuna Gustaf Wasastjernan rahastosta.

Lihrin perinnön jäljiiiä
ioinen tapahtumaketju, joka ennakoi
tulevaa kultaryntäystä, oli venäläisen
kunniapowari Petter Lukin Nenykofiin
rahoittaman retkikunnan toiminta. Kunniaporvari ei lähtenyt itse kultamaille,
vaan palkkasi asiamiehen Paul Demetrievitsch Gudkoffin. Retkikuntaan koottiin 16 miestä, joista kaksi toimi tulkkina.
Suomessa käytettiin tuolloin kolmea
kieltä, Suomea, ruotsia ja Venäjää. Matkaan lähdettiin niin myöhään, että tutkimuksiin päästiin vasta elokuun puolivälissä vuonna 1869. Gudkoff halusi aloittaa sieltä, missä Lihr oli edellisenä
vuonna tehnyt havaintoja ja veneet pysäytettiin vasta Sotajoen suulla.
Sotajoella löytyi jokisorasta kultaa
mukavasti. Matka alkoi siis lupaavasti,
ja sitä jatkettiin. Koekaivauksista Nulkkamukassa tuli hyvät vaskaustulokset.
Asiamies teki, kuten oli neuvottuja pystytti valtauspaalut alueelle. Vaskausta
jatkettiin vielä Ivalojokea alaspäin. Aikaa oli jo kulunut sen verran, että takaisin piti lähteä kiireen vilkkaa ennen talven tuloa.
Myös Gudkoff kävi Oulussa kuvernöörin luona kertomassa tuloksistaan
ja anoi valtausta alueelle. Valtausanomus palautettiin, koska siinäkin oli
muotovirhe. Ei edennyt Nenykoffinkaan
valtaushanke.

Uusi laki
Kuvernööri Von Alithan päätteli aivan oikein sekä ENastinja Lepistön tuloksista
että Nenykoffin tapauksesta, että kultaryntäys oli odotettavissa. Koska valtio ei
ollut kiinnostunut kullankaivusta, hän
ehdotti senaatille erillislakia kullanhuuhdonnasta. Senaatti oli ajatukselle
suopea ja nimitti komitean laatimaan
ehdotusta siitä, miten Lapin kullan val-

uxnwn Stawni Kulta& seisoo edelleen Ivaiajorn rantapenkme.
JmVädtäinen, GTK.

WK

aukset ja hyväksikäyttö tulisi järjestää.
<omitean nimittäminen kuitenkin pysäytti saapuneiden valtaushakemusten
cäsittelyn eikä uusia anomuksia otettu
rastaan ennen kuin uusi laki astuisi voinaan. Ervastin ja Lepistön yhtiön syksyllä laaditut valtausanomukset pysähyivät siis tällä erää. Mutta komiteatoimi
a sai talven aikana kootuksi ehdotuk;en uudeksi asetukseksi, joka juikaisiin seuraavana vuonna 8.4.1870.

apulaisekseen valittiin rahapajasta Johan Konrad Lihr, joka oli edelliskesän
tuttu Ivaiojoeiia. Heidän oli määrä tehdä
geologisia havaintoja kullan esiintymisestä ja tehdä yaltauksia valtion Iskuun
virkatehtävien ohella. Lisäksi valittiin tarkastaja ja hänelle apulainen. Seutu oli
erämaata, joten maanmittarin kahden
apulaisensa kanssa oli määrä kartoittaa
alue, pestattiin järjestysmies ja hänelle
apulainen. Taivittiin vielä tulkki ja kijuri
ja viisi poliisia järjestyksen valvontaan
Kruunun Stationi pystytettiin sekä työmiehiä tutkimustoimintaan.
Uuden lain myötä kaikki entiset valtaiällä välin toimelias kuvernööri Von Alit- usanomukset raukesivat. Uusia lupia
ian oli ruvennut puuhaamaan ivalojo- myönsivät siitä lähtien Oulun läänin ku?Ile KNUnUn Stationia, jossa valtion vernööri ja Kultalan valmistuttua vuorixiustajat pitäisivättoimistoa ja valvoisi- mestari. Valtausmenettely kirjattiin lakiin.
iat työnantajansa etua. Etsintäluvistaja Pelkkä anomus ei enää riittänyt, vaan
ialtauksista kerättiin maksu. Paikaksi vallattava alue tuli "Amerikan malliin"
ialittiin Porltikoski ja nimeksi tuli kan- paaluttaa ja tarvittaessa osoittaa vuorisan suusta saatu Kultala. Kuvernööri mestarille, että kultaa on löydettävissä,
iuolehti Nokatavaroiden järjestämi- vasta sen jälkeen sai valtauskirjan.
sestä, poliisivalvonnasta ja Kittilän alueEnsimmäisen uuden lain mukaan
ääkärin käynnistä ivaiojoeila. Kaikki myönnetyn kullanetsintäluvan sai "En:arpeellinen piti olla kunnossa kullan- simmäinen Osakeyhtiö Kullan kaivacaivajia varten. Päärakennukseen tuli mista varten Suomen Lapissa"- nimiisumiseen ja työhuoneiksi neljä huo- nen yhtiö, jossa EN& ja Lepistö olivat
letta ja keittiö. Rakennuksen viereen osakkaina. Nenykoffin retkikunta oli
iousivat työväentupa, leipomo ja ma- mukana ensimmäisen kesän etsijöiden
asiinirakennus ja kellari. Matkalaisille joukossa. Kultala-rakennus seisoo ny(ultalaan johtavan reitin varteen raken- kyisinkin entisellä paikallaan. KNUnUn
iettiin yöpymistä varten majapaikka. tukikohtana se toimi vielä pitkään kultaAhimpään kylään järjestettiin sairastu- ryntäyksen saadessa yhä uudempia
Ja. Valtio oli luonut asialliset puitteet muotoja Lapissa.0
mnistuneelle kullankaivulle ivaiojoeila.
Teksti pernstuu kirjoihin: Herman StigKultalaan lähti ensimmäisenä kesänä zelius 1987. Kultakuume: Lapin kullan
xilaisia virkatehtäviä hoitamaan 38 historia. 2. tarkistettu ja täydennetry
niestä. Lapin ensimmäiseksi vuorimes- painos. Helsinki: Suomen Matkailuliitto.
tariksi nimitettiin Anders Ferdinand Tho- 256 s. Reijo Valta 1998: O y Lapin Kulta
.eld, jolla oli kokemusta vuorimestarin Ab: historiallinen matka kullankaivarntehtävistä muualla Suomessa. Hänen seen. Pieni kultakirjasto2.64 s.
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MINING OY, PYHÄSALMEN KAIVOS: KAIVOSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
KIMMO LUUKKONE N, PÄÄGEOLOGI T I M O MÄKL PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ PEKKA PER&
PROJEKTI-INSINÖÖRI SAMI NIIRANEN

OUTOKUMPU

Pyhäsalmen Uusi kaivos- projektissa rakennetaan täysin
uusi maanalainen kaivos vanhan kaivoksen alapuolelle 1095
1450 metrin syvyyteen. Läntisen Euroopan syvin kaivos tulee tuottamaan yli 15 miljoonaa tonnia malmia. Suunnittelussa erityishuomio on annettu turvallisuudelle, tehokkuudelle, luotettavuudelle ja toiminnan selkeydelle. Toiminnassa tullaan hyödyntämään Älykäs kaivos -projektin tuloksia.
Uusi kaivos käynnistyy heinäkuussa 2001 ja turvaa 200 kaivostyöpaikkaaPyhäsalmella pitkälle tulevaisuuteen.

-
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sen paksuus vaihteli kymmenestä metristä kuuteenkymmeneen metriin. Malmin pituus +400 -tasolla oli 400 m ja
paksuus keskimäärin 25 m, mutta
+1000 -tasolla malmi oli enää vain 150
m pitkä ja n. 10 m paksu. Malmin keskimääräinen Zn -pitoisuus oli laskenut
pintaosan n. 3 - 4 prosentin tasosta alle
2 %:iin +1000 -tasolla. Vastaavasti syvemmälle mentäessä Cu -pitoisuus oli
noussut 0,s%:sta 1 %:iin.
Tutkittaessa tasoväliä +850 - +1050
saatiin viitteitä, että massiivinen sulfidimineralisaatio jatkuu ainakin +1200 -tasolle asti. Samalla ilmeni, että malmin
suunta syvemmällä muuttui enemmän
itäläntiseksi.
Keväällä 1996 tehtiin p
sintäprojektista, jonka tavoitteena oli selvittää Pyhäsalmen +1050 -tason alapuolella olevat mineraalivarannot. Projektin
kokonaiskustannukset olivat 238 miljoonaa markkaa. Tutkimuskairaukset aloitettiin kesäkuussa 1996.

Tutkimusvaihe
Johdanto
Ennen uuden malmin löytymistä Pyhäsalmen kaivoksen malmivarat vuoden
1996 alussa olivat 4,8 miljoonaa tonnia
ja kaivoksen tuotannon arvioitiin jatku-

Mz

van vuoden 2000 syksyyn. Alimmaksi Ensimmäisen vqiheen tutkimukset keskannattavaksi tuotantotasoksi oli suun- kittyivät malmin keskiosan jatkeisiin.
niteltu taso +1050.
Tehtyjen neljän reiän mukaan mineraliMalmin koko oli pienentynyt syste- saati0 jatkui ainakin +1300 -tasdie asti
maattisesti alaspäin mentäessä (Kuva (Kuva 2). Samalla mineralisaatio, minkä
1).Pinnalla malmin pituus oli yli 600 m ja eteläkärki ylemmillä tasoilla (Kuva 1) oli
päättynyt lähes samalle tasolle, näytti
jatkuvan selvästi aiempaa etelämmäksi.
Ensimmäisten reikien Iävistykset olivat
kuitenkin laadultaan huonoja. Vain reikien alussa, oletetulla paikalla ja varsinkin jyrkempien reikien lopussa oli pitoisuuksiltaan parempaa mineralisaatiota.
Jälkeenpäin osoittautui, että Iävistettyään aluksi normaalia Cu-Zn mineralisaatioita reiät kulkivat pääosin uuden mineralisaation keskiosan massiivisessa
rikkikiisussa ja vasta lopussa tavoittivat
nykyisen malmin kaakkoisreunan.
Mineralisaation eteläpään rakenteen
selvittämiseksi jatkettiin kairauksia vinotunnelin eteläisimmästä nurkasta.
Reikä R-1911 lävisti +1170 - +1220 -tasojen välissä Cu-Zn -mineralisaation yhteensä 6625 m matkalla. Lävistyksen
koostumus oli:
R-1911
44 m @1,s% Cu,1,s%ai,41,4 % S
Z,25 m @ 0,4 % Cu,739 % Zn,34,2 % S

1

K u w 1 .3 0 - kuva
Pybäsaimen
maimista, kuvass6
mukana kuüut
j a vinotunneli.
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Lävistyksen sijainti, sen koostumus ja
selvä metallien vyöhykkeellisyys muutti
koko etsintäsuunnitelman ja avasi uusia
mahdollisuuksia kasvattaa Pyhäsalmen
malmin varantoja. Tätä reikää, jonka Iävisiys saatiin 19.12.1996, voidaan pitää
Mäsalmen uuden malmin Iövtöreikänä.

!

I

Mineralisaation muoto ja koko alkoi
hahmottua kevään 1997 kairauksissa.
Yläosan levymäinen malmi jatkui alaspäin hevosenkengän muotoisena paksuna linssinä. Mineralisaation koko ja
pitoisuusvaikuttivat niin lupaavalta, että
sen tutkimista varten päätettiin louhia
500 m pitkä tutkimustunneii.
Tutkimustunneli valmistui lokakuussa
1997 (Kuva 2) ja kairaus kolmella kairausyksiköllä alkoi marraskuussa. Kiivaimpana aikana talvella 1997-1998
käytössä oli viisi yksikköä. Kairaukset
tehtiin pääosin tutkimustunnelista ja
osa myös vinotunnelista. Teknisesti ja
aikataulullisesti tiukan kairausurakan
hoiti Suomen Malmi Oy.
Pääosa kairauksesta saatiin valmiiksi
toukokuussa 1998, jolloin malmiarviota
varten oli koossa yhteensä 22000 m kai;rasydäntä yhteensä sadasta reiästä.
'Analysoitu metrimäärä oli yli 5000 m.
Normaalin kivilajiraportoinnin yhteydessä havainnoitiin myös kalliomekaniikka ja rakenteet suunnattujen näytteiden avulla. Lisäksi otettiin näytteet rikastuskokeita varten sekä näytteet kalliomekaanisia mittauksia varten. Kaikkien reikien, joiden pituus oli yli 200 m, sivusuuntataipuma mitattiin.

Malmiarvio
Malmiarvio val
1998. Maimiarvio tehtiin seka konventionaalisesti vaakaleikkausten avulla
että "lnverse Distance Weighting" -menetelmällä. Mineralisaatio jaettiin erikseen Zn- ja Cu -mineralisaatioihin. Investointiesityksessä pohjana käytetyssä
mineraalivarantoarviossa oli varoja alhaalla olevan taulukon mukaisesti.
Kuparin ja sinkin lisäksi mineralisaatio sisältää 0,4 g/t kultaa ja 14 g/t hopeaa. Keskimääräinen ominaispaino on
4,6. Mahdollisia mineraaiivarantoja arvioitiin olevan n. 4 miij. tonnia.

Geologia
Kuvassa 3 (seur. sivu) on pituus- ja poikkileikkaukset malmista vuoden 1999 lopun tietojen mukaan. Leikkausten sijainti kuvassa 2. Malli OP tehty Surpac 2000ohjelmistolla ja tällä hetkellä malli perustuu yli 30 000 kairametriinja yli 150 kaira-
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c.eikään. Malmi ulottuu n. +1410 -tasolle.
Walmi muodostuu tiukasta poimunkärestä, jonka ytimen muodostaa massiiviien rikkikiisumineralisaatio, jota ympä.öi kehämäisesti ensin kuparimalmi ja
sitten reunalla sinkkimaimi. Malmin kon!aMi sivukivinä oleviin vulkaniitteihin on
terävä. Tyypillinen vulkaniitteihin iiiityvi?n massiivisten sulfidimalmien ympärillä
JIeva muuttumisvyöhyke puuttuu. Muuttuneita kiviä (talkkiiiuskeet, serisiittiliusteet, kordieriitti-antoiyiiiittikivet)on vain
nalmin sisällä olevina sulkeumina ja kieekkeinä.
Sinkkimalmeja tavataan kahta tyyppiä; massiivinen rikkikiisusinkkivälkenalmi ja baryyitirikas verkkomainen tai
semimassiivinen sinkkimalmi. Kuparinaimit ovat massiivisia rikkikiisupohjaisia maimeja. Rikkikiisumineralisaatiot
wat massiivisia tai breksiarakenteisia.
Pienet kalkkikivisulkeumat ja vulkaniittisulkeumat ovat yleisiä.
Merkittävimmät erot Pyhäsalmen
'vanhaan" malmin verrattuna ovat
muuttuneiden kivien vähyys, selvä me-

tallien vyöhykkeellisyys sekä magneettikiisupohjaisten malmien puuttuminen
lähes kokonaan.
Vuodenvaihteen tilanteen mukaan syvän osan malmivarat ovat n. 20 miljoonaa tonnia ja mineraalivarannot n. 4 miljoonaa tonnia.

Kaiiiomekaaniset tutkimukset
Kalliomekaaninen selvitys perustui aikaisempaan kalliomekaaniseen aineistoon, kairaustietoihin, laboratoriomäärityksiin sekä alustavaan louhintasuunnitelmaan. Selvitysten mukaan vallitseva
primäärijännitystila ja sen suunta tulevat olemaan keskeisimmät kalliomekaaniset tekijät. Työssä ei ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka estäisivät louhinnan tai aiheuttaisivat aikaisemmasta
oleellisesti poikkeavia riskejä. Gridpoint
Finland Oy teki FLAC3D -ohjelmistolla
kalliomekaanisen mallinnuksen.
Talvella 1999 tehtyjen in situ jännitystilamittausten mukaan d 125 -tasolla
suurin pääjännitys on 65 MPa, se on Iähes vaakatasoinen suuntaan 310". Keskimmäinen pääjännitys on myös lähes,
vaakatasossa, suuruudeltaan 40 MPa
ja sen suunta on 220O. Pienin pääjännitys on lähes pysty ja sen suuruus vastaa painovoimaa ollen 29 MPa.
Viimeisten kailiomekaanisten tarkasteiujen perusteella pysyvät kalliotilat
tullaan sijoittamaan alkuperäistä kauemmaksi louhosalueista.

I
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liikkuvaa kalustoa, vedenpoiston rakennus ja saneeraus, +1410 -päätaso huoito- ja ruokapaikkoineen ja varastoineen
sekä sähkö- ja viestiverkosto. Betoninjakeluun on suunniteltu pudotuslinja maanpinnalta +1230 -tasolle.
Muihin kuluihin sisältyvät mm. projektin
henkilöstömenot sekä tutkimus- ja sekitystyöt. Lisäksi on hankittu kaivossuunnittelujärjestelmä, Surpac 2000, laitieineen
sekä kaivosmittauskalustoa. Investointiesitystä edeltäneen tutkimusvaiheen kokonaiskustannuksetolivat 10 miljmk.

i

I

Vinotunnelin louhinta

Vinotunnelin ajo aloitettiin 1.4.1998, joiloin sen pohjan korkeus oli +1100. Vinotunnelin iouhinnan urakoi YIT-Rakennus
Pituus (A - A)- Oy. Urakkaan sisältyy vinotunnelin ja
muiden kalliotilojen louhintaa yli 6000
japoikki (B B’J- leikkaukset jm. Avainiavoitteeki asetettiin, että vino&hämlmen
tunneli on +1410 -tasolla 31.03.2000.
uridesta malmirta
Vinotunnelin kakevuus on 1:7. Se porataan profiiliin 5,O m x 4,5 m ja pultietaan sekä ruiskubetonoidaansystemaatPyhäsalmen syvyysjatkeiden malmi- ja
harmemineralogia ei poikkea yläosan
malmin mineralogiasta. Myöskään fikastustutkimuksissa ei ilmennyt aiempaan kokemukseen verrattuna mitään
poikkeavaa.

Investointi

Qoutokumpu
PERIAATEKUVA
KUILUTY~MAASTA

Kannattavuuslaskelmissa verrattiin kahta
tuotantovaihtoehtoa: nostoa kolmevaiheisena, uutta kuilua (+630 - +1445 -tasovälille) ja kahta olemassa olevaa kuilua pitkin, tai nostoa suoraan +1400 -tasolta
maanpintaan. Vertailussa päädyttiin uuteen kuiluun maanpinnasta +1445 -tasolle
vuosituotannolla 1.3 Mt.
Louhintamenetelminä
käytetään
sekä pitkittäistä että poikittaista välitaso- ja pengerlouhintaa. Ensimmäisen
vaiheen louhosten raakkutäyttö kovetetaan, kun taas toisen vaiheen louhokset
täytetään pelkällä raakulla.
Kokonaisinvestoinniksi
muodostui
300 Mmk, josta:

Rikastustutkimukset

- kuilun louhinta
- nostolaitos
- murskaamo
- vinotunneli
- muu infrastruktuuri
- liikkuva kalusto

50 Mmk
70 Mmk
50 Mmk
30 Mmk
50 Mmk
40 Mmk
10 Mmk

Rikastuskokeita varten otettiin eri malmityypeistä yhteensä 500 kg näytettä.
Kustakin malmityypistä valittiin edustava sarja näytteitä mineralogisia selvityksiä varten. Perusmineralogia teetettiin
- muut kulut
opinnäytetyönä Turun yliopiston geologian laitoksella ja tarkemmat mineraaliUusi malmikäsitteiyiinja louhinta-alulaskennat ja mikroanalytiikka teetettiin eelta rikastamolle muodostaa yli puolet
Outokumpu Research Oy:n laboratori- eli 170 Mmk investoinneista.
ossa. Rikastustutkimuksettehtiin PyhäInvestointiin sisältyy lisäksi vinotunneli
salmen kaivoksen laboratoriossa.
kaivoksen pohjalle, uusi tuuletusreitti
Mineralogisten selvitysten mukaan maan pinnasta +1400 -tasolle, kaivoksen
18
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vuoden 1999 ioDussa +1380 ia se oli noin
2,5 viikkoa edeilä urakkaso$muksen tavoitetta. Etenemä kuukaudessa on ollut
keskimäärin 100 m. Tämänhetkisten
suunnitelmien mukaan vinotunneli päättyy +1445 -tasolle, joka on myös samalla
kaivoksen syvin kohta.

Kuilun louhinta
Uusi malminnostokuilu louhitaan maanpinnalta +1441 -tasolle. Kuilun alueen
geologian ja kalliorakenteidenselvittämiseksi on kairattu yhteensä 4300 m.
Kuilu louhitaan kahdeksassa osassa.
Kuilunajossa halkaisijaltaan 2,4 m avausnousu tehdään täysprofiiliporauksena, joka sen jälkeen levitetään porausräjäytys -menetelmällä 5 m halkaisijaksi.
Kuilun avausnousun pilottireiän poraus
tehdään suunnattuna porauksena korkean mekanisointiasteen saavuttamiseksi. Tähän mennessä porattujen pilottireikien poikkeamat ovat olleet alle 50
cm suunnitellusta noin 300 m pitkissä
uva 4.
-naatkuva

dun
ubinnastl

uva 5.
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no
nasta on esitetty kuvassa 4.
Kuilu pultitetaan ja ruiskubetonoidaan
systemaattisesti kuilunporausvaunusta.
Tavoite kuilun louhinnassa on 24 m valmista kuilua viikossa.
Kuilun avausnousujen täysprofiiliporauksen urakoi Skanska Raise Boring Ab
Ruotsista ja kuilun louhinnan YIT-Rakennus Oy. Kuilun avausnousut ovat vuoden 1999 loppuun mennessä valmiita
+702 -tasolle. Kuilun louhinta puolestaan
etenee +150 -tasolla.

Nostolaitos
Nostokone tulee olemaan köysijohteinen
kitkanostokone kapalla ja vastapainolla.
Kapan päälle rakennetaan henkilökori.
Henkilöliikennetasoja rakennetaan kaksi,
maanpinta +10 sekä päätaso +1410.
Köydenvaihtotaso sijaitsee +702 -tasolla.
Nostokoneentoimittaa ABB.
Nostolaitoksentietoja:
275 ffh, kapan malmikuorma 213 t
- nostonopeus maiminostossa 15,5 m/
s, henkilöliikenteessä 12 m/s
- 6 johdeköyttä, 4 kannatusköyttä, 3 tasausköyitä
- köysirummun halkaisija 4,5 m
- nostokoneen moottorinteho 2.5 MW

- kapasiteetti

Teräsbetoninen nostotorni, jonka korkeus on 52 m, rakennetaan liukuvalutekniikalla. Tornin ulkoseinät Iämpöeristetään ja verhoillaan muovipinnoitetulla

112000

te
huhtikuussa 2000 ja sen urakoi YIT-R;
kennus Oy.

Murskaamo, kaatonousut,
malmisiilot ja -hihnat
Muffikaus ja nosto ovat miehittämättömi
ja niiden valvonta tapahtuu nkastamolla.
Tason +1400 leukamuffikaamoa
malmilouhe syötetään kahden kaatonoi
sun kautta sivusyöttimille tai lactausk<
neeilddumpperilla suoraan vaunusyött
melle. Muffikaustapahtuu leukamuffika
mella yhdessä muffikausvaiheessa. KL
vassa 5 on esitetty malminkulkukaavi
leukamuffikaamolta maanpinnalle.
Kaatonousuihin louhitaan kaato-oi
sat joka toiselta tuotantotasolta eli 5
m:n välein. Halkaisijaltaan 3.1 m noust
tehdään täysprofiiliporauksenaja ne Ii
jitetaan vaijeripulteilla. Kaatonousut vi
rustetaan kivipinnanmittauksella sek
aiarajavalvonnaiia.
Muffikaamon alla, tasolla +142:
erotetaan malmimurskeesta rautarom
magneettierottimella. Murskaamon all
malmimurske nostetaan hihnakuljett
mella kappalastaamon siiloon. Siilon t
Iavuus on noin 2000 t.
Kappalastaamosta +1410 -tasoIi
malmimurske kulkee punnitsevaa hit
nakuljetinta pitkin kappaan, jolla s
nostetaan maanpinnalle. Erillistä mitti
taskua ei siis tarvita, vaan punnitus t i
pahtuu hihnakuljettimella. Kappa pure
taan maanpinnalta +65 -tasolle louhii
tuun siiloon hihnakuljetintapitkin. Siilo
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halkaisija on 12 m ja hyötykoko 8000 t. nainen liejunerotus tapahtuu suunnitelSiilosta murske nostetaan hihnakuljetti- mien mukaan +645 -tasolla.
mella maanpintaan rikastamon siiloon.
Kaatonousujen täysprofiiliporauksen Sähkönsyöttö
urakoi Skanska Raise Boring Ab. Hihna- uusi6 kv-sähkönsyöttö rai<ennetaan kui
kuljettimet ja syöiiimet toimittaa Outolun,+,,-J,,~M~
kautta, i&
hv&j,”ne
kummun Metalli Oy. Hihnakanaalit, siilot
tään-jo- rakennusaikana .nousunkraukym. tilat louhii YIT-Rakennus Oy.
sicsa. Nykyinen syöttö vahvennetaan
+64Q -tasolta lähtien ja kytketään rengasPiiätaso
syötöksi uuteen linjaan, jolloin sähköä voiPäätasolle +1410 rakennetaan kuiluyhte- daan jakaa kahta kautta. Kaivoksen alayksien lisäksi huolto- ja ruokapaikat sekä osiin rakennetaan neljä muuntamoa.
varasto kunnossapito- yms.iarvdneille.
Ruokapaikka toimii myös suojapaikkana. Viestiverkosto
Läpiajettaville huoltopaikoille asennetaan
Viestiverkosto kaapeloidaan samaa
siltanwtunt ja rakennetaan huoiiomoniut.
reittiä kuin 6 kV -sähkönsyöttö. MestiMuita huoltotiloja ovat komponeniiikotja- verkkoon kuuluvat kiinteästi langoitettu
ustilat, porantemituspaikka sekä autojen puhelinverkko, radiopuhelinjärjestelmä,
ja koneiden pesupaikat.
mikroverkkosekä tiedonsiiltokaapeloin-

Ilmastointi
Uuden kaivoksen il
nnittelussa lähtökohtana ovat olleet yksinkeltainen layout sekä koko ilmamäärän
johtaminen kaivoksen pohjalle.
Raitisilma johdetaan kuilun yhdysperien kautta halkaisijaltaan 3,l m täysprofiilinousua (kuva 4) pitkin +1390 -tasolle, josta se ohjataan louhinta-alueelle
tuuletusperää pitkin. Louhinta-alueella
raitisilma johdetaan tasoperillä malmin
molemmissa päissä sijaitseviin poistonousuihin, halkaisijaltaan 2,4 m. Tasolta
toiselle raitisilma johdetaan alhaalta
ylöspäin pitkäreikänousuja pitkin. +1080
-tason yläpuolella hyödynnetään olemassa olevat ilmastointireitit.
Ilmastointinousujen täysprofiiliporauksen urakoi Skanska Raise Boring Ab.
Uusi ilmastointiasema on tavoitteena
ottaa käyttöön kesällä 2000.

ti. Radiopuhelinjärjestelmäksi hankitaan
avokanavainen “Leaky Feeder” -järjestelmä. Kannettava radiopuhelin tulee
kaivoksessa työskenteleville henkilökohtaiseksi varusteeksi ja on merkittävä
tUNalliSUUStekijä.

Tavaraliikenneja materiaalin
jakelu
Raskas tavaraliikenne hoidetaan vinotunnelin kautta. Kuilua hyödynnetään
tarvikkeiden yms. kuljetuksessa: Ruiskubetoni pudotetaan maanpinnalta
~ 1 2 3 0-tasolle putkitettua kallioreikää
pitkin. Maan alla massa vastaanotetaan
suoraan kuljetusajoneuvoon ja kuljetetaan käyttökohteeseen. Samasta kohteesta maanpinnalta porataan myös
toinen, ns. yhteiskäyttöreikä, johon sijoitetaan erilliset putket ainakin kaivostäytölle, paineilmalle ja -vedelle, polttoaineelle sekä valokuitukaapelille.
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uodesta 1962 ja se on vuoden
999 loppuun mennessa tuottanut
hteensa 240 000 tonnia kuparia J,
80 000 tonnia s W ä rikasteissa
e k a 17.4 miij.tonnia rikkiknsuriastetta Kaivoksesta on louhittu
hteensä 33.4 mitjwnaa tonnia
malmia, josta 6.8 milj tonnia
avolouhoksesta ja laput maan alta.
Pyhasalmen kaivoksen rikastamoll
on kasitelty myos Kangasjarven,
uostesuon ja Mullikkorämeen
atelliithkaivosten malmit. Kaivoksen henkilöstön maära vuoden
1999 lopussa oli 256 henkiloä,
tekijöita 191 ja toimi65.

. _ .

Liikkuvan kaluston päätoimittaja on
Sandvik Tamrock.

Projektin toteutus

Uuden kaivoksen rakenta
astaa projektiorganisaatio,jonka tehtävänä on suunnitella, rakentaa, asentaa ja
osin ottaa kayttoön Uuden kaivoksen tilat ja tuotantovälineet. Projektin henkilöstö on koottu pääosin Pyhäsalmen
kaivoksen henkilöstöstä. Projektissa
hyödynnetään heidän kokemus ja
asiantuntemus vastaavanlaisissa tehtävissa. Vuoden 1999 lopussa projektissa
kokopäivätoimisesti 5
sa-aikaisesti noin 10 henkilöä. Urakoitsijoiden määrä on noin 60.
Vedenpoisto
Liikkuva kalusto
Projektin yleisaikataulu on esitetty
Kaivoksen vedenpoisto tullaan hoita- Uuden kaivoksen arvioitu konetarve on kuvassa 6, josta käy ilmi tärkeimpien
maan neljällä pumppaamolla, jotka si- noin 22 kpl, joista tärkeimmät tuotanto- työkokonaisuuksien kestot ja osuudet
jaitsevat +645-, +970-, +1300- sekä koneet ovat uusia. Investoinneissa on projektin kokonaisaikataulussa. Tuo+1430 -tasoilla. Vinotunnelin pohjalle mukana myös rakennusajan tuotannon tanto uuden nostolaitoksen kautta alasennetaan lisäksi uppopumppu. Varsi- tarvitsemaa kuljetuskalustoa.
kaa 1.7.2001.O
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GTK LÖYSI UUDEN NIKKELIMINERALISAATION SUOMUSSALMELTA
Rovaniemellä 2.-3.121999 pidetyn Fennoscandian Exploration and Mining-kongressin yhteydessä Geologian
tutkimuskeskus (GTK) esimarkkinoi Suomussalmelta paikannetun Vaaran nikkelimineralisaation. Se sijaitsee n.1
pitkän ja vajaan kilometrin leveän Vaara-Kauniinlammen komatiittivyöhykkeen eteläpäässä. Kyseessä on uuden tyyppinen
Suomesta paikannettu nikkelimineralisaatio.Vastaavan tyyppisiä pirotteisia nikkelimalmeja, mitä Vaaran mineraleaatio
edustaa, louhitaan Länsi-Australianja Kanadan arkeeisilta vihreäkivivyöhykkeiltä.
GTK raportoi Vaara-Kauniinlammenkomatiittivyöhykkeennikkelimineralisaatioineen KTM:lle kevättalven 2000 aikana.
Myöhemmin keväällä KTM Iärjestää kaivosyrityksille kansainvälisen tarjouskilpailun nikkelikriittisen komatiittivyöhykkeen
jatkotutkimussoikeuksista.
Komatiittivyöhyke ja siihen iiitiyvä Vaaran nikkelimineralisaatioherättivät kongressin osanottajissa ja tiedotusvälineissä
suurta huomiota.
Seuraavassa Rovaniemen kongressin yhteydessä kaivosyhtiöidenedustajille jaettu esitielymateriaali.

VAARA KOMATIITIC NICKEL MINERALIZATION

3MUSSALMI GREENSTONE BELT
1 Archaean and Pmiemzoicgraniioids
1 Feisi~niermediaie
voicanic and sedimeniaty mcks
1 hiak voicanic m k s
1 Ubmafic - mafic siiis
1 Thin komsiiiielava Rows
1 Major unramafc cumuiates
Flg 1.
l

A. Archaean greenstone belts in Finland.
B. Generalizedgeological map of the Archaean Suomussalmigreenstone beli anu
location of the Kauniinlampi komatiite cumulate complex. Modifiedafler Korsman
et al. 1997.
C. Ground magnetic iotal infensitymap of the Kauniinlampikomatiite cumulate
complex.The cumulate lensesh m South to north: Portti (not shown), Vaara,
Ryiys, Hoikkalampi and Kauniinlampi, and location of the Vaara nickelmineralization.
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Fig 2. One drill hole of the Vaara Ni-mineralization

Fig 3. Plot of Ni and Pd contents of Ni sulphide deposits and dunitic komatiites containing less than 10 ppb Pd. Modified
aner Keays 1982.
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Clean Technology & Eco-Efficiency Seminar in Association with European Business Week, organized by European Union and Government of Thailand, Patumwan Princess Hotel, Bangkok,
Thailand 22 June 1999

Clean technology in metal
fabrication industrv
J

Current trends globally
and in Finland
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Abstract
The clean technology plays an important role in industries as an
essential part of preventive environmental strategy. Metal fabrication, as an indispensable industrial branch of the modern society, has responded to environmental challenge by high recycling rate of metal, improved energy efficiency, and other solutions based on clean technology. Metal fabrication will face environmental challenges in the future as well. first, due to growing
production of steel and other metals in newly industrialized
countries, and, secondly, due to the need of restricting greenhouse gas emission according to the Kioto Protocol. Necessary
sustainable technological improvements in metal fabrication will
be supported by modern management tools, for example, such
as life cycle assessment, material flow analysis and green accounting. Greenhouse gas reduction and respective global problems
require global solutions, and involve for best available technologies also extensive business opportunities. Consequently, the development trajeciories of the economy and ecology may gradually shift towards the sustainable development path. The metal
fabrication industries in Finland have responded to environmental challenges by remarkable innovative solutions also from global perspective, such as Outokumpu Flash melting technology
and process optimization in Rautaruukki Steel Works, which are
discussed in detail in this paper.

1. Introduction
Since the early days of industrial revolution the importance of
metal fabrication has been enormous. The mechanical, electrical
and thermal properties of metals and alloys are versatile for all
kinds of applications and this, together with exquisite availability,
make them irreplaceable in the modern world. The global production of the most utilized alloy, i.e. steel, has reached the
amount of close to 800 million tons per year, which is approximately 85 % of all metals produced. In most newly industrialized
countries (NIC) the volume of steel production is still growing
fast, while in main industrialized countries the consumption of
steel as well as other metals seems to have reached a steady state
moderate growth rate. Accordingly, metal fabrication industry is
an essential part for national economy for several countries.
At the same time when new advanced materials have been
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increasingly commissioned, the properties, durability and economy of traditional metals have been improved significantly.
Modern metal works applies advanced manufacturing methods
in order t o produce high quality products, such as rods, wires
and sheets, which are typically semi-finished products. The
quality of these products can be seen in high performance
properties, specified chemical compositions, effectual microstructures and accurate physical dimensions.
From the environmental perspective metal fabrication industry is considered to be problematic. This point of view is
however inadequate. Despite of R&D work done with other
materials, metals are still only technical materials which can be
- and indeed are - recycled in large-scale and economically
sound way. The overall recycling rate of steel is approximately
60 % which makes steel the most recycled material in the current use [II.When comparing these recovery rates to the VOIume of apparent iron and steel consumption, it can be estimated that the amount of iron bearing scrap, which is recycled annually, is roughly between 300-400 million tons. This important environmental achievement of scrap reclamation industry
has been taken for granted. Another environmental advantage
of metal industry arises from advanced manufacturing technology. Continuous R&D work for better energy efficiency, more
flexible processes and increased use of lean or contaminated
raw materials (e.g. scrap) together with environmentally friendly policy of metal industry have significantly decreased the
waste and emissions of metal manufacturing. A lot of efforts
have also been made t o develop new processes to substitute
those possessed with most harmful environmental burden.
In this presentation a brief description of clean technology
in metal fabrication industry is presented. As an example two
working solutions are also represented.

2. Current Trends and Challenges of Environmental Management
In metal fabrication industry, similarly as in all other branches of
industry, the most effective tools for clean technology today are
not necessarily technical alone. Such methods as LCA (life cycle
assessment) or LCI (life cycle inventory) have proven to be suitable tools for companies to analyze and measure the environmental
burden of their manufacturing chain, process by process. Based
on the results of LCA the company can find the most polluting
parts of the process section even in complicated production line
and share their resources for optimal improvements. From this
point of view the company can also use the data collected for
LCA to apply life-cycle-design for new products.
LCAs applicability t o regional or national environmental
planning is however limited and methods such as material flow
models (MFM) of material flow accounting (MFA) are seen as
more amenable for policy planning. Best of these methods give
decision-makers possibility t o make dynamic forward planning,
and, for example, to avoid situations where new environmental
regulations appear to produce more problems than solutions.
On national level material flow models expand the focus of environmental legislation from protection (i.e. the preventation of
hazards t o human health and to the local environment) towards actions to divert or close such material flows which
waste resources or cause unnecessary environmental loads [2, 31.
Today, both LCA and MFM are still more or less insufficient
tools for standard evaluation methods of sustainable development. Provided that methods can be standardized t o give reliable and comparable results, systems such as "green account"
for companies and products can be commissioned. However,
an enormous amount of work has t o be done before this level
can be achieved, as illustrated for example in ref. [4].

2.1. Implementation of the Kioto Protocol
Globally Japan, European Union and the United States together
are responsible for roughly 40 percent of the world's annual
carbon emissions. Consequently, in the Kioto Protocol in 1997
Japan, EU and the U.S. committed to reduce the greenhouse
gas emissions essentially in the future. European Union
adopted a negotiating position of 15 % greenhouse gas emissions reduction objective for industrialised countries by the year
2010 from the 1990 level, and, within this context, Finland agreed on a national commitment to return its emissions to the
1990 level. This objective requires the implementation of intensive reduction measures. For example, in 1997 the Finnish CO,
emissions from energy production and use and industrial processes were already about 10 per cent higher than in 1990.
Objectives of the Kioto Protocol challenge also metal industries in Finland and elsewhere. When the general national reduction objective of CO, emissions is set, the sector specific reduction programs will be planned. In Finland such sector specific
CO, emission mitigation programs for metal and other industries
will be planned in cooperation studies of industrial sectors and
the Energy Department of the Ministry of Trade and Industry.
Kioto challenge may also consist of business opportunities
for industries. The need of reducing greenhouse gases is a global issue and, consequently, both the best existing available and
practical technologies (BAT) as well as all novel ideas for CO,
emission reductions obviously involve business opportunities
for the future.

2.2. Promotion of Best Available Technology
(BAT)
The concept on "Best Available Technology" (BAT) has been
used for several years by the UNEP, the OECD and respective
organizations. In the European Union this concept is involved in
the Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC-Directive) which obliges the member states of the EU to an "integrated concept" for the licensing of certain environmentally relevant installations. Instead of previous scattered and sectorial
environmental protection between the media on air, water and
waste technologies, the IPPC directive is aimed to protect the
environment as a whole across all media and by applying BAT'
concept.
According to original plan of the EU industrial sector BAT
studies are planned t o be carried out in such way that, for example, the BAT study on iron and steel industries would be
completed in 1999. The EU will coordinate BAT information exchange among Member countries and assess the results of information exchange. In order to carry out separate BAT studies
in different industrial sectors, the Commission established technical working groups (TWGs). TWGs receive technical assistance
from the European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau (EIPPCB). After these studies are executed, the Commission will publish the results on information exchange among
the Member states as IPPC BAT Reference Documents (BREF
documents). In this way the EU has developed a systematic approach in order to promote BAT concept in practice.

2.3. Towards "Green" Accounting
The decision-making both in companies and governments is
still largely based on accountants not covering environmental
issues. Because such an accounting may mislead behavior and
decision-making, the environmental accounting (EA) or "green
accounting" shall be developed in the future, covering all areas --+
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of accounting that may be affected by the business response to
environmental areas*. National EA has been developed since
the early 1980's [5]. On a company level EA relates to opening
up of "hidden" environment related items of traditional accounting [7]. By encompassing also environmental costs, such a
full cost accounting is necessary for a proper allocation of company costs according t o pollution sources. For example in the
U.S. the company level EA is promoted by the Environmental
Protection Agency (EPA) which encourages business t o understand the full spectrum of their environmental aspects and
costs and needs of integrating these into the decision-making.
In metal industries, for example, Danish Steel Works Ltd has
systematically developed the "green accounts" both for internal
and external purposes. Their accounts describe, for example,
which materials are supplied t o the production plant, and
which materials are turned into finished goods or t o emissions,
waste products to be recycled or waste. The description is set
up as a mass- balance sheet specified upon elements. By viewing the entire life cycle of steel and all steps in the use of steel to
products on which society is based, it is possible to continue
the recycling of steel with the lowest possible strain on the environment as a consequence [8]. The green accounts is a necessary basis for setting goals for environmental improvements
and serves as a transparent external information to customers
and all stakeholders of the company's environmental issues.

3. Clean Technology in Metal Fabrication
Industry
Metal industry is a highly energy intensive industrial sector. It
has been estimated, that approximately ten percent of the
world's energy consumption can be counted on metal industry
and from this 10% the contribution of steel industry is almost a
half, i.e. four percent [9, 101. In Finland base metal industry
consumes approximately 17 % of the industrial use of fossil fuel
and 10 % of the electricity [9]. As energy use is also a major cost
factor for metal industry, an intensive R&D work have been carried out in order to improve the energy efficiency of fabrication
processes. The results of this work has been remarkable as show
in Fig. 1 . Within 25 years the coke+oil+coal consumption per
hot metal ton produced in blast furnace has decreased approximately 30%. Same kind of examples can be found in other metal fabrication processes.
Improved energy efficiency is the result of advanced process
know-how and process control. Another consequence from
these factors is that modern metal fabrication process is very
flexible allowing different kinds of energy sources as well as the
Fig. I Coke+oil+coal consumption in blast furnace in selected

countries based on data from the Association of Finnish Steel and
Metals Producers.
coke+oil+coal, kgit of hot metal
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use of heterogeneuos, secondary raw materials. In addition,
many formerly separate process stages have been combined
which makes it possible t o use one centralized off-gas cleanig
system. At the same time the mechanical properties and quality
of metals and alloys have improved which decrease the primary
use and losses of materials in metal consuming sectors. All
these distinct factors have also a beneficial effect on environmental protection.

3.1. Trends in Ferrous Metal Fabrication
There are today three routes t o produce steel: (1) conventional,
integrated steel production applying blast furnaces (BF) and
basic oxygen furnaces (BOF); (2) non-integrated production, so
called mini-mills utilizing electric arc furnaces (EAF) and (3)
third technology being typically more or less advanced hybrid
from other two routes.
Integrated steel works principally uses virgin ore as the iron
source. Certain amount of iron bearing scrap is also used,
mainly as a coolant in BOF-process and the typical amount of
scrap varies between 20 - 30 w % of the charge depending on
the practice used. As far as mini-mills are concerned the charge
is typically 100 % scrap. Because scrap is contaminated raw
material, compared to iron ore, mini-mills are used t o produce
only long products where the residual content of steel is not so
important, while integrated steel works are concentrated on
clean steel, which are flat products with very low impurity content. However today, thanks t o advanced secondary metallurgy
all steel grades can be produced at mini-mills.
Today mini-mills -route seems t o be more competitive than
conventional integrated route. The reasons for this are mainly;
(1) the production line of mini-mills is lean and direct alloying
very flexible manufacturing processes; and (2) scrap melting
technologies is improved significantly during the last 15 years.
This progress has increased the productivity of EAF with tap t o
tap times less that one hour being at the same level with oxygen
furnaces; with contribution of scrap preheating and oxygen injection the consumption of electrical energy has decreased
strongly. In addition, different scrap substitutes such as direct
reduced iron (DRI), iron carbide or pig iron improves the quality
and cost of mini-mill production [9, 1 I ] .
One of the key elements in mini-mill manufacturing is the
quality of scrap. The classification of different scrap types is typically based on size, density and origin of scrap. These characteristics are important when charging the furnace. For the steelmaker, it is equally important to know the chemical composition of
scrap. This information is provided only for alloyed scrap and the
chemical composition of, for example, carbon steel and cast iron
scrap is not specified in any classification. At modern, highly automated steel works this situation is less satisfactory and steelmakers are subjected to re-classify their secondary raw material
with help of portable chemical analyzers and appropriate statistical methods. Another problem linked to scrap used as raw material are residuals or tramp elements which arrive in fabrication
process and deteriorate the properties of steel. Although different screening methods have been applied in order to control the
amount of tramp elements, the average copper content of steel
seems to increase gradually. Problems with insufficient classification and residuals restrict the use of scrap and have to be solved
before maximum scrap utilization can be achieved [I 21.
Average emissions and landfillings of interated steel works
and mini-mills (non-intergated works) are presented in Tables 1
and 2. Alltough these figures are based on very limited amount
of measurements, and should therefore be considered with extreme care, some differences between these two routes are
clear. Intergated steel works are possessed with voluminous
I

-

es (roasting, smelting and partial converting) are incorporated to take place in one furnace. This arrangement gives many advantages such as increased
reaction rate and production, lower energy consumption, better process control and lower sulfur
emissions compared to any other pyrometallurgical
method. When most process stages take place in the
same furnace, all sulphur emissions can easily be conveyed into same place. This possibility encourages the
usage of one advanced off-gas cleaning - sulphur
acid plant installation. Outokumpu Flash melting
technology has been generally considered as the greaTable 1. Average integrated and non-integrated
tist
metallurgical innovation of this century [I61 and
works emissions [I31
today approximately 50% of the world primary- cop.
per production utilizes this technology.
Table 2. AVERAGE INTEGRATED AND NON-INTEGRATED WORKS
LANDFILLING [13]
When flash melting technology is applied to produce blister copper direct from low grade, lean conLandChemical species in landfilled materials
centrate, a large amount of slag makes the process
filled
uneconomic. This restriction can be eliminated using
Cr
Ni
Pb
Zn
flash melting - flash converting -technology. This idea
kg/t
glt
glt
glt
g/t
. of flash converting is rather new and was first time
steel
steel
steel
steel
steel
Integrated
51
34
13
59
142
taken in operation in 1995 at Kennecott's Utah
works
Smelter in conjunction with the Outokumpu Flash
Non165
50
27
393
2600
smelting technology [ I 71.
integrated
works
Most non-ferrous ores contain certain amount of
iron
that
is
carried
along into manufacturing process and segreTable 2. Average intergrated and non-integrated
gates in slag or in some other forms such as jarosite. Despite of
works landfilling [I31
the R&R work done t o solve this oroblem. there seems to be carbon-oxide emissions while heavy metal content (especially for the time being - no econom'ic means to utilize these iron
zinc) in mini-mill emissions and landfillings is obvious. These bearing wastes.
are amonq the problems to be solved in the future.
In steelmakhg ferruginous slags do not cause any great
3.3. Methodology Trends in Metal Fabrication
Droblem. Blast furnace and converter slaas are utilized for conCrete production, construction material, rock-wood and fertilizModern metal works take their responsibility for environmental
er. Granulated slag additions in cement decrease the CO, emis- protection and in several enterprises sustainable development is
sion and the environmental benefit of steel works - cement
essential part of company policy. As a consequence of this diffeworks -link has already been proved in Denmark. Most of the
rent technical devices have been examined and applied in order
dust can also be utilized or recycled. Only the finest fraction to improve the pollution control and to promote closed procesdust, which is often, rich in harmful impurities like Zn is more ses with minimum emissions and wastes. As mentioned above,
awkward material and at present can not be used for any useful a vital part of this sustainable development is, however, not
purpose.
technical at all. New ways of thinking includes life cycle ("cradle
The third steel production route mentioned above involves a to grave") concept for products, favors anticipate and prevent variation of different manufacturing technologies. The trend of
principle instead of former react and cure -principle[l8] and
these "hybrid" processes is towards flexible manufacturing,
utilizes new methodology, conceptual tools such as LCA, MFM
lean production, energy conservation and sustainable developand together wth environmental certification systems such as
ment. Although some of these new processes are promising,
ISO 14001 and Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).
there does not seem to be any standard solution t o steelmaking
Reliable and comprehensive LCI -database is one of the maproblems. Some emerging ironmaking and steelmaking proc- jor steps towards international environmental regulations and
esses and methods are presented in references [ 1 , 14, 151.
working company comparison. International Iron and Steel Institute (1151) started a few years ago remarkable data collection
and evaluation project for steel products. Data was received
3.2. Trends in Non-Ferrous Metal Fabrication
from 55 industrial sites around the world and more than 20
Most of the advance technologies described above are in many million data items were collected. The database contains LCI
respect applied also in non-ferrous metal fabrication. In the oriinformation from 37 companies, which produce almost 40 preginal nature these metals (Cu, Ni, Zn, etc.) are associated with sent of global crude steel production outside China and former
sulfur, gangue and side metals such as iron. In addition, the
USSR. Considerable attention was paid to the quality of data in
content of valuable metal in ore is typically low. These aspects such a way that database should be realible and representative.
Further programs are in progress to expand and update the
are the origin of the main environmental problems with nonferrous metal fabrication: vast amounts of SO, emissions and data in such a way that quality and correspondence to technical
relatively large amount of slag.
readjustments and improvements can be maintained.
Advanced process know-how and control has been applied
to improve the energy efficiency of process, to enhance the 4. Succesfull Finnish Solutions Towards Clean
yield of non-ferrous metals and to decrease harmful SO,-emisTechnology
sions. Among the most spectacular non-ferrous fabrication
processes has been developed in Finland in 1940's. In Outo- Two Finnish metal fabrication companies are selected as an
kumpu Flash melting technology three sequential process stag- example of an advanced companies where clean technology
>

-+
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Table 3. Environmentalinvestments at Raahe Works,
1997.
Cost million FIM
strip mill water treatment plant
secondary dust removal on steel
converters
increase in converter vessel size
continuous casting plant, water
treatment plant
strip mill walking beam furnace
sinter plant water treatment plant
ladle handling modifications, steel plant
lib repairs on battery, coke plan
sewage treatment plant modifications
other investments
Total

% of total
investments
45.1
100

26.9
1.3

100
7

22.9
37.4
2.9
1.9
0.4
2.3
2.0
143.1

100
22
100
25
2
100

and sustainable development is integrated into company policy.
The first one is Rautaruukki G r o w oi3eratina in mild and low
alloy steel fabrication industry whiie the othe; one is
Outokumpu Group, which is producing stainless
steel and non-ferrous metals, i.e. copper, copper al35000
loys, nickel and zinc.

about 17% of total investments and more than 3% of turnover.
Another location where process optimization takes place is
scrap yard. Improved scrap quality control was achieved using
statistical methods, portable analyzers and collaboration with
scrap suppliers. All this improved quality increases the acceptability of scrap as a raw material for steelmaking.
An essential part of process optimization is energy consumption. Here the target of Rautaruukki is to reduce the consumption of electric energy by 10% from the 1990 level by
2005. The coke+oil+coal consumption in blast furnace has already decreased t o the world record level as shown in Fig. l .
The optimization for better environmental protection is in
the progress in all Rautaruukki's subsidiary companies. The examples of these advancement of methods are:
* Advanced logistics management for concentrated transportation is applied in Jit-Trans Ltd, which handles most of
group's transportation of both raw materials and finished
products. Another environmental considerations of Jit-Trans are
to utilize vehicles that save energy and t o exploit the latest
clean conveying technique.
* Rannila Steel and Toijala Steel produce building products
from cold rolled steel sheets. The environmental objective of

IE

tonnes per year
kafi steel oroduced

30000

4.1. First example - Rautaruukki Steel

Works

25000

Rautaruukki, which has been founded 1960 is today
the largest steel producing company in Nordic
countries. The annual production is approximately 4
million tons of steel produced at four steelworks.
Two of these works (at Raahe and Koverhar in Finland) use iron ore based raw material while two others (Smedjebacken and M O i Rana in Sweden) are
based on recycled scrap using the electric arc furnace
method. Production includes hot rolled plates and
sheets, cold rolled, galvanized and colour coated
sheets, tubes, line pipes, bars, wires and profiles as
well as upgraded products such as facade elements.
More than 40% of production is traded to construction industry, 23% to mechanical engineering industry and 15% t o automotive and ship building industry.
At Rautaruukki works the environmental policy
was first time documented in written form in 1989
and during the following ten years environmental
protection has turned into the main element of company's total quality. The environmental considerations is applied on all activities including production,
transportation, the use of raw materials and energy
and the reuse of products recovered from end use
customers as a raw material for steel. It is also important part of company's risk management, development of international competitiveness and profitability and increasing the value of investments.
The Rautaruukki environmental policy works on
several levels. On process optimization level it is expressed in investments as shown in Table 3. The
share of environmental investments in 1997 was
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Fig 2. SO, emissions in Raahe Works.
Fig 3. CO, emissions in Raahe Works.
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Rannila steel is t o reduce the use of PVC-based paints and packaging materials in order to minimise the amount of hydrocarbon emissions. Another objective is t o identify and eliminate any
risks for the environmental and working conditions.
* Another development project takes place at Metform Industrial Division, which produces tubular products. The focus
of development is on the improvement of processes, reduction
on packaging material, recycling of rolling scale, improvement
of air condition at the business sites and noise reduction.
The continuous improvement policy for all environmental
matters in process optimizations is a starting point for Rautaruukki and this way of thinking is also integrant in communications
with customers and suppliers. The up- and downstreaming of
environmental guidelines give possibilities to generate tools such
as chain management for optimal environmental policy.
On design of new productlprocess -level environmental
considerations are noticeable in new business with by-products, blast furnace and steel slag. In Rautaruukki Group, SKJ
companies is specialized in the upgrading and marketing of the
steel industry's by-products. Today all blast furnace slag is utilized in full, mainly in earthworks and road construction, agriculture and the building materials industry. Along new direct
granulation system which was adopted at Raahe works in
1995-96 the use of granulated slag as heat insulating and
earthworks binding material has increased.
One important element of the design work of new environmentally friendly productlprocesses is communication with authorities. Rautaruukki keeps abreast with legislation development in all of the countries where the company has industrial or
commercial activities. The Raahe works is also one of those 55
steel companies which are involved in global LCI-data collection
project organized by International Iron and Steel Institute (1151).
This participation gives Rautaruukki the possibilty t o utilize
most relaible LCI-database when evaluating new processes.
On strategic portfolio optimization -level environmental responsibility arises from management and from interests of
shareholders. In Rautaruukki group the management has made
a strong commitment t o the promotion of environmental work.
The aim is to gradually bring all the group's operations within
the certification. Steel works in MO i Rana and Raahe have al-

Year

ready received the ISO 14001 certificate and steelworks in Koverhar and Smedjebacken are preparing their environmental
systems for certification. Raahe works is also certified in accordance with the European Union's EMAS regulation.
On the educational level Rautaruukki takes care of environmetal matters when training employees. Today all members of
the company staff know their responsibility for the environment
in their work. In addition, Raahe steelworks includes environmental training in the training of contractual partners and subcontractors. Rautaruukki group has been active in the promoting of environmental work in industrial and trade organisations, e.g. by committing t o the document "Guidelines for Environmental Care and Protection" of the Confederation of Finnish
Industry and Employers and t o the "Business Charter for Sustainable Development" published by the International Chamber
of Commerce (ICC). The company is also participating in the
preparation of the environmental principles of HSI.
Allthough the examples above gives only skin-deep description of the environmental policy applied in modern steel works,
it is fully evident that environmetal protection is essential and
comprehensive part of iron and steel business today. In the case
of Rautaruukki, environmental protection has been significant
and growing part of company policy more than ten years. Some
of the major results of this work are shown below.
The quality of air in Raahe area has been monitored regularly for several years, and has significantly improved over this
time. The important decrease of SO, emissions is mainly due to
reduction in sulfur content of raw materials and the desulphurizing unit installed on the cooking plant. The objective value for the year 2000 is 1.66 kg/ton steel produced which will be
obtained by reducing the amount of oil and tar used in the
power plant and using raw materials of lower sulpfur content.
Carbon dioxide and nitrogen oxides are generated during all
kinds on combustion and these emissions are difficult to decrease at integrated steel works. Only way t o reduce CO, and
NOx emissions is the further improvement of the energy effic iency.
The suspended particulates in the air around Raahe steel
works are monitored at five different places. The particulates
content is generally decreasing and typically well below limit -+
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value. The only place where the recommended maximum limit
on the particulates content (50 mg/m3) is exceeded is Raahe
town centre due to local traffic emissions.

ve method which is an essential part of total quality. Several new
technical, methodological and managerial improvements have
been developed, estimated and applied in order to create and
maintain viable environmental program. Gradually this work also
4.2. Second example non ferrous metal
brings about fundamental changes in company policy by encouraging enterprises to approach toward appropriate concepts
production at Outokumpu Works
such as life cycle design or life cycle responsibility. This new conOutokumpu Group is the second largest copper producer in the cept is much wider than the former technical-economical point
world. The annual blister copper production in 1998 was 123 000 of view and it must be applied not only through the fabrication
tons, which is approximately 10 ?40 of world production. Outoprocess but also through the whole society.
kumpu produces also other non-ferrous materials such as nickel
Metal industry is large-scale and highly energy intensive in(43 400 tons in 1998) and zinc (1 99 000 tons in 1998).
dustrial sector. In this branch of industry, the most effective enMost of the technical, methodological and managerial tools vironmental improvement arises from energy efficiency and ocpresented at previous example have also been extensively ap- casionally revolutional breakthrough technical solutions have
plied a t Outokumpu works with the result of significantly de- been widely applied in order to increase the energy and cost
creased environmental burden. Copper and nickel production efficiency of metal fabrication processes. At the same time
can however utilize one highly advanced technical innovation
growing amount of investments have been made for purely enwhich owns an environmentally friendly effect superior com- vironmental protection. All these technical improvements topared to all other methods. This Outokumpu Flash melting gether with comprehensive environmental company policy have
technology is a representative example of the situation where a afforded significant environmental improvements. As far as
single technical innovation can bring breakthrough change in technical improvements are concerned, new or more flexible
the prevailing situation. Fig 5. clarifies the advantageous effect manufacturing processes are examined which will further imof flash smelting technology. Flash melting technology was prove the performance and environmental management of
commissioned in Harjavalta works during fifties and since then
metal industry.
the SO, emissions have been drastically reduced t o be less than
When metal industry or any other industrial sector is gradu2 % of the original value. During the same period dust emission ally moving towards "green" technology, the new, most effechave decreased and are approximately 8% of the original emis- tive solutions for environmental protection are not necessarily
sions although the copper production has increased more than technical alone. Due to complexities in social or industrial systenfold.
tems as well as to inadequate environmental scope, unexpected
At Kennecott works the most recent application of Outo- consequences may emerge also from irrelevant regulations rekumpu Flash melting technology together with advanced off-gas sulting in environmental and economical problems instead of
cleaning plant is successfully ulitized for superior energy efficienremoving those problems. Same kind of situation may arise
cy and environmental care. The suplpur dioxide emissions of Ken- when a production method is planned or installed without taknecott are at word record minimum level as shown in fig. 6.
ing into account the life cycle perspective. A consequent problem, in spite of willingness to proceed towards clean technology, may be that technical or investment decisions are based on
5. Discussion
inadequate information.
Today responsibility for environmental matters is an essential part
As mentioned above such methods as life cycle assessment
of industrial production. Environmental control is no more sepa- (LCA) and pre-eminently material flow models (MFM) have been
rate technical improvements at cleaning plants but comprehensi- considered as most useful tools towards sustainable development. For companies, they give resource t o estimate the environmental burden of their manufacturing processes and, for
community, the possibility t o estimate the effect of environmental- legislation. However, both of these methods
use LCI-data and quite a lot of data items have to be collected and evaluated before these methods can be exSpecific sulphur dioxide em issions
tensively applied. The metal fabrication industry has
at H arjavalfa Works
clearly recognized this need and different voluntary programs such as international data collection project organized by International Iron and Steel Institute (1151)
has been started.
The most laborious part of LCI data acquisition process is to estimate the environmetal impact of compounds such as slags, off-gases or heavy metals. An additional difficulty with impact analysis is, that the environmetal impact of, for example, zinc containing dust in
Finland during cold winter months (-10°C 25°C) will
be quite different compared t o such impact in Thailand
during hot season. All these problems should be solved
at least with tolerable accuracy before LCA and MFM
can be universally applied.
When such methods as LCA or MFM gives new, international and environmentally friendly threshold values for
- 5 0 -60 - 7 0 - 3 0 -90 - 9 1 - 9 2 -9 3 -94 - 9 5 - 9 6 -97 - 9 3
productive activity, the flexibility and profound technical
Year
know-how of metal fabrication industry makes it capable

-
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to adjust processes to respond this new situation. Quite many
metal companies notice this present, more or less vague situation also as a chance to affect on the green future and accordingly they are increasingly communicating and co-operating with
different authorities.

6. Summary
The present paper considered current trends of clean technologies in metal industries both globally and in Finland. The principles of sustainable development will gradually become an integrated part of metal industry practices as well as of competitiveness. Michael Porter, a well-known management economist, assesses that how an industry responds to environmental
problems may, in fact, be a leading indicator of its overall competitiveness [ 191. Also the correlation between environmental
and financial performance is assessed to affect increasingly in
the future and will lead t o greening financial markets [20].
In the global metal business the quality responsibility, encompassing also environmental issues, extends beyond single
companies factories t o subcontractors, suppliers, and other
partners. The extensive environmental responsibility - extended
product stewardship - is consistent with extensive environmental, health and safety responsibilities based on a life cycle approach. This approach is increasingly recognized also by Asian
suppliers of European companies [21]. The execution of principles of sustainable development is encouraged by the activities
of such organizations as the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), the international Chamber or
Commerce (ICC) (the Business Charter of Sustainable Development), the International Steel Institute (1151) (environmental
principles), as well as the Eurofer.
As discussed in the present paper, metal industries have become a necessity to our everyday welfare through numerous

product applications. Consequently, and especially due t o environmental advantages of metal, such as high rate of recyclebility, this industry is expected to have economically and environmentally a sustainable future. Continuous innovative improvements for existing environmental problems of the industry will
be searched in close cooperation with industries and research
communities also in Finland. The detection of economically and
environmentally sound solutions will be supported by an effective environmental management toolbox consisting of LCA,
MFA and other respective methods.
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xhniques shall include both the technology used and the way
which the installation is designed, built, maintained, operated
i decommissioned,
ivailahle techniques shall mean those developed on a scale
iich allows implementation in the relevant industrial sector,
der economically and technically viable conditions, taking
o consideration the costs and advantages, whether or not the
hniques are used or produced inside the Member State in
estion, as long as they are reasonable to the operator,
mest shall mean most effective in achieving a high general level
protection of the environment as a whole.
‘he basic ideas of EA are: To provide an integrated information
;cem for the resource process from natural resource stocks,
.ough extraction and processing to end-use and disposal, iniding recycling, waste and pollution, and other environmental
ects; To measure resources in physical units and thus he able
provide material and/or energy flows and balances data; and,
connect physical accounts and measurements to economic
luations and aggregates, above all to national accounts and
momic statistics and economic forecasting and analytic moIs ,[5]. “Where resources and data permit, an annual report and
audit on changes in environmental quality and in the stock of
2 nation’s environmental resource assets are needed to
mplement the traditional annual fiscal budget and economic
velopment plans” ([6], p. 314).
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Uuorimies HeikkiTanner 2.5.1918-16.9.1996
UMY'n Puheenjohtajana 1923-1976
' Pari vierasta englantilaisesta suuryrityksestä, Mr
Nilliams ja Mr Butler, pyysiiät saada tulla tutustumaan
(Okkolan tehtaisiin. Heikki
iastasi lähettämällä sähteen: "Mr Williams and his
wtler" ovat tervetulleita vie'aaksemme.
*Heikin isä oli valtiovarainninisterinä jossakin vaiheessa ja Heikki joutui Teknillisesjä korkeakoulussa opiskelessaan tekemään epäorgaanisen kemian töitä.
Pareittain tehtiin ne työt.
ieikki ja työpari saivat tasarallan markan analysoitavakseen.
Heikki työparilleen: "Älä
iätäile, minä hommaan kyllä
sen analyysin, tai teen itse".
Soittipa tuosta isälleen ja
Cysyi meidän markan kolikon
analyysiä. Isä oli ymmärtäräinen ja lupasi ottaa selvää
a soittaa. Soittikin myöhemnin ja luetteli Heikille hyvin
analyysin, jota Heikki tietysti
ikkuisen sovelsi, ei se liian
.arkka saanut olla. (Tommi
~kkarinen)
' Keretin Harjannostajaiset
Joensuun PKO'ssa; flamDeerattu (dekitetty) jäätelöäikiruoka tuotiin pimeän sain läpi pöytiin. HT: "Tuo aina(in on viinan väärinkäyttöä?'
* 80-luvulla oli pohjoismairia vuorimiehiä HuippuvuoBlla kokouksessa. Myöhemnin kuulin Store Norsken
nsseiltä, että illan isännät oli/at olettaneet suomalaisten
whuvan
myös Venäjää.
ieikki oli sanonut, että suonalaiset tuntevat vain kaksi
renäjän sanaa: RUKI VERH.
WE)
*Hän oli lentämässä Atantin yli ja nautti tapansa
nukaan tiettyä viskimerkkiä.
Ja sama laatu oli koko koieessa niin suosittu, että se
%äsi matkalla loppumaan.
.entoemäntä valitteli tätä
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röölönkadun Kuparitalossa Heiki
uolista riippui rnuovikkairi,jonka
:äytörtnkerrotaan tekstissä. Vihreä
iorttieipuutu tästäkään kuvarta.

ieikille ja totesi tapauksen
:uitenkin olevan heidän yhiönsä lennoilla niin harvinai;en, että vastaavaa on ta>ahtunut hänen muistinsa
nukaan vain kerran aikai;emmin. Johon Heikki vastaii: "Minä muistan, minä
nuistan.."
(Kalevi Pelkoien)
*Heikki ei ollut kovin iniostunut urheilusta ja niinpä
iän usein tokaisi hölkkääjän
iähdessään: "Tuokaan kaferi ole vielä saanut tietää,
!ttä auto on jo keksitty".
Juna urheilun muoto jota
ieikki harrasti oli se, että
iän säännöllisesti hyppäsi
iamupuuron yli. (Seppo Väiiänen)
* Heikki kertoi mielellään
arinan siitä, kuinka hänen
sänsä Väinö Tanner, joka oli
istanut neljällä miljoonalla
lihdistä tilan, sai kuulla puoJetovereiitaan siitä, ettei soiialistilla pitäisi tuolia tavalla
imaisuutta olla. Kun yksi vattaja totesi, että omaisuus piäisi jakaa kansalle, niin Väinö
)tti taskusta markan, antoi
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miehelle ja sanoi:" Tilan hinta
on neljä miljoonaa, suomalaisia on neliä milioonaa. tässä
on sinun osuutesi!"
*Andien rinteillä neljän kilometrin korkeudessa oltiin
kalassa. Heikki sai perholla
pienen taimenen sintin erään
puron
varrelta

kohti Outokumpua.
*Kokkolassa firman suosima taksimies tuli kysymään
edullista lainaa uuden auton
ostoa varten. Siihen Heikki:
Meillä KOP'in kanssa on sellainen sopimus, ettei KOP
sulata pyriittiä, eikä Outokumpu anna rahaa lainaksi.
'Arizonassa Heikki ja Mikko P vuokrasivat lentokyydin
pienkoneessa kivikylästä kiveliöön. Mikko oli käskystä
hankkinut olutpatterin mukaan koneeseen. Säätiedot
tarkisti ja parituntisen lennon
valmisteli ihana sinitukkainen 'mummeli', joka ei väistynykään sivuun, vaan osoittautui lentoyhtiön toimitusjohtajaksi, omistajaksi ja vielä pilotiksikin. Hän otti oluet
ja muun käsimatkatavaran
sisään, istui puikkoihin ja
nosti koneen ilmaan. Kehno
lentosää riepotti pienkonetta
ylös-alas-sivulle-vinoon, kun
mummeli pujotteli kanjoneita
neet mitään). Kiivetessään pitkin tuhannen jalan korkehappivelasta
puuskuttaen udessa. Heikki istui pilotin
ylös jyrkkää rinnettä hän tuu- vieressä, Mikko vinosti takami: "Tämä on kyllä elämäni na ja näki kuinka Heikin ryspainavin saalis!"
tyset puristivat valkeina kä' Heikki kävi Aino-rouvan- sinojaa. Vajaan tunnin lensa passilla Pariisissa, ihmet- non jälkeen Mikko uteli, olisiteli kyllä miksi passivirkailija ko jo oluen vuoro. Heikki siikysyi, onko puoliso mukana. hen: 'eikä h-tissä, pilottieukVasta kotiin palattua hänelle ko luulee vielä että meitä peselvisi kenen passilla matka lottaa!'
tuli tehdyksi.
*Kalle Vaajoensuu muis* Kuparitalon
nurkkahuo- taa 1980-luvulla kuulleensa
neeseen kokoontuivat Heikin Heikiltä työpäivän kahvitaulähimmät epävirallisiin pala- olla tämänkin: Väinö Tanner,
vereihin kahvikupin äärelle. ollessaan valtakunnan valKalle ja Antsu eivät muista tiovarainministerinä, kutsui
isompia virallisia palavereja Iähipiirinsä
asianosaiset
tarvitunkaan. Saman nurkka- budjettipalaveriin Vihtiin Sorhuoneen sohvan käsinojacca kin tilallensa. Lukiolaispoika
riippui muovikassi, johon Heikki osallistui puutarhassa
Heikki pyysi 'koiehtina' laitta- keskusteluun, tosin kutsumaan käyttämättömäksi jää- mattomana, mutta asiantunneet sokeripalat, tuohon ai- tevin kommentein, kuten esikaan jo kahden palan paperi- merkiksi: 'tuossakin pääluopakkauksissaan. Muovikas- kassa on viime vuodesta
sin täytyttyä se hävisi ja uusi nousua yli 10 prosenttia'. Miilmestyi tilalle. Heikin mukaan nisterin Iähipiiristä joku ihsokeri jalostettiin janojuo- mettelemään pojan laajaa
maksi hirvestyskauden alla.
tietämystra ja valveutunei' Ulkomaanmatkan koti- suutta, kysyipä syytäkin.
tuomiset jäivät hankkimatta.
Siihen lukiolainen Heikki
taas kerran. Juna toi Heikin Väinönpoika: "Tuoltahan minä
Viinijärven asemalle, josta hyyskän naulasta revin aina
Fazerin Siniset suklaalevyt sivun kerrallaan tarpeita tehlöytyivät, ennenkuin Kauko dessä. Se on edellisvuotinen
Kaurola nosti mustan auton budjetti".O
kytkimen ja kotimatka jatkui KOONNUT: A N T E R O HAKAPÄÄ
~~
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Kaivannais=
teoiiisuus=
yhdistys ideoi
strategiaansa
M A T T I KOPONEN,

UIVANNAISTEOLLISUUSYHDISTYS,

EHS-KOMITEAN
PUHEENJOHTAJA

Yhdistys perustettiin edistämään kaivannaisteollisuuden
edunvalvontaa ja tutkimustoimintaa. Se on toimialajärjestö.
joka toimii kiinteässä yhteistyössä
Metalliteollisuuden
Keskusliiton kanssa. Jäseniksi
voivat liittyä kaivannaisteollisuudessa toimivat tai siihen eri
tavoin yhteydessä olevat yritykset ja yhteisöt. Tavoitteena
on kehittää alan yleisiä ja yiteisiä
toimintaedellytyksiä,
edunvalvontaa, yhteistyötä,

tietoutta ja tutkimushankkeita.
Ensimmainen vuosi on kuiunut organisaation ja toimir
tamallin
rakentamisess
sekä VMYn entisen tutkimui
valtuuskunnan tehtävien sii
rossa uuteen yhdistykseer
Jäsenkunta on kasvanut kat
deksan
perustajajäsene
joukosta 20:een.
KTYm hallitus sekä tutk
mus- ja EHS (Environmen
Health, Safety) -komiteoide
jäsenet kokoontuivat 21

Oma pankkisi
24 h/vrk.

Osoitteesta www.rnerita.fipääset Solo-pankkiin,jossa

<

voit hoitaa pankkiasiasi juuri silloin kun haluat, vuoro-

$

i kauden ympäri. Lisätietoja www.merita.fi ja
0800-123 123 (ma-peklo 8-20).

@Merita
MeritaNordbanken
II
60

marraskuuta ideapalaveriin
Siilinjärvellä Kemira Chemicals Oy:n edustussaunan
Kuuselan viihtyisissä tiloissa
yhdistyksen puheenjohtaja
Heikki Sirviön johdolla. Läsnäolleet 11 henkilöä jaettiin
ryhmiin miettimään yhdistyksen toimintastrategiaa, painopisteitä, tavoitteita, tarvittavia toimenpiteitä sekä niiden aikatauluja.
Ideoita ja malleja syntyi
niinkuin oli tarkoituskin. Kun
ryhmätyöt sitten iltapäivällä
vedettiin yhteen, alkoivat
keskeisimmät tehtävät ja toimintamailit hahmottua.
Edunvalvonnan alueella
keskeiseksi tehtäväksi todettiin
kaivannaisteollisuutta
koskevaan lainsäädäntöön
vaikuttaminen ennakoivasti.
Tämä voi tapahtua aktiiviselia kehityksen seuraamisella,
osallistumalla KTYn nimissä
vaimistelutyöhön ja lausuntojen antamiseen sekä pitämällä virkamiehet ja päättäjät “hereillä”. Toimialamme
on itse pystyttävä hankkimaan positiivinen maine ja
hyväksyttävyys yhteiskunnassa. Tämä
edellyttää
myös jäsenyritysten omaa
panosta ja alaa koskevan
viestinnän kehittämistä.
Ympäristö-, iyötuwallisuus ja iyöteweysasioissa
yhdistyksen tavoitteena on
kehittää tiedonvälitystä jäsenistölle, rakentaa omalla esimerkillä parempaa imagoa
ja vaikuttaa järkevän lainsäädännön kehittämiseen. EHSkomitean asiantuntemusta

pyritään laajentamaan vuoden 2000 aikana.
Tutkimus- ja kehiiystoiminta tähtää alan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten
parantamiseen. Yhdistys selvittää alan yhteisiä tutkimushankkeita, niiden rahoitusmabdollisuuksia, ohjausta ja
valvontaa sekä koordinoi
esim. Eli-hankkeita.
Yhteistoiminnan kehittämiseksi rakennetaan suhteet
koti- ja ulkomaisiin rinnakkaisjärjestöihin, alan viranomaisiin, korkeakouluihin ja
tutkimuslaitoksiin. Perinteinen pohjoismainen yhteistyö
jatkuu tiiviinä. Sisäistä yhteistoimintaa kehitetään yhteyshenkilötiedoston kautta ja
komiteatoimintaa iaajentamalla. Vuosikokouksesta kehitetään alan tapahtuma.
Viestintäpolitiikka sisältää sekä ulkoista että sisäistä
viestintää esittelytilaisuuksien, KTYn esitteen ja lehtiartikkeleiden avulla. Myös
omaa Web-sivua harkitaan.
Hallitus valmistelee palaverin antamien suuntaviivojen perusteella toimintastrategian KlYlie. Se vahvistetaan ensimmäisessä vuosikokouksessa helmikuussa.
Kokouksen
osanottajat
esittävät lämpimät kiitokset
kemiralaisille isännille miellyttävästä kokousympäristöstä ja erinomaisesta vieraanvaraisuudesta.
Hyviä
ideoita syntyi, kun kokouspaikka oli rauhallisen luonnon keskellä ja kaukana oli
kavala maailma.0
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Suomessa on
670 mineraalia

I

Geologian tutkimuskeskuksessajulkistettiin 18.1.2000 F i
Kai Hytösen mittava
kokoomateos Suomen mineraalit.
T E K S T I : S I N I AUTIO

2eologian tutkimuskeskuksessa on valmistunut kauan
Ddotettu Suomen mineraalit (irja, joka on FT Kai Hflösen
nittava kokoomatyö ja laaja
suomenkielinen julkaisu alalta. A4-kokoisessa, 400-sivuisessa tietopaketissa esitelään noin 670 Suomesta Iöyjettyä mineraalia. Mukana on
176 mineraalikuvaa, joissa
,vat mukana Suomen tärCeimmät mineraalit sekä näyttäviä harvinaisuuksia. Kunta(ohtainen Iöytöpaikkahakenisto auttaa sijoittamaan hadainnot Suomen kartalle.
Julkistamistilaiwus
kivimuseossa
JTK:n kivimuseossa pidetyssä julkistamistilaisuudessa
#johtaja Raimo Matikainen
C i i t t i tekijää vuosikymmenien
:yöstä. Hän arvostaa teosta,
oka saatettiin päätökseen
iielä varsinaisten virkavuosi?njälkeen. Kai Hytönen aloit:i aineiston kokoamisen noin
<olmekymmentä vuotta sit:en. FT Martii Lehtinen Helsingin yliopiston Luonnontie:eellisestä keskusmuseosta
nainitsi, että teoksen julkaiseminen on huomattava
Culttuuriteko. Kasvitieteen ja
?Iäintieteen vastaavien teos:en rinnalle on nyt saatu
nyös kokoomateos Suomen
nineraaleista.
Kai Hytönen kiitti GTK:ta,
sen johtoa ja työtovereitaan
Cannustuksesta ja tuesta eri
/aiheissa.
"Minua on opastettu kädes:ä pitäen mikrotietokoneen
(äytössä",kertoi tekijä tekstin
:uottamisesta. "Minulle on
wattu kivimuseon vitriineiä Iu-

'

I

II

kemattomia kertoja tarkistaakseni mineraaleja. Etevät
valokuvaajat ovat taidokkaasti
kuvanneet mineraalimaailman
ihmeitä teosta varten. Samoin
toiset tutkijat ovat mieluusti
tarjonneet mineraalitietoa ja
valokuvia käyttööni", jatkoi
hyväntuulinen Hytönen julkistustiiaisuudessa.
"Teknistä tukea olen saanut GTK:n mineralogian laboratorion henkilökunnalta,
joka on tunnistanut ongelmallisia mineraaleja ja päästänyt minut pälkähästä, kun
mikro on mennyt jumiin. Kirjaston ja arkiston henkilökunta on auliisti etsinyt käsiini usein toivottoman vaikeasti tavoitettavia julkaisuja ja
jäljentämössä on tulostettu
tuhansia sivuja työversioiden
koDioita". kiitti tekiiä saamas-

112000

1
ötver de i Finland funna mineraiier' 1855 ja sen uusintapainos vuonna 1863 sekä Aarne
Laitakarin laaja kokoomateos
'Suomen mineraalien hakemisto' vuodelta 1967. Myös
muita julkaisuja on Suomen
mineraaleista ilmestynyt eri
aikoina. Kirjan lopussa on
laaja lähdekirjallisuusluettelo.
Vanhin lähdejulkaisu on vuodelta 1740 ja uusin vuodelta
1999.
FT Kai Hytönen saattoi
Suomen mineraalit -kirjan
loppuun
eläkepäivinään.
Hän on toiminut Geologian
tutkimuskeskuksessa ennen
eläkkeelle siirtymistään mm.
kallioperäosaston vs. ja vi.
osastonjohtajana,
valtiongeologina ja mineralogian la-

taan tuesta ja jatkoi edelleen boratorion esimiehenä. Aijulkaisemiseen johtaneista emmin hän on myös työstyövaiheista:
kennellyt tutkimustehtävissä
"Ennakkotarkastajat ovat Helsingin yliopistossa ja viepäivitelleet tekstini kiemuroi- railevana tutkijana Yhdysvalden ääressä. Kuvat on käsi- loissa
Garnegie-insituutin
telty digitaalisesti ja tekstin geofysikaalisessa laboratoritaittaja on taitavasti wlöryitä- ossa. Hän osallistui yiiopistonyt aineiston oikeille paikoil- aikoinaan tutkimusmatkoihin
len kirjan sivuille. GTK:n infor- Afrikassa. Väitöskirjansa F i
maatiopalveiut ja viestintä Kai Hytönen teki Ugandan
ovat pitäneet tiukasti huolen Karamojan maakunnan laateoksen julkaisemisen yksi- vakivistä.
tyiskohdista".
Kirjan hinta on 243 mk alv.
mukaan luettuna, ja sitä voi
Hakuteos mineraaleiste
tilata Geologian tutkimusSuomen mineraalit on terve- keskuksen juikaisumyynnistullut hakuteos kaikille mine- tä, puh. 0205502450, sähköraaleista
kiinnostuneille, posti: Info@gsf.fi. Kirja on
sekä harrastelijoille että am- saatavissa myös hyvin varusmattilaisille. Edelliset vastaa- tetuista kirjakaupoista.
vanlaiset teokset olivat huoLisätietoja teoksesta antaa
mattavasti suppeampi A. E. FT Kai Hytönen, puh. 09Nordenskiöldin 'Beskrifnino
61
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Tämän lehden ilmestyessä
olemme me vuorinaiset niinkuin miehetkin onnellisesti
(toivottavasti) ylittäneet paljon
kohutun millenniumin kynnyksen. Menikö sähköt, jumiutuiko tietokone? Vai tapahtuiko
yhtään mitään sen kummempaa kuin ennenkään vuoden
vaihtuessa?
Tässä vaiheessa 2000-lukua voinemrne muistella kuinka me vuorinaiset yhdistyksenä päätimme viime vuosituhannen. Se tapahtui 8.12. juhlavasti Suomen Kansallisoopperassa, missä valmistauduimme runsaan kolmen tunnin taidenautintoon kevyellä
iltapalalla. Ennen kahvia Sanna-Leena piti pienen puheen,
jossa hän kiitti jäseniä kuluneesta vuodesta ja johtokunnan saamasta palautteesta,
niin risuista kuin ruusuistakin.
Tässä kohtaa joku kohtelias
joukostamme ihmetteli ääneen, voisiko moitteellakin
olla sijaa toiminnassamme?

I

I
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No, ei kai purnaaminen ole
oopperalaisten yksinoikeus,
ei toki!
Illan ohjelmistossa oli Pjotr
Tshaikovskin baletti Prinsessa
Ruusunen. Vaikka esitys oli
pitkä, kukaan ei nukahtanut
kesken. Johtuneeko tuo siitä,
että arvoisat vuorimiehet oli jäteiiy tällä kertaa kotiin? Tosin
baletissa oli niin paljon säihkeitä ja kimallusta ja monenlaista SilmänNOkaa niin miehille kuin naisillekin, että tuskinpa sittenkään olisi ollut sitä
vaaraa, että olisi joutunut siippaansa kesken kaiken herättelemään. Jos heidät nimittäin
olisi mukaan kelpuutettu.
Taioudellisissa ja vähän
muissakin vaikeuksissa painiskeleva Kansallisooppera
oli ainakin tänä iltana saanut
katsomon viimeistä sijaa myöten täyteen. Me vuorinaiset
tuimme omalta osaltamme illan onnistumista 29 käsiparin
antamin innokkain aplodein.
W )

-
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Pitkän kesätauon jälkeen
Vuorinaiset ry:n toiminta
pääsi mukavasti vauhtiin vieraillessamme 6. lokakuuta
Suomen Kansallisteatterissa. Tällä kertaa pääsimme
haistelemaan ilmaa kulissien
toiselle puolelle. Saimme
nähdä ja tuta, minkälaista
kuumeista säpinää vain pari
viikkoa vierailumme jälkeen
ensi-iltansa saava Anton
Tshehovin "Kolme sisarta" oli
saanut aikaan. Koko koneisto tuntui olevan käynnissä
niin näyttämöllä, ompelimossa kuin lavastamossakin. YiIättävää oli kuulla, että tätäkin näytelmää varten valmistetaan kaikki asut teatterin
omassa ompelimossa melkeinpä käsityönä äärimmäisen huolellisesti ja pienimmätkin yksityiskohdat huomioiden. Pukujen on istuttava, ja samojen on kestettävä tulisimmatkin tunteenpurkaukset. Näytelmän ohjaajaksi kutsuttu venäläinen Va-

I I

leri Fokin oli valinnut maanmiehensä myös puvustajan
ja iavastajan tehtäviin.
Kierroksellamme meillä oli
onni saada kuulla kahden
asiastaan innostuneen oppaan mielenkiintoisiatarinoita niin menneistä ajoista kuin
teatterin nykytilanteestakin.
Vuonna 2002 tasan 100 vuotta täyttävä teatteritalo on
par'aikaa ikäänkuin pesemässä kasvojaan. Remontti
etenee pala palalta ollakseen valmis juuri 100-vuotisjuhlien kynnyksellä.
Vierailumme lopuksi me 37
vuorinaista saimme tilaisuuden vaihtaa kesän kokemuksia iltapalan ääressä mielin
määrin pulisten. Sen sijaan
teatterista poistuminen tuli
suorittaa hiljaisuuden vallitessa, etteivät venäläisen
maestron johtamat harjoitukset häiriintyisi. Taisimme onnistua
ihan
kiitettävästi
omassa hiipimisnäytelmässämme. (AQ

Viktorian aika
-taidenäyttely

it

Johtokunta vakavin ilmein n

E R U S H A N T E R IN G E N

lewia. (Kuva:AK)

Viktorian aika -näyttelyn jälkeen kokoonnuimme imipalatsin ravintokzanpitkänpöydän ääreen nauttimaan talon antimia. (Kuva:AK)

Käynti Helsingin taidemuseo
Tennispalatsissa 9.1 1.1999
ei jättänyt varmasti yhtään
mukana ollutta vuorinaista
kylmäksi. Käsite viktoriaaninen sai uuden vivahteen.
Tutustumiskierroksella asiantunteva opas kertoi taideteosten syntyiaustoista teollistuvassa ja sosiaalisista ongelmista kärsivässä laajan
imperiumin emämaassa, Britanniassa. Työväenliike ja
naisasialiike olivat jo tällöin
siellä heräämässä. Taiteessa
eksotiikka ja kaukokaipuu
olivat kuitenkin ajan henki.
Suosittuja aiheita olivat mm.
mytologiat, kuvaukset kaukaisista kansoista ja vaikkapa luonnonkatastrofit.
Yllättävää katseiijalle oli,
että nainen esitettiin maala-

uksissa joko eroottisena objektina, eksoottisena valtiattarena tai välimerenrodun luonnonkauniina edustajana.
Yleisesti vuorinaisten keskuudessa ihasteltiin teknisesti taitavaa piirustusta
maalausten taustalla ja huipputarkkoja akvarellitöitä. Varattu tutustumisaika A Victorian Salon taidekokonaisuuteen sekä piirros- ja akvarellikokoelmaan tuntui niukalta,
sillä nähtävää oli runsaasti.
Keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa taidekokemuksesta jatkettiin sitten Ravintola Lasipalatsissa maukkaasta
ruoasta ja Helsinki-viinistä
nauttien. Yleinen näkemys
tuntui olevan, että näyttelyssä
käynti oli virkistävä ja mieleen
painuva kokemus. (IP)
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Uusia iäseniä
nya medlemmar

Prosessitekniikka, metallurlija, TKK, Materiaali- ja
gia, KkallioQpaju.oulu.fi,
kalliotekniikka, RaitamäenKalervontie 1 B 2,
kuja 6, FIN-00950, HELSINKI
FIN-90570, OULU
jaosto: met
jaosto: met
duorimiesyhdis tys-Bergsmannaföreningen ry:n
Kolhinen, Tero Pekka, DI,
iallitus on hyväksynyt seuraavat henkilöt yhdistyk- 3.3.1 971, tutkija, TKK,
Metallurgian lab., Albertinsen jäseniksi:
katu 28 B 27, FIN-00120,
Yokouksessa 18.1.2000
HELSINKI jaosto: met
Topeliuksenkatu 18 C 34,
Konkola, Jorma, DI,
Laitila, Leena Maria, 1423
FIN-00250, HELSINKI
4htola, Timo Petteri, FM,
ov, 10.7.1974, opiskelija, OY, Application Specialist, Nokia
jaosto: rik
Prosessitekn. O S . , prosessi5.4.1968, geologi, teolliMobile Phones, LaajaniitynSchreithofer, Nora, M.Sc.,
suusmineraalitutkimukset,
metallurgia, Leena.Laitila@
kuja 5 M 79,01620 VANTAA,
8.11.1974, Research Enginjorma. konkolaQnokia.com
3eologian tutkimuskeskus,
oulu.fi, Kurkelantie 7 D 30,
eer, TKK, Lab. Mechanical
6.9.1999 alkaen
rimo.Ahtola@gsf.fi, NäytteliProcess and Recycling Tech., FIN-90230, OULU
äntie 3 B 17, FIN-00400,
jaosto: met
Rosenberg, Leena Tuulikki,
norixQcc.hut.fi, Avaruuskatu
iELSINKI jaosto: geo
Lamponen, Aki Antti Oskari, ins., 12.05.1947, 1994, met,
3 G 121, FIN-02210, ESPOO
4utio, Sini (Sinikka), FK,
120 ov, 29.11.1974, opiskeliSupply Manager, Full
jaosto: rik
17.10.1948, tutkija, julkaisuService, ABB Service Oy,
Turunen, Janne Petteri, 152 ja, OY, Konetekniikka,
010222000, leena.rosenberg
en ja asiakaslehden
materiaalitekniikka, Tellerov, 29.3.1972, opiskelija,
@fi.ab b .corn,
toimittaja, Geologian
vontie 2 B 2, FIN-90570,
tutkimusapulainen, TKK,
tutkimuskeskus, sini.autioQ
Lukupuronrinne 2 i 18,
OULU jaosto: met
mekaaninen prosessi- ja
gsf.fi, GTK, PL 96, FIN02200 ESPOO, 040 5563114
kierrätystekniikka, Sateentie Lähteenmäki, Hannu Olavi,
11.1.2000 alkaen
32151, ESPOO jaosto: geo
ekonomi/KTM, 19.3.1965,
2 A 5, FIN-02100, ESPOO
myyntipääll./teräsmyynti,
Mattfolk Nils G., 1.4.1951,
Karhu, Juha Antero,FT,
jaosto: rik
Eur. ulkop. maat, Outokum1978, met. Valimoryhmän
35.10.1951, erikoistutkija,
pu Polarit Oy,
johtaja, Kuusakoski Oy,
isotooppigeologinen
hannu.lahteenmaki
tutkimus, Geologian tutki09 54951215, 050 5501085,
Kokouksessa 18.1.2000
n.g.mattfolkQkuusakoski.com,
Qoutokumpu.com,
muskeskus, juha.karhu@
Haukilahdenranta 21 B 16,
Outokumpu Polarit Oy,
gsf.fi, GTK, PL 96, FINKoivisto, Sari Kirsi JohanFIN-95400, TORNIO
02170 Espoo, 09 4123328
32151, ESPOO jaosto: geo
na, 134,5 ov, 23.3.1974,
jaosto: met
Kuusela-Lahtinen, Auli
opiskelija, TKK, MateriaaliMäättä, Hanski Petteri,
Sinikka, TkL, 17.11.1961,
ja kalliotekniikan osasto,
1013 ov, 15.9.1976, opisketutkija, Valtion teknillinen
sari.koivistoQhut.fi, Otavanlija, OY, Prosessitekn. O S . ,
tutkimuskeskus,
tie 5 B 47, FIN-00200,
4uli.Kuusela-LahtinenQvtt.fi,
prosessimetallurgia,
HELSINKI jaosto: kai
Hakostarontie 4 B,
hamaatta@mail.student.oulu.fi,
Lehmuskallio, Ilkka Ilmari,
Kimmontie 4 A 10,
A I 13 Evaluointimallit
FIN-00970, HELSINKI
bergsskoleing.,22.12.1958,
malminetsinnässä, J.
FIN-90570, OULU
iaosto: geo
Sales Manager - Mining
jaosto: met
Parkkinen, H. Niini. 100 mk
Lindroos, Hardy Johanny,
Equipment, Normet Oy,
B68 Kaivosjaoston ja TKK:n
FL, 22.1.1944, chefsgeolog,
ilkka.lehmuskallio@normet.fi, Nuoranne, Tarja Maarit,
103,5 ov, 26.1.1975, opiskekalliotekniikan laboratorion
Riddarhyttan Resources AB,
Isokaari 5 A 6,
yritysseminaari Otaniemeslija, TKK, Materiaali- ja
lindroosQmirab.se, Döbelns- FIN-00200,HELSINKI
kalliotekniikka,
sä 9.10.1998. 50 mk (caatagatan 71, SE-1 1352,
jaosto: kai
tnuorann@cc.hut.fi, Jämevana valokopiona)
STOCKHOLM, Sverige
Vauhkonen, Veera Susanräntaival 11 K 220,
B73 Liuosprosessointi
jaosto: geo
na,l32 ov, 18.6.1976,
FIN-02150, ESPOO
metallurgisessa teollisuuSalonen, Veli-Pekka, FT,
opiskelija,TKK, Materiaali- ja
jaosto: met
dessa - metallipintojen
15.10.1 952, professori, maa- kalliotekniikan osasto,
puhdistus ja peittaus,
Pyyppönen, Ismo Karl
perägeologia, Turun yliopisvvauhkonQcc.hut.fi, Servin
seminaarijulkaisu. 240 mk
to, geologian laitos,
Olavi, DI, 30.1 1.1950,
Maijan tie 6 C 40,
vsalonen@utu.fi, Turun
laatupää1Iikkö, Savcor
(myy POHTO)
FIN-02150, ESPOO
674 Valssaustuotteiden
yliopisto, Geologian laitos,
Coatings Oy, Insinöörinkatu
jaosto: kai
ominaisuuksien hallinta
FIN-20014, TURUN YLIOPIS- Ahonen, Sami Petteri, 163
7, FIN-50100, MIKKELI
mikrorakennemallein,
TO jaosto: geo
ov, 8.6.1975, opiskelija, TKK, jaosto: met
Järvenpää, Hanna Eliisa,
seminaarijulkaisu. 240 mk
Takala, Anssi Tuomas,
Servinkuja 1 C 25,
DI, 12.12.1963, kehityspääl(myy POHTO)
103,5 ov, 29.9.1975, opiskeFIN-02150, ESPOO
likkö, kiviainekset, Lohja
jaosto: met
Rudus Oy, hanna.jarvenpaa Jalava, Eero Kalervo, DI,
Ulla-Riitta Lahtinen hoitaa Vuorimiesyhdistyksen jäsenre@lohjarudus.fi, Merivirta 7 B
12.9.1935, div.joht./avainasikisteriä. Mikäli osoite, tehtävä tai vakanssi on muuttunut pyy24, FIN-02320, ESPOO
akaspääll., ABB Industry Oy,
dämme lähettämään muutosilmoituksen kirjallisena siinä muojaosto: rik
eero.jalava@fidri.mail.abb.com, dossa, jossa haluatte sen “Uutta jäsenistä” -palstalle.
Schildt, Risto Jukka
Sysimiehentie 45 B,
Osoite: Vuorimies yhdistys - Bergsmannaföreningen r.y.
Ulla-Riitta Lahtinen, Kaskilaaksontie 3 D 108,02360 ESPOO,
Vilhelm, 140 ov, 7.5.1972,
FIN-00670, HELSINKI
puh. ja fax 09-8134758. u-r.lahtinen@ pp.inet.fi.
opiskelija, TKK, mekaaninen jaosto: met
Häneltä saa myös tilata Vuoriteollisuuslehden vanhempia numeprosessi- ja kierrätystekniikka Kallio, Kimmo Tapani, 116,5
roita sekä julkaisuja ja lehtiä.
RISTO.SCHILDTQHUT.FI,
ov, 31.7.1974, opiskeliia, OY,

Uusia
julkaisuja
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Vuosituhat vaihtui ilman ongelmia. Monella työpaikalla
pohdittiin, olivatko mittavat
projektit todella tarpeen. Parempi kait virsta väärään kuin
vaaksa vaaraan. Vuorimiesyhdistyksen toiminnan kehittämiseksi käynnistynyt keskustelu ei suinkaan päättynyt
viime vuosituhannella. Sitä
jatketaan ja varmasti entistäkin vilkkaammin.
Metallurgijaoston
johtokunnassa asiasta on keskusteltu välillä hyvinkin eloisasti.
Kuten myös niiden jäsenten
kanssa, joita on tavattu. Kun
tapaamme Vuorimiespäivillä,
tämä on hyvä aihe keskustella laajemminkin. Uusia tuulia

tarvitaan, jotta myös nuoret
jäsenet tuntisivat toiminnan
omakseen. Metallurgit sijoittuvat työelämässä niin iaajaile alueelle, että muutokset
ovat todella tarpeen.
On keskusteltu jaostojen
hajauttamisesta ja yhdistämisestä. On pohdittu alueellisen toiminnan aktivoimisesta. Suurta ajavaa voimaa ei
ole löytynyt hajauttamisen
taakse. Ei myöskään keskittämisen. Samoin on laita alueellisen toiminnan. Tärkeintä
on ensiksi miettiä, mikä on
toimintamme
perimmäinen
tavoite, ennen kuin ryhdymme sanoista tekoihin. Itse
koen jaoston foorumina, jos-

sa voi tavata vanhoja ystäviä
ja pitää yllä oman työn kannalta tärkeitä kontakteja. Puhumattakaan niistä Iämpimistä tunteista, mitä tapahtumat
herättävät. Metallurgeilla on
perinteisesti ollut myös hyvin
hoidettu ammatillinen koulutus, jonka suunnitteluun on
panostettu paljon.
Jaostojen puheenjohtajat
ovat kuluneen talven aikana
vaihtaneet yhdessä mielipiteitä toiminnan kehittämisestä. Aika yhteneväisiä ovat ajatukset eri puolilla. Jaostorakenteen rukkaamiseen ei
nähty välitöntä tarvetta. Yhteistyötä jaostojen välillä on
sen sijaan syytä kehittää.
Useita tapahtumia voisimme
tehdä yhdessä tai sopia,
mikä jaosto vastaa mistäkin
tilaisuudesta. Tällä tavalla
saamme paremman tarjonnan jäsenkunnalle. Ovathan

tilaisuudet nytkin avoimia kaikille vuorimiehille, mutta eipä
tule aina seurattua muiden
jaostojen ohjelmia. Puheenjohtajien tapaamisessa tammikuussa oli innostunut yhteistyön henki. Sovittiin, että
suunnittelua jatketaan käytännön tasolle.
Vuorimiespäivien teemana
on taidolla tulevaisuuteen.
Yritysten menestyminen on
ensisijaisesti riippuvainen ihmisten taidoista ja kyvyistä,
meidän alallamme metallurgien. Osuva aihe, joukolla
mukaan!
Puheenjohtajakauteni on
päättymässä. On ollut antoisaa aikaa ja monia mukavia
muistoja jää mieleen. Kiitokset kaikille tuesta ja hyvässä
vuorimieshengessä tehdystä
yhteistyöstä.
Erkki Ristimäki

~-

Metallurgiiaoston
toimintakertomus
vuodelta
Toiminta
Metallurgijaosto on kokoontunut toimikauden aikana
vuosikokoukseen, kesäretkelle ja syyskokoukseen.
Vuosikokous
pidettiin
26.3.1 999 Helsingissä Marine Congress Centerissä. Kokoukseen osallistui 133 jäsentä.
Kokouksessa kuultiin seuraavat esitelmät:
Ympäristöministeriön ent.
ylijohtaja Olli Ojala: Mitä ilmastonmuutoksen pysähdyttäminen edellyttää Suomelta?
Terästuotantoyksikön johtaja Erkki Pisilä, Rautaruukki
Steel: Terästuotannon haasteet energia- ja ympäristökysymyksissä.
Kansanedustaja
Osmo
Soininvaara: Energia ja kestävä kehitys.
Jaoston kesäretki tehtiin
27.8.1 999. Ruukkiretki suuntautui Karkkilaan, Fiskarsiin
sekä Mustioon.
Retkelle
osallistui 53 jäsentä.
Jaoston syyskokous pidettiin 19.11.1999 Tampereella
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aiheena Moderni materiaalitekniikka.
Syyskokouksen
yhteydessä tutustuttiin Tampereen teknillisen korkeakoulun Materiaaliopin laitokseen ja Valimoinstituuttiin.
Kokoukseen osallistui 34 jaoston jäsentä.
Jäsenet
Metallurgijaoston jäsenmäärä oli vuoden 1999 lopussa
1134, joista nuoria jäseniä
13. Vuoden 1999 aikana johtokunta puolsi uusiksi jäseniksi 16 henkilöä, joista 4
nuoreksi jäseneksi.
Jaoston iohtokunta
Metallurgijaoston johtokunnan kokoonpano on ollut
seuraava:
Puheeniohtaia
DI Erkki Ristimäki, Fundia
Wire Oy Ab, Hanko
Varapuheeniohtaia
DI Pekka Tuokkola, Outokumpu Harjavalta Metals Oy,
Harjavalta
Sihteeri
DI Arto Mustonen, Fundia
Wire Oy Ab, Taalintehdas

Jäsenet
Prof. Veikko Lindroos, Teknillinen korkeakoulu, Espoo
TkL Salla Sundström, Rautaruukki Steel, Raahe
DI Osmo Mikkola, Lokomo
Steels Oy, Tampere
TkL Martti Veistaro, Imatra
Steel Oy, Imatra
DI Markku Tilli, Okmetic Oy,
Vantaa
Johtokunta kokoontui vuoden 1999 aikana 4 kertaa.
Koulutustoiminta
Koulutustoiminta on hoidettu
Metallurgian Valtakunnallisen
Asiantuntijatoimikunnan (Metallurgian VAT) kautta. Toimikunnan puheenjohtajana on
toiminut TkT Veikko Heikkinen
Rautaruukki Oy:stä. Vuoden
1999 aikana on järjestetty
seuraavat kurssit:
- Senkka- ja tyhjiömetallurgian kurssi, POHTO, 72 osallistujaa,
-Valu ja jähmettyminen,
POHTO, 55 osallistujaa,
- Liuosprosessointi metallurgisessa teollisuudessa metallipintojen puhdistus ja
peittaus, POHTO, 49 osallistujaa.
Korkeakouluvhteistvö
Yhteistyöelimen puheenjohtajana on toiminut professori
Veikko Lindroos Teknillisestä

korkeakoulusta.
Tiedotus
Metallugiajaoston
tiedotus
on hoidettu Vuoriteollisuuslehden metallurgisivuilla ja
erillisillä
jäsentiedotteilla.
Lehti ilmestyi vuoden aikana
neljä kertaa, joista yksi numero oli jäsenluettelo.
Erkki Ristimäki, puhjoht.
Arto Mustonen, siht.

Metallurgijaoston
tapahtumakalenteri
(Ns. mukailtu savolainen malli:
Kaikki vastuu siirtyy lukijalle
välittömästi)
24.-25.3.2000
Vuorimiespäivät, metallurgijaoston vuosikokous esitelmineen,
Helsinki
22.-23.5.2000
Sulkeumametallurgia- mikroja makrokuonat
12.-16.6.2000
Sixth International Conference
on Molten Slags, Fluxes and
Salts in Stockholm and in
Helsinki. Lisätietoja prof. Lauri
Holappa,TTKK

I

I

23.-24.10.2000
Metallurgistenprosessien 0
ohjaus
Parahin Metallurgi! Jos Sinulla on
tietoa tapahtumista, jotka saattavat
kiinnostaa meitä laajemminkin,
ota yhteyttä jaoston sihteeriin
Arto Mustonen, puh. 02-428
5252 fa: 02-428 5181 tai email: arto.mustonen@fundia.fi

VUORITEOLLISUUS

-

Vletallurgijaoston
toimintasuunnitelma
ruodelle 2000
3iminta
isentoiminta hoidetaan yh!isten tilaisuuksien avulla.
äitä ovat: Vuosikokous esi!Imineen 24.3.2000 Helsinssä. Kesäretki, joka suuniutuu tänä vuonna itärajan
intumaan.
Isäntänämme
imii Imatra Steel Oy ja ajan2hta on 25.8.2000. SyyskoUS on Otaniemessä lokaiarraskuussa ja järjestäjinä
KK ja W.
Opiskelevia nuoria aktivoiaan jaoston toimintaan.
aoston iohtokunta 2000
uheenjohtaia
I Pekka Tuokkola, OutoJmpu Harjavalta Metals Oy,
arjavalta
rof Veikko Lindroos, Teknilien korkeakoulu, Espoo
I Markku Tilli, Okmetic Oy,

BERGSHANTERINGEN
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naisuuksien hallinta mikrorakennemallein,
24.-25.1.)
POHTO. Demopäivä 26.1.
Oulun Yliopisto.
- Sulkeumametallurgia mikro- ja makrokuonat, 22.23.5.2000.
- Metallurgisten prosessien ohjaus 23.-24.10.2000.

Vantaa
DI Osmo Mikkola, Lokomo
Steel Oy,Tampere
Metallurciian VARn kokoonDI Pekka Mattila, Rautaruukki pano vuonna 2000
Steel, Raahe
Puheeniohtaia
DI Lasse Vihavainen, Imatra TkT Veikko Heikkinen, RautaSteel Oy, Imatra
ruukki Oyj
TkL Markus Malinen, Fundia Sihteeri
Wire Oy Ab, Hanko
DI Markus Hietala, POHTO
DI Jyrki Makkonen, Outo- Jäsenet
kumpu Harjavalta Metals Oy, TkL Veikko Alasvuo, Imatra
Pori
Steel Oy
DI Kari Helelä, Rautaruukki
Koulutustoiminta
OYj
Koulutustoimintaa hoidetaan Prof. Heikki Jalkanen, TeknilMetallurgian Valtakunnalli- linen korkeakoulu
sen Asiantuntijatoimikunnan TkL Antero Järvinen, Fundia
(Metallurgian VAT) järjestä- Wire Oy Ab
millä kursseilla, jotka toteu- TkL Raimo Levonmaa, Outotetaan yhteistyössä POHTOn kumpu Polarit Oy
kanssa. Alustavasti on suun- DI Osmo Mikkola, Lokomo
niteltu toteutettavaksi seu- Steels Oy
raavat kurssit:
TkT Asmo Vartiainen, Outo- Valssaustuotteiden omi- kumpu Research Oy

Korkeakouluvhteistvö
Jaoston ja korkeakoulujen
välisestä yhteistyöstä huolehtii metallurgijaoston korkeakouluyhteistyöelin.
Korkea kouluvhteistvöelimen kokoonDan0 2000
Puheeniohtaia
Prof. Veikko Lindroos, TKK
Jäsenet
TkT Rainer Backman, h
TkT Antti Hynni, l T K K
Prof. Pentti Karjalainen, OY
Prof. Heikki Jalkanen, TKK
TkT Jukka Martikainen, LTKK
Tiedotustoiminta
Metallurgiajaoston tiedotus
hoidetaan
Vuoriteollisuuslehden metallurgisivuilla ja
tarvittaessa erillisillä jäsentiedotteilla. Ulkoisen tiedottamisen kohteet ovat alan
opiskelijat, oppilaitokset ja
teollisuus
Erkki Ristimäki, puh.joht.
Arto Mustonen, siht.

Vuorimiespäiv
2000
Maaliskuun 24. klo 08.00 alkaa Vuorimiespäivien ilmoittautuminen Helsingin Katajanokalla Marina Congress
Centerissä. Niin kuin Iähetetystä ohjelmasta ilmenee,
kuullaan vuosikokouksen jälkeen päivien teemaan Taidolla tulevaisuuteen liittyvät kolme korkean tason esitelmää. Iltajuhla pidetään viimevuotiseen tapaan Messukeskuksessa. Tällä kertaa palveluun on kiinnitetty erityistä
huomiota ja tarjoilusta vastaava Amica on luvannut kaiken toimivan moitteettomasti. Isäntäyhtiöksi on lupautunut 40 vuotta tänä vuonna täyttävä Rautaruukki Oy.
Seuralaisille on järjestetty vierailu Marimekon tehtaalle
ja sen myymälään. Vierailun jälkeinen lounas on Plazahotellin ravintola Pääkonttorissa.
Lauantain lounas nautitaan Vanhassa Maestrossa
Humpsvakarnien ja Vuorimiesorkesterin esitysten tahdittamana.
Vuorimies! Ilmoittaudu heti Vuorimiespäiville, osallistu
päivien esityksiin, tapaa vanhat ystävät ja juhli oikein kunnolla!
Pääsihteeri
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Geokemian päivä
TEKSTI: E S K O K O R K I A K O S K I

Viides geokemian päivä -kokous pidettiin
Rovaniemellä 1.12.1999. Kokouksen feemana oli "Kaivostoiminnan vaikutus toimintaympäristöönsä I' ja se keräsi 68 osallistujaa,
joista monet perinteisen geologian ulkopuolelta.
Ruotsista osallistujia oli kymmenkunta. Useat mukana 01leet jatkoivat Lapin vierailuaan osallistumalla geokemian päivää seuranneeseen
Fennoskandian
malminetsintä- ja kaivannaisteollisuuskonferenssiin.
Kokouksessa kuultiin yhdeksän esitelmää, joissa liikuttiin laajassa skaalassa
geologiasta ympäristöasioihin ja kaivostoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Avaussanat kokoukselle lausui
professori Ahti Silvennoinen
GTK:st a. Urho-Pekka Mustikkamäen esitelmä käsitteli
metallipitoisten vesien biologista käsittelyä Outokumpu
Mining Oy:ssä. Esitelmässä
tuli mielenkiintoisella tavalla
esille kuinka ympäristöasiat
ovat tulleet
olennaiseksi
osaksi kaivostoimintaa ja
kuinka happamia vesiä voidaan
menestyksekkäästi
neutralisoida.
Ilkka Härkösen esitelmä

tä yhteiskunnalle käsittelivät
Markku Nieminen, joka esitteli Pahtavaaran kaivoksen
vaikutusta lähialueelleen ja
Työministeriön Pekka Tiainen, joka puhui laajemmin
kaivannaisteollisuuden merkityksestä kansantaloudelle.
Ympäristöviranomaisen
näkökantaa kaivoshankkeiden toteutuksessa esitteli
Juhani Itkonen Lapin ympäristökeskuksesta painottaen
ympäristövaikutusten mahdollisimman aikaista huomioonottamista
kaivoshankkeen toteutuksessa sekä
varhaisen jälkihoitosuunnitelman tarpeellisuutta. Viimeisenä esitelmänä kuultiin

käsitteli Suomeen todennäköisesti seuraavana avattavaa kultakaivosta eli Kittilän
Suurikuusikon
esiintymän
geologiaa ja rikastukseen
suunnittelua bakteeriliuotusta, jota ei maassamme ole aiemmin käytetty. Olli Salo Lapin Vesitutkimus Oy:stä kävi
yksityiskohtaisesti läpi kaivostoiminnan lupamenettelyyn ja ympäristönseurantaan liittyvät lait ja käytännöt.
Lounaaksi nautitun jouiuaterian jälkeen MIMI-projektin tutkija Roger B. Herbert
Tukholman yliopistosta esitteli erilaisia ihmisten sekä
luonnon tekemiä puskureita
kaivosten happamien vesien
käsittelyssä. Häntä seurasi
Boliden Mineral AB:n ympäristöpäällikkö Manfred Lindvall, joka käsitteli Ruotsin
laajinta kaivosten jälkihoitoon liittyvää hanketta Kristinebergin kaivoksen entisöimiseksi .
Kaivostoiminnan merkitys1

I Rikastus- j a prosessijaosto järjestää yhteistyössä
I MINPRO-tutkimusohjelman kanssa
I
I
MINPRO-seminaarin

23.3.2000
I Seminaarissa käsitellään tutkimusohjelman tuloksia.
I Tilaisuus järjestetään TKK:n Materiaali- j a kalliotekI niikan osaston tiloissa. Espoossa. Seminaarin osallistu-

'

mismaksu on 100 mk. Ilmoittautuminen 17.3.2000 mennessä P i r j o Kuula-Väisänen puh. (03) 365 3783, fax (03)
I 365 2884 tai sähköposti kuulavai@cc.tut.f i.
I Seminaarin yksityiskohtaisempi ohjelma lähetetään
I jaoston jäsenille jäsenkirjeessä. Ohjelma toimitetaan
I myös muiden jaostojen jäsenille pyydettäessä.
Tervetuloa kuulemaan tutkimusohjelman uusimmat tulokset!
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Reijo Salmisen suulla (laadittu yhdessä Päivi Heikkisen ja
Marit Wennerströmin kanssa)
edellistä täydentävä
GTK:n KTM:lle laatima ohje
kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyksi (YVA-ohje).
Loppukeskustelu polveili
päivän esitelmissä ja siihen
osallistuivat esitelmöitsijöiden ohella mm. Markku Mäkelä, Aimo Hiltunen, Elias Ekdahl, Heikki Vartiainen ja
Timo Lindborg. Esitelmätiivistelmät on julkaistu Vuorimiesyhdistyksen julkaisusarjassa B, numero 73.
Mielenkiintoinen ja monipuolinen esitelmäpäivä päättyi ohjelmalliseen illalliseen
Kampsuherran valtakunnassa Oiva Arvolan esittämien
Lapin sagojen parissa.
Mukana olleille sisäpiiriviestinä:
OHORAT N Ä Ä S M N ! ! !

mmen-
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Pub. (06) 7865 1I I, Fax (06) 7865 222
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IUSKESKUS

Uusia julkaisuja
Hytönen, Kai :Suomen mineraalit. Espoo: Geologian tutkimuskeskus, 1999. 399 s. (243 mk)
Julkaisujen j a karttojen myynti:
Puh 0205502450
Telekopio 020 550 12
E-mail info@gsSfi
02151 ESPOO
www gsf fi/inSo/Julkmyynhtml
Kayntiosoite Bctanimiehenkuja 4

Penttinen, Sari: Electrical and hydraulic
fication of forest till soils in Central La
Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 398, 2000. 88 s. (väitöskirja) (108 mk)
Palmu, Jukka-Pekka: Sedimentary environment
of the Second Salpausselka ice marginal deposits
in the Karkkila-Loppi areainsouthwestemFinland.
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 148,
1999. 91 s. (vaitoskirja) (108 mk)
Autio, Sini (ed.): Geological Survey of Finland.
Current Research 1997-1998. Geological Sur-

Julkaisuja myyvåt myös G T K u aluetoimistojen kirjastot:
Geologian tutkimuskeskus
Geoloaian
- hitkirnuskeskus
Väli-Suomen aluetoimisto
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kirjasto
PL 77
7021 1 KUOPIO
96101 ROVANIEMI
Puh.: 020 550 32
Puh.: 020 550 4131
Telekopio: 020 550 14
E-mail roilibrary@gsf.fi
Käyntiosoite: Neulaniementie 5 Käyntiosoite: Lähteentie
Hinroihin .sisäl&yALV (julkaisut 8 %), mum eipostimakrua
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kentälläja ajanmukaisissa iaboratorioissamme.
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Muut rikastuskoneet
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2,01740
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Geologian tutkimuskeskus
Betonimiehenkuja4
02150 ESPOO

Puh. 020 550 20
FU. 020 550 12
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Vantaa
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IDEASTA TOTEUTUKSEEN
OUTOKUMPU R E S U R C i i OY
PL 60,28101 PORI

TAMFELT
lamfelt Oy1 Abp
Cuodatinkankaat
PL 427,33101TAMPERE
Puh. (03)363 91 1 1
Teiefax (03)363 9639
E-mail: fher.fabrics@tamfelt.fi
Internet: www.tamfelt.fi
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Fax
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E-mail inf@lamx.com
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WARMAN INT. SCANDINAVIA OY
Mariankatu 16 B, 15110 LAHTI
Puh. 03-7527073 Fax 03-7527103
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Puhelin 020 433 111, faksi 020 433 3747, w . y i t . f i

-Venttiilit

I Prosessiautomaation mittalaitteet
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fax 03-8430 411
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