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vuosisataa sitten kupam valmisniksessa 

bytetry sihkösuiatusmenetelmä kulutti 

vuodessa keskikokoisen kaupungin 

verran energiaa Ja energiasta oli sota- 

korvausten kanssa ponnistelevassa 

Suomessa pulaa 

VShernrn~lIIL anrqlalla 

Niiopa Outokumpu kehitti Harjavallan 

koparisulatolla teollisen pnasessin, joka 

hyödyntää rikkipitoisten main-;-- 

oman palamisenergian. Tamä 

vuonna 1949 käyttWnotettu 

liekkisulatusmenetelmä 

vähensi ulkopuolisen ener- 

gian tarpeen murto-osaan 

entisestä. Liekkisulatnsta 

Tiesitkö, että puolet maailman kuparista 
valmistetaan suomalaisella teknologialla? 

ones I ,  innovaa- 

tion taustalla oli tarve. puoli T 

onkin kutsuttu vuosisadan merkittävim- 

aksi metallurgiseksi innovaatioksi. 

Puhtiarnpl Ilma 

Vaikkei asia viela tuolloin ollutkaan p l  

tavan apkohtatnen, toi Iiekkisulanis myös 

merkittavän ympäristkiun. Prosessissa 

syntyvat rikkipitoiset h u t  saadaan tal- 

teen Onkin arvioitu, etta ilman Iiekkisu- 

- 4  
latusta maailman rikkidioksidipääs- 

töt olisivat wosittain 5-10 miljoonaa tonnia 

suuremmat. 

Krhltym kumpuaa yhtelatvartl 

Liekkisulatusmenetelmää kehitetään jat- 

kuvasti. Se on käytössä yli 40 sulatossa 

eri puolilla maailmaa ja sillä valmistetaan 

vuosittain noin 50% maailman 

kuparista sekä 30% nikkelista. 

Menetelmä soveltuu myos 

lyijyn valmistukseen ja 

pyriitin sulatukseen. 

Viimeisin askel on liekkisulatukseen 

yhdistetty liekkikonvertnintimenetelmä. 

Tämäkin suljettu prosessi säästää energiaa 

ja tehostaa entisestään rikin talteenottua. 
~ 

Samalla se on esimerkki pitkäjäoteisestä 

asiakasyhteiscyöstä. Outokummun ja Ken- 

necott-yhtiön kehittämä prosessi vaati 

15 vuoden tuotekehiryksen. Mutta sen 

vaikutukset niin energiansäästöön kuin 

ympäristönsoojeluunkin ulottuvat pitkälle 

ensi vuosituhannelle. 

I 

www.outakumpu.ron 
PL 140, 02201 Erpoo 



w 
A 

:AV N:o 2i2000 
58. vuosikerta 

Vuoriteol I isuus 
Bergshanteringen ISSN 0042-931 7 

Julkaisija 
WOFUMIESYHDISTYS - 
BERGSMANNAF~RENINGEN r.y 

PÄÄTOIMITTAJA 
Pro{ Jouko Härkki 
Oulun Yliopisto 
Prosessimetallurgian laboratorio 
PL 4300 
90014 OULUN YLIOPISTO 

TOIMITTAJA, T&K 
DI Asko Vesanto 
1ns.tsto A. Vesanto Oy 
Skatantie 2 
02380 ESPOO 

TOIMITUS 
L & B Forstin Öb Ay 
PL 45 
10601 Tammisaari 

TOIMITUSNEUVOSTO 
DI Pekka Purra, pi 

08-553 2424 
fax 08-553 2339 

040-521 5655 

jouko.harkki@oulu.fi 

09-888 4542 
fax 09-881 58200 

0400-703 923 
vesanto@saunalahti.fi 

019-2415604 
fax 019-2415453 
I-b.forsten@co.inet.fi 

050-1477 
Outokumpu Copper Resources B.V. 
Terwenakker 42/44 
NL-3011 XS Rotterdam 
The Netherlands 

Tampereen tekjiillinen korkeakoulu fax 
PL 600 
33101 TAMPERE kuulavai@cc. tut.fi 

Ulvilantie 11 b D 108 
00350 Helsinki 
FT Yrjö Pekkala 020 550 11 
Geologian tutkimuskeskus f ax 020 550 20 
Betonimiehenkuja 4 
02150 Espoo 
TkL Anne Väätäinen 09-1604836 
KTM/Energiaosasto 
PL 37 
00131 HELSINKI 

DI  Pirjo Kuula-Väisänen 03-365 3783 
03-365 2884 

DI  Matti Palperi 09-565 1221 

ILMOITUSPÄÄLLIKKÖ 
Veikko Appelberg 09-5021482 

Vehkaniityntie 15 040-521 2761 
Vuorimies yhdistys r.y. 

02180 ESPOO 
Vuosikerta 200,- Ulkomaille 250,- 
Irtonumero 65,- Ulkomaille 75,- 

VUORIMIESYHDISTYKSEN KOTISIVUOSOITE 
www.vuorimiesyhdistys.fi 

OSOITTEENMUUTOKSET 
Vuorimies yhdistys, Bergsmannaföreningen r.y. 
d o  Ulla-Riitta Lahtinen I Kaskilaaksontie 3 D 108,02360 ESPOO 

L Yhdistyksen internet-sivun osoite: htttx//vmv.p;sf.fi/ 

SISÄLTÖ 

Kari Tähtinen: Kerran vuodessa Vuorimies? 5 
Veikko Appelberg: Vuorimiespäivät 2000 6 
Hallituksen toimintakertomus 8 
Hallituksen toimintasuunnitelma 9 
Tuloslaskelma, talousarvio, tase 10 
Juho Mäkinen: Katsaus Suomen vuoriteollisuuden 
kehitykseen vuonna 1999 11 
Erkki Liikunen: "B to B or not to be ..." (ref. BEF) 19 
Erkki Liikanen: Perusteollisuus ja Eurooppa 20 
Anne Kotsalo-Mustonen: Knowledge Management on 
ihrnisläheinen asia (ref. BEF) 24 
Markku Huvinen: Metallurgi, pidä huoli 
itsestäsi (ref. BEF) 26 
Bo-Eric Forstin: Vuorimies on very mies 29 
Bo-Eric Forstin: Markku Mäkelä pitkän linian pääsihteeri 36 , I  

Bo-Eric Forstin: Kaivos-Suomi kuluu maailman 
huippuihin 

T & K  
Ian Christmas: The Role of Iron and Steel in a Global 
Economy 
Pentti Ahola: Outokumpu Harjavalta Metals O y  
verkottui 

Kaivostilastot 

In Memoriam 

Tulevia kongresseja ja tapahtumia 
Osmo Vartiainen: Juttuja ja kaskuja 
Joukko tosikkoja 
Johanna Junno: Outokummun kaivosmuseo teollisessa 
kansallismaisemassa 
Anja Korhonen: Vuorinaiset 
Ulla-Riitta Lahtinen: Jäsenuutisia 

Geologi,iaosto 
Toimintakertomus 1999; toimintasuunnitelma 2000; 
johtokunta 2000; syysekskursio 
Metallurgiiaosto 
Pekka Tuokkoh: Hyvät metallurgit 
Jaoston vuosikokous; tapahturnakalenteri; johtokunnan 
yhteystiedot 
Kaivosiaosto 
Vuosikokous; toimintakertomus 1999; 
toimintasuunnitelma 2000; syysretki 
Rikastus- ia orosessiiaosto 
MINPRO-seminaari; jaoston vuosikokous 

Suoritettuja tutkintoja, LTTK 
Ohjeita kirjoittajille 

37 

39 

45 

50 

52 

54 
55 
57 

58 
59 
60 

61 

61 
63 

64 

66 

67 
67 

KANSIKUVAT Jukka Toivola, L & B Forstin 
LEHDEN ULKOASU Leena Forstin 

~ - ~~ 

Vuoriteollisuus-Bergshanteringen n:o 3/2000 
ilmestyy 6.9. Siihen tarkoitetun aineiston tulee 
olla toirnituksella (L & B Forstin) viimeis- 
tään 12.6.2000. 
T&K-aineisto Asko Vesannolle. 

Kirjapaino: Tammisaaren Kirjapaino Oy, Tammisaari 
1 



WORIMIESYHDISTYKSEN Vuoriteollisuus 
TOIMIHENKIL~T 2000 Bergshanteringen 

HALLITUS 24.3.2000 

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

Prof. Kari Heiskanen, varapuheenjohtaja 

Materiaali- ja kalliotekniikan osasto 
PL 6200 
02015 TKK kari.heiskanen@hut.fi 

09-451 2789 
Teknillinen korkeakoulu fax 09-451 2795 

FT Alf Björklund 09-298 8297 
Knuutinlaakso 7 fax 09-295 3436 
02400 KIRKKONUMMI alf.bjorklund@abo.fi 

Prof. Tero Hakkarainen 09-456 5410 
VTT Valmistustekniikka fax 09-456 7002 
PL 1704 
02044 VTT tero.hakkarainen@vtt.fi 

DIY KTM Jukka Järvinen 
Outokumpu Harjavalta Metals O y  fax 02-535 8239 
29200 HARJAVALTA 040-517 1001 

02-535 8201 

jukka.jarvinen@outokumpu.com 

DI Erkki Pisilä 08-849 2404 
Rautaruukki Steel fax 08-849 3407 
Terästuotantoyksikkö/260 040-557 8608 
PL 93 
92101 RAAHE erkki.pisila@rautaruukki.fi 

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

KTM Sirpa Smolsky 09-192 3379 
Metallinjalostajat r.y. fax 09-624 462 
Eteläranta 10 
00130 HELSINKI sirpa.smolsky@met.fi 

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

Teoll.neuvos Reijo Vauhkonen 013-68 1111 
Tulikivi Oyj  fax 013-681 1130 
83900 JUUKA reijo.vauhkonen@tulikivi.fi 

TkL Martti Veistaro 05-6802 534 
Imatra Steel O y  Ab fax 05-6802 511 
Terästehtaantie 1 
55100 IMATRA martti.veistaro@imatrasteel.com 

YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJA 
TkL Ulla-Riitta Lahtinen 09-813 4758 
Kaskilaaksontie 3 D 108 fax 09-813 4758 
02360 ESPOO 049-456 195 

u-r.lahtinen@pp.inet.fi 

YHDISTYKSEN PÄÄSIHTEERI 
Prof. Markku Mäkelä 
GTK fax 020 550 15 
PL 96 markku.makela@gsf.fi 
02151 ESPOO 

020 550 2223 

JAOSTOJEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 

Geologiajaosto 
FM Risto Pietilä, puheenjohtaja 013-556 307 
Outokumpu Mining O y  fax 013-556 236 
Tehtaankatu 2 050-66 678 
83500 OUTOKUMPU risto.pietilä@outokumpu.com 

DI Jaana Lohva, sihteeri 0205502309 
Geologian tutkimuskeskus f ax 020 550 12 
PL 96 
02151 ESPOO jaana.lohva@gsf.fi 

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

DI Jari Honkanen, sihteeri 020 544 4087 
Sandvik Tamrock O y  fax 020 544 4601 

3331 1 TAMPERE jari.honkanen@sandvik.com 
PL 100 0400-418 017 

Rikastus- ja prosessijaosto 
DZ Pirjo Kuula-Väisänen, puheenjohtaja 
Tampereen teknillinen korkeakoulu fax 
PL 600 
33101 TAMPERE kuulavai@cc. tut.fi 

03-365 3783 
03-365 2884 

DI Heikki Pekkarinen, sihteeri 016-453 590 
Outokumpu Chrome O y  fax 016-453 566 
Kemin kaivos 
PL 172 
94101 KEMI heikki.pekkarinen@outokumpu.com 

Metallurgijaosto 
DI Pekka Tuokkola, puheenjohtaja 02-535 8502 
Outokumpu Harjavalta Metals O y  fax 02-5358 539 
29200 HARJAVALTA 040-543 4253 

pekka.tuokkola@outokumpu.com 

DI Jyrki Makkonen, sihteeri 02-626 5230 
Outokumpu Harjavalta Metals O y  fax 02-626 5338 
Kuparielektrol y ysi 0400-598 514 
PL 60 
28101 PORI j yrki.makkonen@outokumpu.com 

2 







I V U O R I T E O L L I S U U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2000 

dessa 
Vuorirnie 
TKT K A R I  TAHTINEN, IMATRA STEEL OY AB 
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Tämän vuoden Vuorimiespäivät ovat siir- 
tyneet elämyksiimme ja muistoihimme 
antoisana yhdessäolotapahtumana. Ti- 
laisuudet etenivät entisten tuttujen ja uu- 
sien tutuiksi tulevien kanssa aidon vuori- 
mieshengen mukaisesti. On ollut ilah- 
duttavaa havaita, että yhä uudet ikäluo- 
kat ovat ottaneet päivät omikseen. Run- 
sas ja luonnollisen kierron kautta uudis- 
tuva osallistujajoukko on selkeä osoitus 
päivien tarpeellisuudesta. Esitelmät oli- 
vat jälleen korkeatasoisia. Tänä vuonna 
onnistuimme saamaan myös huomiota 
tiedotusvälineissä sähköisen kaupan- 
käynnin ja terästeilisuuden imagokysy- 
mysten polttavan ajankohtaisuuden an- 
siosta. 

Usein keskustellaan yhtäältä siitä, mik- 
si Vuorimiespäivät kiinnostavat vuodesta 
toiseen ja toisaalta siitä, onko päivillä si- 
jaa nykyisen yritysmaailman kehityksen 
puitteissa. Tärkeää on alan avainyritys- 
ten kannustava tuki, joka ulottuu päivien 
esitelmöitsiiöiden hankinnasta vuorotte- ~ ~~ ,~ ~ 

luperiaaiieella toimivaan isännyyteen. 
Vuotuisten teemojen ajankohtaisuus on 
ollut hyvä kannustin. Rehellisyyden ni- 
missä lienee paikallaan kuitenkin todeta, 
että vuotuisen yhdessäolon tärkeys am- 
mattikunnan yhtenäisyyden lujittamisek- 
si on painava syy päivien suosiolle. 

Lupauduin pohtimaan tässä kirjoituk- 
sessa Vuorimiespäivien merkitystä jä- 
senkunnaile ja sen edustamalle toimi- 
alalle. Mieleeni nousi kysymys, millä ta- 
valla päivillä vuosi vuodelta iujitettavaa 
vuorimieshenkeä ja osaamista voitaisiin 
nykyistä paremmin valjastaa teollisuu- 
den kehittämiseen. Kaivannaisteollisuus, 
metallien jalostus, konepajateoilisuus 
sekä muu materiaalitekniikan huippu- 
osaamista tarvitseva teollisuus ansaitse- 

'at arvostuksen yhteiskunnassamme. 
Viime aikoina on vilkkaasti käyty kes- 

:ustelua siirtymisestä tuotantoyhteis- 
:unnasta yhteiskuntaan, jossa riittää, 
!ttä on älyä ja tietoa. Materiaaleja ei ah- 
aasti tulkiten tämän mukaan siis enää 
arvita eikä vuoriteollisuutta. Mrtuaalitek- 
iologia on kyllä keskeisellä sijalla mei- 

dänkin toimialallamme, mutta viemässä 
materiaalitekniikkaa eteenpäin ei syrjäy- 
tämässä sitä. Maailma tarvitsee edelleen- 
kin metalleja ja muitakin materiaaleja. 
Näitä materiaaleja odottavat yhä suu- 
remmat teknologiset haasteet, Syntyviin 
haasteisiin vastaaminen kaipaa osaavia 
vuorimiehiä yhä iaajenevaiia teollisella 
rintamalla. 

Vuorimiespäivien aikaisissa keskuste- 
luissa näistä asioista vallitsee selkeä si- 
säinen yksimielisyys - samoin yleensä 
muutenkin jäsenten yhteensattuessa. 
Todella suuri haasteemme on toimia vai- 
kuttajina teollisuudessa ja yhteiskunnas- 
sa alamme tärkeyden ymmärtämiseksi. 
Olemmeko kunnon vuorimiehiä yhteis- 
kunnallisina vaikuttajina ympäri vuoden 
samalla innolla kuin Vuorimiespäivillä?O 
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VAI Vuorimiespäivät 2000 
Uuden vuosituhannen en- 
simmäiset vuorimiespäivät 
ia yhdistyksen 58. vuosiko- 
kous olivat 24.-25.maalis- 
kuuta Helsingissä. Päiville 
oli ilmoittautunut peräti 545 
yhdistyksen jäsentä, joista 
monet osallistuivat kaikkiin 
tilaisuuksiin tuoden muka- 
naan myös seuralaisen. 
Niinpä paikat olivat jo vähäl- 
iä loppua lauantain lounaal- 
fa. Uskon kuitenkin, että 
kaikki sujui hyvin, vaikka 
ioitakin pöytävarausvirheitä 
ia väärinkäsityksiä tapahtui- 
kin. 
TEKSTI: VEIKKO APPELBREG 
KUVAT: LEENA FORSTEN 

Vuosikokous 
Vuosikokous pidettiin Marina Congress 
Centerissä Helsingissä. Puheenjohtaja 
TkTJuho Mäkinen avasi kokouksen, jon- 
ka aluksi vietettiin hiljainen hetki viime 
vuosikokouksen jälkeen edesmennei- 
den muistoksi. Tämän jälkeen Mäkinen 
esitti katsauksen Suomen vuoriteollisuu- 
den menestymisestä vuonna 1999. 

Kari Tähtinen 

Kokouksen pu- 
heenjohtajaksi valit- 
tiin TkTKari Tähtinen, 
joka vei ripeästi läpi 
sääntöjen määrää- 
mät vuosikokousasi- 
at. Kokous päätti säi- 
lyttää entiset maksut 
vuodelle 2000, vaik- 
ka kokouksen lo- 
Dussa Duheeniohta- 

ja varoitti yhdistykCen talouden nayttä- 
vän kehittyvän epäsuotuisaan suuntaan 
ja vaativan mahdollisesti jäsenmaksujen 
korotusta ensi vuonna. 

Hallitus esitti tässä lehdessä julkaistut 
vuoden 1999 toimintakertomuksen ja 

Kokous hyväksyi Prof. Raimo Matikai- 
sen johtaman vaalitoimikunnan esityk- 
sen uusiksi luottamushenkilöiksi. 

Vuodeksi kerrallaan: 
-puheenjohtajaksi TkTJuho Mäkinen 
-varapuheenjohtajaksi Prof. Kari Heis- 

kanen. 
Eroavien hallituksen jäsenten Prof. 

Jouko Härkki, FL Lennart Lauren ja Dl Ka- 
levi Taavitsainen tilalle seuraavaksi kolmi- 
vuotiskaudeksi: Prof. Tero Hakkarainen - 
V i i  valmistustekniikka, teoll. neuvos 
Reijo Vauhkonen - Tulikivi Oyj ja TkL 
Martti Veistaro - Imatra Steel Oy Ab. 

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn 
jälkeen Puheenjohtaja Juho Mäkinen 
kiitti vuosikokouksen puheenjohtajaa ja 
eroavia hallituksen jäseniä sekä kokous- 
ta luottamuksesta uusien hallituksen jä- 
senien, varapuheenjohtajan ja itsensä 
puolesta. 

Petter Forsström -palkinto 
Vuoriteollisuusleh- 
den vuoden par- 
haaksi valitun artik- 
elin kirjoittaja FK 
yösti Ruotanen sai 
uoden 1999 Petter 
orsström - palkin- 
on artikkelista "Tu- 

I 
toimintasuunnitelman vuodelle 2000. 
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja nkestävät materiaa- 
myönsi tili- ja vastuuvapauden hallltuk- ..t vuoriteollisuuden 
selle. I KyöstiRuorunen palveluksessa". Pe- 

' I  
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I I rustelussa todetaan 

U 

mm.: Artikkeli on 
monipuolinen, yleis- 
informatiivinen, mut- 
ta myös syvällinen. 
Esitystapa on mie- 
lenkiintoinen ja artik- 
keli on annettu toi- l m!tukselle täysin val- 

Riikka Koskelainen miina. 

Nuoren jäsenen 
stipendi 
Vuorimiesyhdistyk- 
sen nuoren jäsenen 
stipendi annetaan , poikkeuksellista ak- 
tiivisuutta osoitta- 
neelle nuorelle jäse- 

Leena Laitila nelle alaan perehty- 
mistä varten. Stipendi on suuruudeltaan 
5 000 mk. Tänä vuonna stipendi annet- 
tiin kahdelle nuorelle iäseneiie: Riikka 
Koskelainen, TKK ja Leena Laitila, Oulun 
yliopisto. 

Yhdistyksen viirin luovutus 
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja kiitti 
eroavaa pääsihteeriä ja luovutti hänelle 
yhdistyksen viirin. 

nrniesyhdi,tykicn pubcenjohtqija Juho 

.... ',,.. I,..:LL.. ">*...,,... ..:ii. 

Vuoden 2000 vu 
oli valittu "Taidolla tulevaisuuteen". Sii- 
hen liittyen kuultiin esitelmät: 

*Komissaari Erkki Liikanen, Euroopan 
Komissio, Perusmetalliteollisuus ja Eu- 
rooppa, 

'Secretary General lan Christmas, The 
International Iron and Steel Institute 
(IISI), The Role of Iron and Steel in the 
Global Econornx 

* Varatoimitusjohtaja Mariii Mäenpää, 
Metalliteollisuuden keskusliitto, Teknolo- 
gia, kilpailukyky ja uudet liiketoiminnat 
metalliteollisuudessa. 

Muut tilaisuudet 
Iilallistanssiaisissa Helsingin Messukes- 
kuksessa isännoi oivallisesti täna vuon- 
na 40 vuotta täyttävä Rautaruukki Oyj. 
Ohjelmasta vastasivat Sonja Lumme ja 
Timo Turpeinen tunnetulla taidollaan. 

Lauantain lounaalla Vanhassa Maest- 

1 

I 

rossa oli tupa täynnä. Ohjelma ja tanssi 
musiikki hoitui perinteisesti Humpsvakar 
nien ja vuorimiesten oman orkesterin toi 
mesta. Tunnelma oli kevyt ja joidenkir 
mielestä muistutti jopa kuuluisia entisil 
Seurahuoneen lounaita. 

Seuralaisten ohjeimana oli käynti Ma 
rimekon tehtaalla ja tehtaan myymäläs 
sä. Lounas nautittiin ravintolaf'ääkontto 
rissa. Isäntäyhtiö Rautaruukki tarjos 
ehkä Jo perinteeksi muodostuneen alku 
maljan seuralaisille. Lounaalle osallistu 
112 henkeä, joka lienee kaikkien aikojei 
suurin osallistujamäärä. 

Järjestin nyt neljättä javiimeistä kerta; 
vuorimiespäivät. Tuntuu siltä, että täni 
vuonna on tullut vähiten negatiivista pa 
lautetta; itse asiassa sitä ei ole tullut vieli 
yhtään. Pääsihteerin tehtävissä olen tu 
tustunut moniin vuorimiehiin ja nämi 
tuttavuudet ovat olleet miellyttäviä. Niin 
kuin viirin saatuani totesin kokouksessa 
vuorimiehet ovat fiksua joukkoa! Vuori 
miesterveisin haluan kiittää teiti 
kaikkia.0 
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VUORIMIESYHDISTYS- BERGSMANNAFÖRENINGEN r.y. 

toimintakertomus 

VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen sääntömääräinen 56. vuosikokous pidettiin Ma- 
rina Congress Centerissä Helsingissä 26.3.1 999. Varapu- 
heenjohtaja Juho Mäkinen avasi kokouksen ja esitti katsauk- 
sen Suomen vuoriteollisuuden menestymisestä vuonna 
1998. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin TkTKari Tähtinen. Yh- 
distyksen puheenjohtajaksi vuodelle 1999 valittiin TkT Juho 
Mäkinen ja varapuheenjohtajaksi prof. Kari Heiskanen. 

Petter Forsström -palkinto myönnettiin prof. Pekka Särkälle 
artikkelista Kalliorakentamisen monet kasvot. 

Yhdistyksen nuoren jäsenen stipendi annettiin tekn.yo Olli 
Mattilalle ja tekn.yo Teemu Toivaselle. 

Virallisten kokousasioiden jälkeen pidettiin seuraavat esi- 
telmät: 

* Osastopäällikkö Taisto Turunen, Kauppa-ja teollisuusmi- 
nisteriö, Energiaosasto, Suomen energiastrategia 

* Pääjohtaja, vuorineuvos Jyrki Juusela, Outokumpu Oyj 
Energiapolitiikka energiaintensiivisen teollisuuden näkökul- 

* Hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria, Fortum Oyj, 

Illallistanssiaiset pidettiin Messukeskuksessa, jossa isän- 

masta 

Energian tuotannon haasteet Pohjois-Euroopassa. 

nyydestä vastasi Outokumpu Oyj. 

TOIMIHENKIL~T 
- Puheenjohtaja: TkT Juho Mäkinen 
- Varapuheenjohtaja: Prof. Kari Heiskanen 

HALLITUKSEN JÄSENET 
FT Alf Björklund 
Prof. Jouko Härkki 
DI KTM Jukka Järvinen 
FL Lennart Lauren 
DI Erkki Pisilä 
DI Hannu Savisalo 
KTM Sirpa Smolsky 
TkT Niilo Suutala 
DI Kalevi Taavitsainen. 

- Rahastonhoitaja: TkL Ulla-Riitta Lahtinen 
- Pääsihteeri: DI Veikko Appelberg 
- Tilintarkastajat: DI KTM Jari Mäntylä ja OTK Juha Järvelä 
- Varatilintarkastajat: DI Outi Lampela ja KTM Vesa-Pekka 
Takala 

YHDISTYKSEN TOIMINTA 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa. Kokouk- 
sissa olivat läsnä myös jaostojen puheenjohtajat, rahaston- 
hoitaja, tutkimusvaltuuskunnan puheenjohtaja kokoukseen 
1/99 saakka, Vuoriteollisuuslehden toimitusneuvoston pu- 
heenjohtaja ja pääsihteeri. 

Yhdistyksen lehti Vuoriteollisuus - Bergshanteringen il- 
mestyi neljä kertaa. Lehden päätoimittajana toimi prof. Jouko 
Härkki ja toimitusneuvoston puheenjohtajana prof. Markku 
Mäkelä. 

Geologijaoston puheenjohtaja FM Risto Pietilä edusti yh- 
distystä Norjassa 21 .-22.10. pidetyssä Bergindustrins Höst- 
mötessä ja hallituksen jäsen FL Lennart Lauren vastaavasti 
Ruotsissa 25.1 0. järjestetyssä Svenska Gruvföreningenin 
Årsmötessä. 

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 1 00-vuotisjuhlassa yh- 
distystä edustivat puheenjohtaja TkT Juho Mäkinen ja pää- 
sihteeri DI Veikko Appelberg. 

JAOSTOT 
Pääosa yhdistyksen jäsentoiminnasta tapahtui jaostojen jär- 
jestämissä esitelmä- ja koulutustilaisuuksissa sekä ammatilli- 
silla retkillä. 

Jaostojen toiminta on esitetty yksityiskohtaisemmin jaos- 
tojen omissa toimintakertomuksissaan. 

JAOSTOJEN TOIMIHENKILÖT 

Jaana Lohva 

teeri DI Kari Korhonen 

Väisänen, sihteeri DI Heikki Pekkarinen 

ri DI Arto Mustonen 

JÄSENMÄÄRÄT 3 1.12.1999 
Yhdistyksen jäsenmäärä (joista nuoria jäseniä): 2121 

- Geologijaosto: puheenjohtaja FM Risto Pietilä, sihteeri D 

- Kaivosjaosto: puheenjohtaja DI Olavi Suomalainen, sih- 

- Rikastus- ja prosessijaosto: puheenjohtaja DI PiQo Kuula- 

- Metallurgijaosto: puheenjohtaja DI Erkki Ristimäki, sihtee. 

(35) 

Vuoden aikana 

Erosi tai katsottiin eronneeksi 
Kuoleman kautta poistui 
Uusia jäseniä 

8 
7 

34 (6) 
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Jäsenyys palautettiin 3 
Muutos edelliseen vuoteen 4-22 
Jaostojen jäsenmäärät (joista nuoria jäseniä): 
Geologijaosto 485 (13) 
Kaivosjaosto 417 ( 4) 
Rikastus- ja prosessijaosto 319 ( 6) 
Metallurgijaosto 1134 (13) 

TUTKIMUSVALTUUSKUNTA 
Tutkimusvaltuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pi- 
dettiin Helsingissä 10.2.1 999. Valtuuskuntaan kuului toimin- 
takauden aikana 21 yritystä, kukin yhdellä edustajalla. 

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

Tutkimusjohtokunnan kokoonpano oli seuraava: 
Prof. Kari Heiskanen, TKK, puheenjohtaja 
DI Olavi Paatsola, Kemira Chemicals Oy, varapuheenjoh- 

Dos. Ilmo Kukkonen, GTK, Geologisen toimikunnan pu- 

Prof. Pekka Särkkä, TKK, Kaivosteknillisen toimikunnan 

DI Kauko Ingerttilä, VlT,  Rikastusteknillisen toimikunnan 

taja 

heenjohtaja 

puheenjohtaja 

puheenjohtaja 
FT Heikki Vartiainen, KTM, asiantuntijajäsen 
DI Pertti Koivistoinen, Outokumpu Base Metals Oy, asian- 

tuntijajäsen 

EDUNVALYONTATY ÖRYHMÄ 
Tutkimusvaltuuskunta perusti vuosikokouksessaan 13. hel- 
mikuuta 1998 työryhmän valmistelemaan Tutkimusvaltuus- 
kunnan siirtoa johonkin teollisuusliittoon. Työryhmän esityk- 
sestä perustettiin 12.1.1999 itsenäinen uusi yritys- jayhteisö- 
jäsenistä koostuva yhdistys, Kaivannaisteollisuusyhdistys r.y. 
Työryhmä toivoi loppulausunnossaan, että kaikki Tutkimus- 
valtuuskunnan jäsenet liittyisivät uuteen yhdistykseen. 

Tutkimusvaltuuskunta päätti vuosikokouksessaan lopet- 
taa toimintansa. Valtuuskunta ehdotti ympäristötyöryhmän 
siirtoa Kaivannaisteollisuusyhdistykseen. 

Helsingissä 20. tammikuuta 2000 

VUORIMIESYHDISTYS - BERGSMANNAFÖRENINGEN R.Y. 

HALLITUS 

Juho Mäkinen Veikko Appelberg 
Puheenjohtaja Pääsihteeri 

Hallituksen 

1 vuodelle 2000 

Vuorimiesyhdistyksen sääntöjen 12 § mää- 
rittelemien hallituksen tehtävien lisäksi tu- 
lee hallitus vuonna 2000: 

1. Nimeämään toimikunnan, joka tekee ehdotuksen yhdis- 
tyksen toiminnan kehittämisestä. 

Hallitus pyrkii hyväksymään ehdotuksen vuoden 2000 ai- 
kana ja mikäli on tarpeen, esittää sen hyväksyttäväksi 58. 
vuosikokoukselle vuonna 2001. 

2. Tarkistamaan yhdistyksen säännöt ja julkaisemaan ne 
paitsi Suomen myös ruotsin ja englannin kielellä. Mahdolli- 

nen sääntöjen muutos on hyväksyttävä kahdessa peräkkäi, 
sessä yhdistyksen kokouksessa. 

3. Vuorimiesyhdistyksen huomionosoitusten nykyaikaista 
minen ja laajentamismahdollisuuksien tutkiminen. 

4. Yhteistyön tehostaminen Kaivannaisteollisuusyhdistykser 
ja Metallinjalostajien kanssa. 

Espoossa 14. maaliskuuta 2000 

Juho Mäkinen 
Puheenjohtaja 

Veikko Appelberg 
Pääsihteeri 
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ruLosiasKEuum i,i,i999 = 

31,12,1999 (mk) 

V A R S I N A I N E N  T O I M I N T A  

VMXN HALLINTO JA TOIMINTA 

TUOTOT KULUT 
Henkilöstö - 114.805,lO -114.805,lO 
Muut kulut 46.150,23 -46.150,23 

Avustukset 25.000,OO -25.000,OO 
Vuosikokous 377.279,45 420.026,14 -42.746,69 

Muu toiminta 69.520,02 71.646,03 -2.126,Ol 
laostot 142.196,16 148.844,62 -6.648,46 -237.476,49 

WTKIMUSVALTUUSKUNTA (- 1.3.1999) 

TUOTOT KULUT 
Hallinto - 147.565,28 -147.565,28 -147.565,28 

IULKAISUT JA MUUT TUOTTEET 

TUOTOT KULUT 
9.357,56 +9.357,56 +9.357,56 

VUORITEOLLISUUS -LEHTI 

TUOTOT KULUT 
Mainosmyynti ja 
ulkopuol. tilauks. 442.628,05 74.831,80 +367.796,25 
Toimitustyö, 
painatus, postitus 
ia muut kulut - 428.226,58 -428.226,58 -60.430,33 

MUUT TUOTOT JA KULUT 

TUOTOT KULUT 
Korot 3.419,70 +3.419,70 
Vakuutukset 822,30 -822,30 
Pankkipalv.maks. 4.413,50 -4.413,50 -1.816,lO 

-437.930,64 

V A R A I N H A N K I N T A  

TUOTOT KULUT 
Iäsenmaksut 200.695,24 6.492,OO +194.203,24 
Lahjoitukset 14.400,02 - +14.400,02 
Toiminta-avust. 80.000,00 - +80.000,00 +288.603,26 

1.339.496,20 1.488.823,58 

T I L I K A U D E N  Y L I I A L I J Ä Ä M Ä  -149.327,38 

TALOUSARVIO v, 2 0 0 0 
(mic) 

V A R S I N A I N E N  T O I M I N T A  

VMYN HALLINTO JA TOIMINTA 

Henkilöstö 
Muut kulut 
Vuosikokous 
Avustukset ja 
muu toiminta 
Jaostot 

- 140.000,OO 
- 60.000,OO 

0,oo 

- 25.000,OO 
- 30.000,OO - 255.000,OO 

JULKAISUT JA MUUT TUOTTEET + 9.000,OO 

Mainosmyynti ja 
ulkopuol. til. + 400.000,OO 
Painatus, 
toimitustyö, 

VUORITEOLLISUUS-LEHTI 

postitus, muut - 480.000,OO - 80.000,OO 

MUUT TUOTOT JA KULUT 
Korot + 3.900,OO 
Vakuutukset 900,OO 
Pankkipalv.maks. - 2.000,00 + 1.000,00 

Jäsenmaksut + 210.000,00 
Lahjoitukset + 10.000,00 

- 325.000,OO 
VARAINHANKINTA 

Toiminta-avust. + 80.000,OO + 300.000,OO 

TILIKAUDEN YLI~ALIJÄÄMÄ - 25.000,OO 

T A S E  31,12,1999 (mk) 

VASTAAVAA 
RAHOITUSOMAISUUS 

Siirtosaamiset 7.1 19,61 
Rahat ja pankkisaamiset 408.674,18 415.793,79 

VASTATIAVAA 
OMA PÄÄOMA 

Yli-/Alijäämä edel1.v. 506.534,39 
Yli-/Alijäämä tilik. -149.327,38 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
Tilivelat 36.300,80 
Siirtovela 21.103,88 
Muut lyhytaik. velat 1.182,lO 415.793,79 
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V U O R I T E O L L I S U U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2000 

vuoriteollisuude 
tykseen vuonna I999 

OUTOKUMPU OYJ, VUORIMIESPAIVILLA 24 3 2000 

Päaiiyneen vuoden 1999 aikana maail- 
mantalouden kasvunäkymat paranivat 
huomattavasti. Viela vuosi sitten maaii- 
manlaajuinen raha- ja talouskriisi hallitsi 
lehtiotsikoita ia mielialat olivat svnkat. 

1999 oli kuiten- 

ja kuparin keskihinnat 1999 olivat reaali- 
sestt kaikkein alimmat. 

Outokumpu-konsernin liikevaihto 
kasvoi 0,7 % edellisvuodestaja oli 2 909 
mill. euroa. Tulos vuodelta 1999 oli sel- 
västi edellisvuotista parempi. Konsernin 
Iiikevoitto oli 152 milj. euroa (1998 51 
milj. euroa) ja voitto ennen satunnaiseria 
ja veroja 98 milj. euroa (1998: tappio 4 
miij. euroa). Liiketoiminta-alueista eniten 
tulostaan paransivat Mining ja Copper 

Nopeaan talouden elpymiseen ei juuri- 
kaan uskottu. Talouskasvu ylitti kuiten- 
kin odotukset niin Yhdysvalloissa, Aa- 
siassa kuin Euroopassakin. Maailman 
talouskasvu nousi ennakkotietojen mu- 
kaan 3,l %:iin vuonna 1999 eli huomat- 
tavasti vuotta 1998 korkeammaksi. 

Lähiaian talousnäkvmät ovat erittäin 
suotuisat. 

Outokumpu-konserni 
Metallimarkkinoilla alkuvuosi oli vaikea ja 
metallien hinnat alhaisella tasolla, mutta 
vuoden mittaan teollisuustuotannon 
kasvu ja lisääntynyt investointiaktiviteetti 
lisäsivät metallien kysyntää ja nostivat 
niiden hintoja. Metallihintojen nousu al- 
koi perusmetalleista ja laajeni vuoden lo- 
pulla ruostumaiiomaan teräkseen. Voi- 
makkainta hintojen vahvistuminen oli 
nikkelissä, jonka keskimääräinen mark- 

t 
7 

h h o  Mäkinen 

kinahinta nousi edellisvuodesta 31 %. 
Sinkin hinta nousi 7 %. Myös kuparin 
hinta elpyi vuoden loppua kohden, mut- 
ta alkuvuoden heikon hintatason vuoksi 
keskihinta laski edellisvuodesta 5 %. 

Vaikka markkinoiden kehitys oli suo- 
tuisaa ja hinnat nousivat vuoden aikana 

II 

Gross Domeslic Pmduct 

Konsernin kayttöomaisuusinvestotntien 
määrä laski edellisvuodesta selvästi ja oli 
153 miij. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta 
(1998: 249 milj. euroa eli 8,6 %). Korva- 
usinvestointien osuus tästä oli vajaat 
108 milj. euroa. 

Merkittavimpiä vuoden 1999 investoin- 
teja olivat Kemin kromikaivoksen maan- 
alaiseen louhintaan siiltyminen sekä Py- 
hasalmen kupari-sinkki-pyriittikaivoksen 
syventäminen. Siirtyminen maanalai- 
seen louhintaan Kemissä maksaa noin 
70 milj. euroa ja ajoittuu vuosille 1999- 
2004. Investointi parantaa kaivoksen 
kannattavuutta ja mahdollistaa kaivos- 
tuotannon kaksinkettaistamisen. Pyha- 
salmen kaivoksen syventämisen koko- 
naiskustannus on noin 50 miij. euroa, ja 
se lisää kaivoksen elinikäa yli 10 vuotta. 
Investointi valmistuu vuonna 2001. 

Technology osti syyskuussa saksalai- 
sen Eberhard Hoesch & Söhne GmbH:n. 
joka on prosessiteollisuuden johtavia 
suodatintoimmajia. 

Outokumpu ja Hitachi Cable solmivat 
lokakuussa sopimuksen kuparisia ilmas- 
tointiputkia valmistavan yhteisyrityksen 
perustamisesta Thaimaahan. Outokum- 
mun omistusosuus uudesta yhtiösta on 
64%. 

1 1  



V U O R I T E O L L I S U U S  - BERGSHANTERINGEN 2/2000 

Metals prices recovering 
from Asian crisis 

h*. rmn97-im 
170 - 
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I I  
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Joulukuussa tehtiin päätös Stainless 
Steelin iaajennusinvestoinnista, jolla Tor- 
nion ruostumattoman teräksen aihiotuo- 
tanto lähes kaksinkertaistuu yli miijoo- 
naan tonniin vuodessa. Investoinnilla, 
jonka kokonaiskustannus on noin 570 
milj. euroa, nostetaan myös kuumavals- 
saamon ja kylmävalssaamon kapasiteet- 
teja. Uusi tuotanto käynnistyy asteittain 
vuonna 2002 ja täyteen kapasiteetin 
käyitöasteeseen on mahdollista päästä 
vuonna 2004. 

Joulukuussa päätettiin myös 31 milj. 
euron investoinnista Metals Productionin 
Kokkolan sinkkitehtaaseen, jonka tuo- 
tantokapasiteetti kasvaa225 000 tonnis- 
ta 260 000 tonniin vuodessa. Uusi kapa- 
siteetti otetaan tuotantoon asteittain vuo- 
den 2002 aikana. 

Outokumpu-konserni panosti vuonna 
1999 tutkimus- ja kehitystoimintaan 37 
milj. euroa eli 1,3 % liikevaihdosta(l998: 
39 milj. euroa ja 1,3 %). Malminetsinnän 
menot olivat 15 miij. euroa(1998: 17 milj. 
euroa). Vuotta 1999 vietettiin Outokum- 

mun teknologian juhlavuotena, joiioii 
tuli kuluneeksi 50 vuotta liekkisulatus 
menetelmän käyitöönottamisesta. 

Outok 

Mining hyötyi metallien hinto- 
jen noususta 
Outokumpu Harjavalta Metals Oy uudisti 
liiketoimintamalliaan perusteellisesti viime 
vuonna. Yhtiö keskinyy omaan erikois- 
osaamiseensa, kuparin ja nikkelin tuotta- 
miseen, kun taas metallien tuotantoa tu- 
kevat toiminnot ulkoistettiin itsenäisiksi, 
kumppanuuteen perustuviksi yhteistyö- 
verkoiksi. Verkottuminen koski kaasutuo- 
tantoa, kunnossapito-, suunnittelu-, 
energiahuolto-. teollisuuden- ja kiinteistö- 
jen puhtaanapito-, vartiointi- ja kuljetus- 
toimintoja, joiden mukana lähes 400 hen- 
kilöä siirtyi kumppanuusytltysten palve- 
lukseen. Toimintamallin uudistamisen ta- 
voitteena on tehostaa yhtiön toimintaa ja 
parantaa kilpailukykyä sekä samalla ke- 
hittää verkotettuja palvelutoimintoja omi- 
en aiojensa ykkösosaajien kanssa. 

Perusmetailien ja erityisesti nikkelin 
hinnannousu kasvattivat Miningin liike- 
vaihtoa 44 % ja liikevoitto nousi 10 milj. 
euroon. Nivalassa sijaitsevan Hituran 
nikkelikaivoksen toiminta käynnistettiin 
uudelleen vuoden 99 lopulla parantu- 
neen nikkelinhinnan seurauksena. 

Forrestanian nikkelikaivos Australias- 
sa lopetti elokuussa toimintansa malmin 
ehtymisen vuoksi. Tuotannon päätyttyä 
Forrestanian rikastamo siirrettiin Black 
Swan -nikkelikaivokselle, joka on aloitta- 
nut Cygnet-lisämalmin hyödyntämisen 
helmikuussa 2000. 

Irlannissa sijaitsevan Taran sinkki-lyijy- 
kaivoksen tuottavuuden parannusohjel- 
ma on käynnissä, tavoitteena kokonais- 
kustannusten selkeä lasku. Mining te- 
hostaa toimintojaan myös supistamalla 
edelleen malminetsintää ja leikkaamalla 
kiinteitä kulujaan. 

Outokumpu ja kanadalainen Plac 
Dome Inc. saattoivat viimevuoden lopi 
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VUORITEOLLISUUS - BERGSHANTERINGEN 2l2000 
~ 

la päätökseen kaupan, jolla Placer Dome 
osti Outokummun 50 %:n osuuden 
Zaldivarin kuparikaivoksesta Chilessä. 

Lähiajan näkymät suotuisat 
Lähiajan talousnäkymät ovat suotuisat ja 
vuodelle 2000 odotetaan maailmanlaa- 
juista taiouskasvua. Viime vuonna alka- 
nut metallien kysynnän vahvistuminen ja 
hintojen nousu luovat hyvän pohjan kon- 
sernin tuloskehityksen paranemiselle Iä- 
hikuukausina. Tämän hetken markkina- 
näkymien toteutuessa konsernin tulok- 
sen vuodelta 2000 arvioidaan muodostu- 
van selvästi edellisvuotista paremmaksi. 

Rautaruukki 
Terästuotteiden kysyntä jäi vuonna 1999 
Euroopassa hieman edellisvuotista pie- 
nemmäksi, vaikka kysyntä vahvistuikin 
vuoden loppupuolella. Yhdysvalloissa 
terästuotteiden kysyntä jatkui hyvänä. 
Kaakkois-Aasian maissa terästuotteiden 
kysyntä kasvoi edellisen vuoden alhai- 
selta tasolta ja eräissä maissa kasvu oli 
voimakasta. Länsi-Eurooppaan suun- 
tautunut terästuotteiden tuonti ja vienti 
Euroopasta saavuttivat vuoden 1999 ai- 
kana tasapainon. 

Terästuotteiden hinnat laskivat ylitar- 
jonnan vuoksi Euroopassa voimakkaasti 
vuoden 1998 jälkipuoliskolla. Hinnat py- 
syivät alhaisella tasolla vuoden 1999 ai- 
kana ja terästuotteiden keskihinnat jäivät 
vuonna 1999 Euroopassa 10 - 25 pro- 
senttia alemmiksi kuin edellisenä vuon- 
na. Hinnat alkoivat vahvistua pääosin 
vasta vuoden viimeisellä neljännekseilä. 

Maailman terästuotanto kasvoi pro- 
sentin edelliseen vuoteen verrattuna. 
Euroopan unionin maiden terästuotanto 
supistui 3 prosenttia. Rautaruukki-kon- 

~ @ RAUTARUUKKI KONSERNI 
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 

Mil 
160 169 .. 
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U 

jernin terästuotanto oli 4,2 miljoonaa 
:onnia (4,3). 

Konsernin liikevaihto supistui 7 pro- 

senttia ja oli 2388 miljoonaa euro; 
(2579). Liikevaihdosta 64 prosenttia tuI 
ydinmarkkinoilta eli Pohjoismaista sek: 
Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopar 
maista. Euroopan osuus oli yhteensä 9f 
prosenttia. 

Liiketuios heikkeni selvästi ja oli 57 mil. 
joonaa euroa (186). Muut liiketoiminnar 
tuotot olivat 16 miljoonaaeuroa (18). Nii. 
hin sisältyy PPTH Teräs Oy:n osakkeisti 
saatu myyntivoitto. Liiketulosta heikensi. 
vät edeliisvuotista alempien tuotehinto 
jen ja toimitusmäärien supistumiser 
ohella eräät kerlaluonteiset kustannuk. 
set, jotka olivat 9 miljoonaa euroa. 

Tulos ennen satunnaiseriä oli -6 mil- 
joonaa euroa (127). Osakekohtainen t u  
10s oli -0,13 euroa (0,64). Tulos enner 
veroja ja vähemmistöosuutta oli -6 mil- 
joonaa euroa (109). Tilinpäätös osoittaa 
18 miijoonan euron tappiota (voitto 68). 

Investoinnit 
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit oli- + 
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vat 197 miljoonaa.euroa (235) ja nettoin- 
vestoinnit 174 miljoonaa euroa (205). 

Rautaruukki Steelin tuotantoa nosta- 
vaa investointiohjelmaa jatkettiin. Raa- 
hen terästehtaalla modernisoidun jatku- 
vavalukoneen tuotanto käynnistyi elo- 
kuussa. Terästehtaan investoinneista 
ovat jäijeiiä yhden jatkuvavaiukoneen 
modernisointi ja kelapainon nostami- 
nen. Hämeenlinnan tehtaalla on käyn- 
nissä uuden 400 000 tonnin sinkityslin- 
jan rakentaminen ja maalattujen tuottei- 
den valmistuskapasiteetin nostaminen 
50 prosentilla. Nämä vuoden 2000 ke- 
väällä valmistuvat investoinnit mahdollis- 
tavat lisääntyneen valssaustuotannon 
myynnin pääosin jatkojaiostettuina tuot- 
teina. Koko investointiohjelma valmistuu 
elokuussa 2000. 

Rautaruukki-konserni käytti tutkimus- 
ja kehitystoimintaan yhteensä 20 miijoo- 
naaeuroa (18)eli 0,8 prosenttia liikevaih- 
dosta (0,7). 

Rautaruukki on sitoutunut noudatta- 
maan johdon vahvistamaa ympäristöpo- 
litiikkaa sekä kansainvälisen teräsjärjes- 
tön (IISI) ja Kansainvälisen Kauppaka- 
marin (ICC) ympäristöperiaatteita. Yhtiö 
sai tunnustuksen ympäristötyölleen, 
kun Dow Jones valitsi Rautaruukin kes- 
tävän kehityksen indeksiinsä. Dow Jo- 
nes Sustainability Group index käsittää 
yli 200 yritystä ympäri maailmaa, joiden 
joukossa Rautaruukki on johtava eu- 
rooppalainen teräsyhtiö. Indeksin arvi- 
ointikriteereinä on käytetty ekologisten 
ja yhteiskunnallisten asioiden integroi- 
mista yhtiön iiiketoimintastrategiaan. Va- 
litut yhtiöt kuuluvat kestävän kehityksen 
suhteen toimialansa parhaisiin. 

Näkymät vuodelle 2000 
Terästuotteiden kysynnän arvioidaan 

kasvavan Euroopassa ja Suomessa asi- 
akastoimialojen suhdanteiden parantu- 
essa. Terästuotteiden hintojen vahvistu- 
misen arvioidaan jatkuvan. 

Rautaruukki Steeiin investointiohjelma 
valmistuu vuoden 2000 elokuussa, joi- 
loin lisääntynyt terästuotanto-, valssaus- 
ia jatkojalostuskapasiteetti on käytössä 
ia pitkälle jalostettujen tuotteiden toimi- 
tukset kasvavat. 

Konsernin liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan 2,6 miljardiin euroon. Rauta- 
ruukki Steelin investointien toteuttami- 
nen hidastaa tuloskehitystä vielä vuoden 
2000 kolmen ensimmäisen neljännek- 
sen aikana. Koko vuoden tuloksen arvi- 
oidaan paranevan selvästi. Tuloskehityk- 
seen vaikuttaa oleellisesti terästuotteiden 
hintakehitys. 

Imatra Steel 
Kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla heikke- 
ni voimakkaasti vuoden 1999 alussa. 
Tämä näkyi sekä terästen toimitusmääri- 
en että hintojen iaskuna. Kuorma-auto- 
jen tuotanto kääntyi laskuun edellisen 
vuoden ennätyksellisen korkealta tasol- 
ta, mikä vähensi takeiden ja jousien toi- 
mituksia selvästi. Sopeuttamistoimenpi- 
teitä tehtiin kaikissa Imatra Steelin yksi- 
köissä. 

Kevään kuluessa erikoisteräs- ja auto- 
markkinat alkoivat elpyä ja syksyn aika- 
na kysyntä edelleen vilkastui. Raskaiden 
kuorma-autojen tuotanto nousi vuoden 
1998 tasolle ja henkilöautojen kokonais- 
vuosituotanto jopa ylitti edellisen vuo- 
den määrät. Konepajateollisuuden ja jäi- 
ieenmyyjien erikoisteräskysyntä on kas- 
vanut huomattavasti hitaammin. 

Vuonna 1999 Imatra Steelin liikevaihto 
oli 173,O miij. euroa (195,l) eli 11% vä- 
hemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikki- 

- 
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en yksiköiden toimitusmäärät laskivat eri- 
tyisesti alkuvuoden aikana. Tulos ennen 
satunnaisia eriä oli 7,l milj. euroa (18,6), 
mikä oli selvästi vähemmän kuin edeilise- 
nä vuonna. Vallinneeseen markkinatilan- 
teeseen nähden tulos oli tyydyttävä. 

Syksyn aikana käynnistyivät kietio- 
kankitakeiden toimitukset Kilstan tako- 
moka ja uuden sukupolven putkivakaa- 
jatankojen toimitukset Billnäsin jousiteh- 
taalta. Ensimmäisten Imatran terästeh- 
taan Imaform-takoterästen ominaisuuk- 
sien pohjalta suunniteltujen autokompo- 
nenttien toimitukset varmistuivat moni- 
vuotisen asiakasyhteistyön tuloksena. 

Investoinneissa jatkettiin asiakaslähtö- 
isiä kehityshankkeita. Imatran terästeh- 
taalla otettiin käyttöön paksujen pyörö- 
tankojen kontrolloidun jäähdytyksen lin- 
ja. Kilstan takomossa valmistui raskai- 
den kampiakseleiden massakeskiöinti- 
ja päiden jyrsintälinja. Billnäsin jousiteh- 
taalla on menossa putkivakaajatankojen 
karkaisukoneinvestointi. 

Vuosi 2000 on alkanut kysynnän kan- 
nalta suotuisana. Markkinatilanteen 
odotetaan pysyvän hyvänä ainakin ke- 
vään ajan. Romun maailmanlaajuisesti 
vahvistunut kysyntä on kääntänyt ro- 
mun hinnan nousuun, mikä lisää teräk- 
sen ja komponenttien kustannuksia ja 
tarvetta nostaa hintaa. Imatra Steelin lii. 
kevaihdon arvioidaan nousevan vuonna 
2000 ja tuloksen paranevan. 

Kaivosten louhintamäärät 
KTM:n tilastojen mukaan Suomen kaivos- 
ten yhteenlasketut louhintamäärät oval 
kertyneet viereisen sivun kuvan mukaan. 

Kemira 
Vuosi 1999 oli Siilinjärvellä kaivostoimin- 
nan osalta jälleen täyden tuotannor 
vuosi. Malmia iouhittiin 8,8 miij. t, koko 
naislouhinnan ollessa 13 miij. t. Tuotan- 
non määrät olivat edellisvuotta korkeam- 
mat, mutta asetetuista tavoitteista jäätiir 
siitäkin huolimatta jälkeen. Käyntiasteei 
ovat olleet korkeat kaikilla tuotelinjoilla. 

Päätuote, apatiittirikaste käytettiin kaik- 
ki fosforihapon valmistukseen, kalsiittiri- 
kaste toimitettiin maatalouskalkkina asi- 
akkaille ja kiillerikasteet menivät Iäher 
täysin vientiin. Kivituotteet myytiin Kuo 
pio-Siilinjärvi talousalueelle. 

Vuosi on ollut tuotannon tekbmiser 
ohessa myös merkittävä toimintojen ke- 
hittämisen kannalta. Rikastamon pro- 
sessiautomaatiojärjestelmä uusittiin osa- 
na koko fosforihappoliiketoiminnan jär- 
jestelmää. investoinnin arvo oli noin I i  
mmk. Kiilleliiketoiminta liitettiin osaks 
fosforihappoliiketoimintaa ja kivituottei- 
den osalta tehtiin yhteistyösopimus Loh. 
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3uduksen kanssa tuotteiden markki- 
nnista. 
eskeisid kehitysalueita ovat olleet 
5s tulevaisuuden toimintaedellytys- 
varmistaminen erityisesti louhoksen 
j:n ja rikastushiekka-alueiden käytön 
Ita. 

rtekNordkalk 
kkikivipohjaisten tuotteiden kysyntä 
yi paperi- ja selluloosateollisuudessa 
ialla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, 
ialla kun kysyntä terästeollisuudessa 
nan aleni. Rakennustoiminta vilkas- 
Suomessa kuluneena vuonna, mikä 
si kysyntää. Maataloudessa kalkitus- 
ruhteiltaan erinomaista kevättä seu- 
sateinen syksy, mika vähensi maata- 
rkalkin kysyntää. Ympäristonhoidos- 

Kalkkikiveä louhittiin Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa ja Puolassa ja koko- 
naislouhinta oli 7.6 Mt, josta 6.3 Mt oli 
erilaisia kalkkikivituotteita. Lappeenran- 
nassa wollastoniittituotanto oli 14000 t. 

Partek Nordkalkin liikevaihto oli 187.4 
(1998:191.2) euroa ja liiketoiminnan tu- 
los 25.5 (1998:30.3) euroa. 

Sijoitetun pääoman tuotto oli 14 (19) 
prosenttia. Kannattavuuden heikkene- 
minen johtui siitä, että kahdenviime vuo- 
den aikana tehdyn investoinnin kapasi- 
teetti ei vielä ollut täysin käytössä, sekä 
hintakilpailun kiristymisestä. Kokonais- 
investoinnit olivat 31.6 (39.8) miljoonaa 
euroa. 

Partek Nordkalk vahvisti edelleen ase- 
maansa Puolassa. Varsovasta etelään si- 
jaitsevasta Slawnosta hankittiin kalkkiki- 
vi yritys, joka tuottaa asfalttifiller 
talouskalkkia. Szczecinissä (ent. Stettin) 
otettiin vuoden 2000 alussa käyttöön 
jauhatusiaitos, joka toimittaa kalkkikivi- 
jauhetta hiilivoimalaitosten savukaasujen 
puhdistamista varten. 

Huhtikuussa 1999 Partek Nordkalk 
myi 50 prosentin omistusosuutensa teol- 
lisuusmineraaieja toimittavasta SP Mine- 
ralsista yhtiön toiselle omistajalle, belgia- 
laiselle Sibelcolle. Myynti koski mm. Ke- 
miön ja Nilsiän maasälpää ja kvartsia 
tuottavia tuotantolaitoksia. 

Mondo Minerals 
Mondo Minerals 0y:llä on Suomessa 
talkkikaivokset Sotkamossa ja Polvijär- 
vellä sekä talkkitehtaat Sotkamossa, 
Vuonoksessa ja Kaavilla. Konserniin 
kuuluu kaksi talkin jalostusyksikköä Hol- 
lannissa. Raaka-aine toimitetaan niille 
Suomesta ja Australiasta. Norjassa sijait- 
sevan Norwegian Talc'in tuottamien 
talkkituotteiden markkinointi tapahtuu 
Mondo Minerals'in toimesta. 

'ARTEK NORDKAL 

Vuosi 

+ 
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Mondo Minerals Oy:n kokonaislouhin- 
ta Suomessa vuonna 1999 oli iähes 2,8 
miljoonaa tonnia, josta talkkimalmin 
osuus oli n. 40 %. Yhtiön suomalaisilla 
tehtailla tuotettiin v. 1999 yhteensä noin 
508 000 tonnia erilaisiatalkkituotteita sekä 
6 600 tonnia nikkelirikastetta. Nikkelirikas- 
teen tuotanto oli alkuvuonna keskeytyk- 
sissä nikkelin huonon hinnan takia. 

Tuotettu talkin määrä oli n. 3 % suu- 
rempi kuin edellisenä vuonna. Tärkeim- 
män asiakaskunnan, paperiteollisuuden 
markkinatilanne oli huono vuoden 1999 
alkupuolella. Tilannetta hyödynnettiin 
kunnostamaila tuotantolaitteistoja ja in- 
vestoimalla tuotannon pullonkauloihin. 
Tämä olikin tarpeen loppuvuonna 1999 
kasvaneen talkkituotteiden kysynnän 
tyydyttämiseksi. Viennin osuus on li- 
sääntynyt tasaisesti ja on lähes puolet 
myydyistä tonneista. 

Geologian tutkimuskeskus GTK 
GTK keskittyi roolinsa mukaisesti malmi- 
potentiaalisten alueiden ja rakenteiden 
selvittämiseen sekä niihin liittyvien mal- 
miprosessien mallintamiseen ja ensi vai- 
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heessa malminetsintään. Samalla kehi- 
tettiin uusia yhteistyömalleja kohteiden 
jatkotutkimuksen rahoittamiseksi. 

Pohjois-Suomen maiminetsinnän te- 
hostusprojekti keskittyi viimeisenä toi- 
mintavuotenaan Itä- ja Pohjois-Suomen 
vihreäkivialueille, jossa etsittiin kultaa ja 
nikkeliä sekä Koillismaan kerrosintruu- 
siokompleksiin ja siihen liittyviin kromi-, 
suifidi- ja piatinametalleihin. Teollisuus- 
mineraalien etsintää lisättiin suhteessa 
metallisiin malmeihin. Painopisteenä oli- 
vat paperiteollisuuden tarvitsemat pig- 
menttimineraalit. 

GTK raportoi vuonna 1999 kauppa- ja 
teollisuusministeriölle kaksi maimiesiin- 
tymää ja kaksi malminetsintäkohdetta: 

- Dragsfjärdin Genbölen kalsiittikivi- 

- Västanfjärdin Norriammalan kalsiitti- 

-Sodankylän Kaareselän kulta-alue 
-Savukosken Akanvaara kerros- 
intruusio monimetailiaiheineen 

Suomussalmen Vaarassa paikailistet- 
tiin uusi nikkeiimineralisaatio, joka sisäl- 
täämyös platinaaja paliadiumia. Minera- 
lisaatiota on seurattu noin 450 metrin 

esiintymä 

kiviesiintymä 

matkalla ja noin 150 metrin syvyyteen. 
Nikkelipitoisuudet vaihtelevat välillä 0,4- 
1,4 % japalladiumpitoisuusvälillä0,2-1,2 
g/t. Vaaran nikkeliaiheesta järjestetään 
kansainvälinen tarjouskilpailu keväällä 
2000, kun valtausraportti on Iuovutettu 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. Suo- 
mussalmen Kuikkapurolla on tavoitettu 
mielenkiintoinen kultamineralisaatio. 
Myös Kuivaniemellä Oijärven liuskejak- 
soita tullaan raportoimaan uusia kultami- 
neralisaatioita jatkotutkimuskohteiksi. 

Taivalkosken, Posion, Pudasjärven ja 
Kuusamon kunnissa sijaitsevan platina- 
kriittisen Koiilismaan kerrosintruusiovyö- 
hykkeen tutkimukset jatkuvat. Runsas 
tutkimusaineisto koottiin GIS-muotoon 
ja julkaistiin kaupallisena tuotteena. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö julkisti 
kansainvälisen haun yhteistyökumppa- 
nin löytämiseksi maiminetsintäinvestoin- 
teihin Koillismaalle. Tässä yhteistyömuo- 
dossa valtio ja ulkopuoiinen yhtiö jaka- 
vat investointiriskit ja mikäli etsintätoimet 
johtavat kaivostoimintaan valtio vetäytyy 
hankkeesta ennalta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti. 

Aikaisemmin luovutetuista kohteista 
odotetaan kaivospäätöstä Ilomantsin 
Pampalon kultakohteella. GTK on ollut 
aktiivisesti kehittämässä myös Kittilän 
Suurikuusikon kultamalmin hyödyntä- 
mistä, josta ruotsalainen Riddarhyttan 
Resources AB:n odotetaan tekevän kai- 
vospäätöksen lähiaikoina. 

Rakennuskivitutkimuksissa GTK:n 
osaamisen kysyntä kasvoi entisestään. 
Itä-Suomen EU-rahoitteiset rakennuski- 
viprojektit ovat etenemässä toiseen vai- 
heeseen. jossa pyritään kehittämään Iöy- 
deityjä kiviesiintymiä tuotannollisiksi koh- 
teiksi. Suomussalmen Saarikylältä ja 
Kuhmon Vieksistä aiemmin iöydetyi vuo- 
lukiviesiintymät johtivat kaivos- ja jalos- 
tustoimintaan. Investointipäätökset ovat 
yhteensä yli 50 Mmk ja tuotanto työllistää 
vuosittain suoraan noin 100 henkilöä. 

Nordberg 
Metso-konserniin kuuluvalle Nordberg- 
ryhmälle vuosi 1999 oli kohtalaisen 
hyvä. Nordberg kasvoi, kehitti uusia 
tuotteita ja kansainvälistyi edelleen yri- 
tysostoilla. Liikevaihto oli 469 miljoonaa 
euroa ja liikevoitto 22 miljoonaa euroa. 
Nordbergin kannattavuus tosin heikkeni 
jonkin verran, mikä johtui ensisijaisesti 
kaivostoimitusten vähäisestä määrästä. 

Nordberg-ryhmän suomalaiselle tyiär- 
yritykselle, Tampereella sijaitsevalle 
Nordberg-Lokomo Oy:lle vuosi 1999 oli 
hyvä. Valmistettujen murskainten ja tela- 
aiustaisten murskausyksiköiden määrä 
nousi lähes 500:een. 

Nordbergin tutkimus- ja koekeskus W- 
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waukeessa valmistui lopullisesti vuonna 
1999. Viime vaiheessa keskuksen hie- 
nonnusprosessilaitolen lisättiin jauhin- 
mylly. Keskus on murskaus- ja hienon- 
nusalan laitevalmistajien joukossa ainoa, 
jossavoidaan testata käytännöllisesti kat- 
soen kaikkien kaivos- ja louhosasiakkai- 
den kivimateriaalit etukäteen niin, että asi- 
akkaalle pystytään tarjoamaan optimoitu 
prosessi jokaiseen sovellukseen. 

Vuoden 1999 aikana Nordberg-ryhmä 
teki myös yritysostoja. Pohjois-Irlannista 
ostettiin liikuteltaviin seuioihin erikoistu- 
nut Masterskreen International sekä Yh- 
dysvalloista W.S. Tyler -niminen murs- 
kainten ja seuiojen valmistaja ja Helser- 
niminen varaosiin ja huoltopalveluihin 
erikoistunut yritys. Nordberg myös myi 
kaivosnostokoneliiketoimintansa saksa- 
laiselle Siemagille. 

I SandvikMining and Construction 
Sandvik keskittyy nyt toiminnassaan kol- 
meen ydinliikeioiminta-alueeseen: Too- 
ling, Mining and Construction ja Special- 
ty Steels, alueisiin, joissa teknologian 
osuus on merkittävä ja joissa konsemilla 
on maailmanlaajuisesti johtava asema. 

Sandvik Mining and Construction’in 
laskutus oli MFIM 6,078 (6,472), laskua 
6%. Saatujen tilausten määrä oli MFIM 
6,237, 1% alhaisempi kuin vuosi aikai- 
semmin. Metallien hintojen nousu johti 
kaivosteollisuuden kysynnän kasvuun 
vuoden loppupuolella. Kaivosteollisuu- 
den elpyminen kasvatti myös varaosien 

kysyntää. Maanrakennusteollisuuden 
toiminta oli vilkasta kun taas hiilikaivos- 
ten taloudellinen tilanne pysyi heikkona. 
Saatujen tilausten määrän kasvu verrat- 
tuna edellisen vuoden vastaavaan ajan- 
kohtaan oli 7%. 

Liikevoitto oli MFIM 465 (235) ollen 8% 
laskutuksesta. Merkittävään tulosparan- 
nukseen vuoden aikana johtivat keskit- 
tyminen kannattavampiin tuotteisiin, uu- 

dosta tilauskanta ja laskutus kehittyivät 
nousujohteisesti tilikauden aikana. 

Painopistealueet tutkimuksessa ja tuo- 
tekehiiyksessä olivat uuden tuoteper- 
heen suodattimet, olemassa olevien 
tuotteiden parannukset sekä prosessien 
kehiiiämiset. Laroxin panostus tutkimuk- 
seen, laite- ja prosessikehitykseen sekä 
koetoimintaan oli noin 2,7 mEUR. 

delleenjärjestelyioimenpiteet sekä kapa- nliilevaisuuden näkymät 
siteetin korkeampi käyitöaste. 

Sandvik Tamrock toimittaa koneita ja Lähiajan talousnäkymät ovat erittäin suo- 
laitteita maanalaiseen ja -päälliseen PO- tuisat. Yhdysvalloissa talouskasvun odo- 
raukseen, louhintaan. rikotukseen, ra- tetaan lievästi hidastuvan, Euroopassa ta- 
kenteiden purkamiseen sekä louheen loudellinen aktiviteetti on vahvistumassa 
siirtoon ja kuljetukseen. Tarjontaan kuu- ja Japanin tilanne on vähitellen -tosin hi- 
luvat myös palvelu- ja huoltoliiketoiminta taasti - parantumassa. Samanaikaisesti 
sekä kallionporaus- ja iouhintakalusto. Aasian teollistuvien maiden talouskehitys 

Sandvik Tamrock on suurin liiketoi- on edelleen erittäin voimakasta. Vuodelle 
minta-alue Sandvik Mining 8 Constructi- 2000 odotetaankin yleisesti laaja-alaista 
on -yksiköstA. maailmanlaajuista kasvua. 

On selvää. että nämä positiiviset tule- 
Larox vaisuuden näkymät heijastuvat myös 

alamme perusmetalliklusterin ja mine- 
Laroxin tilikauden 1.1.- 31.12.1999 tulos raaliteollisuuden kehitykseen. Tällä ker- 
oli ennakoidun mukaisesti tyydyttävä. taa me saamme kuulla alamme tulevai- 
Liikevaihto nousi 4.0% edellisvuodesta suuden reunaehdoista, uhista ja mah- 
ja oli 461 mEUR. Konsernin kannatta- dollisuuksista todellisilta asiantuntijoilta, 
vuus parani sijoitetun pääoman tuotolla EU:n yritys- ja tietoyhteiskuntakomis- 
mitaten 11,6%:iin (1.4%). Omavaraisuus- saarilta Erkki Liikaselta, The International 
aste kohosi 30,4%:iin (20.6%). Konser- Iron and Steel Instituten pääsihteeriltä 
nin kannattavuus parani selvästi edellis- lan Christmasilta ja METin tulevalla toi- 
vuodesta tehostamistoimenoiteiden an- mitusiohtaialta. tekn.tri Martti Mäenoääl- , .  
siosta. Maailman talouskehiiyksessä ta- tä. Uskon näiden esitysten kirvoikavan 
pahtunut paraneminen edesauttoi asiak- kuulijoiden mielissä runsaasti ajatuksia 
kaiden investointipäatöksiä, jonka joh- ja antavan uskoa tulevaisuuteen.0 

SMC tunnuslukujen kehitys (MFIM) 
Liikevai htc 

innrnierndnrmn 
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"B to B ot to [II that' 
the question '' 

Erkki Liikanen intoutui peräti mukailemaan Shakespearea, 
kun hän alusti esitelmänsä kertomalla vuorimiehille ajankoh- 
taisia kuulumisia omalta vastuualueeltaan EU-komissiossa. 
Komissaarina hän vastaa alueesta 'Yritys ja tietoyhteiskun- 
ta'. Vuorimiehet saivat kuulla minkälaisiin asioihin €U:n joh- 
tajat olivat samanaikaisesti ottamassa kantaa huippukoko- 
uksessaan Lissabonissa. Tässä komissaari Liikasen 'vapaa 
puheenvuoro' nauhalta purettuna. 
REFERAATTI BO-ERIC FORSTEN KUVAT LF 

Lissabonin huippukokous viimeistelee 
päätöksiä, joista pari sanaa, koska us- 
kon, että elämme eurooppalaisessa ta- 
louskeskustelussa eräänlaista käänne- 
kohtaa. Tämä sen takia, että huolellisen 
diagnoosin jälkeen nyt voidaan selkeästi 
arvioida eurooppalaisen talouden heik- 
kouksia ja vahvuuksia suhteessa mei- 
dän kiipailijoihimme, ennen kaikkea Yh- 
dysvaltoihin. 

Heikkouksia tarkasteltaessa on selvää, 
että Yhdysvallat on informaatioteknolo- 
gian suhteen kasvattanut kaulaa. PC- 
teknologia kehittyi ensin ja PC:stä tuli 
kotitalouskone. Verkottuminen alkoi Yh- 
dysvalloissa nopeasti. Vaikka World- 
Wide Web kehitettiin Euroopassa se 

tuotiin markkinoille Yhdysvalloissa, jos 
sa sähköinen kauppa on laajentunu 
mittavasti. Talouden kannalta tärkeää 01 
yritysten välinen sähköinen kauppa, bu 
siness to business. 

Yhdysvaltojen talous on kyenny 
1990-luvulla elämään poikkeukseilisei 
seitsemän vuoden ajanjakson, jolle 01 
ollut ominaista yhtäaikainen korkea kas 
vu, täystyöllisyys ja alhainen inflaaatic 
Tämä on paljolti perustunut siihen, ett 
informaatioteknologia on yritystoimin 
nassa otettu laajalti käyttöön. 

Verkkokauppa USA:n aseena 
Yritysten välisellä verkkokaupalla 01 

merkittävästi alennettu kustannuksia pe- 
rinteisillä aloilla. Yhdysvaltojen talouden 
etu on ollut siinä, että yritysten välinen 
verkkokauppa on laajasti muuttanut lii- 
ketoiminnan malleja, lyhentänyt ketjuja 
ja lisännyt tehokkuutta. 

Tässä keskustelussa Euroopallakin on 
omat vahvuutensa. Tänä hetkellä sen 
vahvin etu on matkaviestinnässä. Seu- 
raava suuri mullistus informaatiotekno- 
logiassa on Internetin siirtyminen iiikku- 
vaksi. Digitaalitelevisioiden suhteen 01- 
laan myös varsin vahvoilla. 

Nvt IähesMään sitä eDäiatkuvuuskoh- 
taa,;olloin kaikki tieto liikkuu niin, että se 
voidaan ottaa liikkeessä vastaan. Jos 
Eurooppa nyt, kun Internet on siirty- 
mässä matkaviestimiin, pystyy merkittä- 
västi nostamaan kansalaisten lukutaitoa, 
pudottamaan tele-hintoja kansainväli- 
sesti kilpailukykyiselle tasolle ja raivaa- 
maan sähköisen kaupan tiellä olevat es- 
teet, Eurooppa voi tulla varsin kilpailuky- 
kyiseksi. 

Lissabonista tuleva viesti on, että 15 
maata on valmiina sitoutumaan ehkä 
suurimpaan yritykseen mikä Euroopas- 
sa on tehty. Sen avulla edesautetaan 
Euroopan siirtymistä digitaaliaikaan. Se 
merkitsee jonkun verran lainsäädäntöä, 
mutta ennen kaikkea kilpailun lisäämis- 
tä. Se vaatii myös poliittisia sitoumuksia 
siinä, että hallitukset panostavat nyt tie- 
toyhteiskuntaan. Siihen kuuluu myös 
tulosten vertaaminen ja seuraaminen. 

Korostaisin erityisesti yritysten välisen 
sähköisen kaupan merkitystä. Olenkin 
muotoillut Shakespearea jonkin verran 
uusiksi. Sanoisin, että "6 to B or not to 
be, that's the question". 

Andersen Consulting teki arvion, jon- 
ka mukaan 91 % eurooppalaisista yriiys- 
johtajista uskoo, että heidän yritystoi- 
mintansa on laajasti verkossa vuonna 
2004. He pitivät tulosta myönteisenä. 
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3nko se sitä, sillä vuonna 2004 nämä 
{ritysjohtajat eivät johda näitä yrityksiä, 
iiitä ei enää ole olemassa. 

Tämä yritysten välisen verkkokaupan 
iopea edistyminen on todella suuri 
iaaste, jos halutaan saavuttaa sama 
uottavuuskasvu, jonka se on Yhdysval- 
oissa tuonut. 

Yrittänyttä ei laiteta 
Toisen tulossa olevan viestin mukaan 
meidän täytyy vapauttaa yrittäjyyspo- 
tentiaalia Euroopassa. Verrattaessa mei- 
tä Yhdysvaltoihin meillä on tällä alueella 
selviä heikkouksia. Meillä kovin pieni osa 
täestöstä tähtää yrittäjiksi. Uudet yrityk- 
;et yliopistojen ja tutkimuslaitosten ym- 
pärillä taitavat sittenkin olla pikemmin 
poikkeuksia kuin sääntöjä. Kävin jokin 
aika siten Stanfordissa, jossa suuri osa - 
selvä enemmistö, opiskelijoista tähtää 
Dpiskelujen jälkeen oman yrityksen pe- 
rustamiseen. 

Suomessa monet tutkimukset osoitta- 
vat, että täällä halu ryhtyä yrittäjäksi vä- 
henee koulutuksen lisääntyessä. 

Lissabonista tulee viesti, että meidän 
täytyy arvioida tämä kysymys kokonaan 
uudelleen. 

Suuryritykset näkevät menestymis- 

mahdollisuutensa siinä, että ne toimivat 
globaalisti ja avainalueisiinsa keskittyen. 
Kun yritykset ulkoistavat kaiken, mikä ei 
kuulu avaintoimintoihin, tarvitaan laaja 
pienten ja keskisuurten yritysten verkko. 
Innovatiivisessa taloudessa innovaatiot 
syntyvät usein pienissä yrityksissä. 
Nämä voivat liittyä suurempiin tai toimia 
yhteistyössä muiden kanssa. Tätä po- 
tentiaalia pitää vapauttaa. Se edellyttää, 
että yritysten perustaminen pitää saada 
helpommaksi, halvemmaksi ja nopeam- 
maksi. 

Epäonnistumisen kautta 
onnistumiseen 
Vielä suurempi asia on, ettei Euroopas- 
sa hyväksytä epäonnistumisia. Jos ker- 
ran epäonnistuu toista mahdollisuutta ei 
anneta. USA:ssa tapasin erään tunnetun 
venture-kapitalistin, joka sanoi: ”Here, if 
you have not failed once you are not a 
serious player”. 

Jos meillä kerran epäonnistuu ajatel- 
laan, että kai siltä nyt varmasti meni 
asunto ja auto ja säälien katsotaan, jos 
vaimo vielä roikkuu mukana. 

On siis kysymys perustavaa laatua 
olevista kulttuuritekijöistä, joita joudu- 
taan katsomaan uudelleen. 

Suomella parantamisen varaa 
Tällaisessa vertailussa maat pannaan 
toisiaan vastaan. Ensin Eurooppaa ver- 
rataan Yhdysvaltoihin ja Aasiaan, sen 
jälkeen Euroopan maiden politiikkaa 
verrataan vielä keskenään. Menetelmä 
on rehellinen, mutta joidenkin mielestä 
hieman pelottava. Sillä kukaan ei enää 
ole hyvä kaikilla aloilla. 

Kun on viime aikoina lukenut suoma- 
laisia lausuntoja saa kuvan kuin nyt olisi 
löytynyt ikuisen menestyksen avain. 
Tässä ei tarvitse kauan paukutella henk- 
seleitä, kun tilanne voi olla kokonaan toi- 
nen. Täytyy olla hyvin tarkka ja valpas. 

Analyysin mukaan Suomi on vahva 
verkottumisessa, mutta ei kovin vahva 
sähköisessä kaupassa. Suomi on vahva 
matkaviestinnässä, mutta yritteliäisyy- 
dessä ei. 

Vertailu antaa realistisen kuvan omas- 
ta tilanteesta. Tuloksia pitää käyttää hy- 
väksi niin, että niistä poimii sen mikä 
muualla on parempaa samalla kun ker- 
too missä itse on menestynyt. 

Lissabonin viestin mukaan raju pon- 
nistus vie koko Euroopan tietoyhteis- 
kuntaan ja uusi asenne yrittäjyyteen ei 
saa jäädä pelkiksi sanoiksi. 0 

ia Eurooppa 
V AA EUROOPAN K O M I S S I O N  J Ä S E N  E R K K I  L I I K A N E N ,  V U O R I M I E C P Ä I V I L L Ä  24. M A A L I S K U U T A  

VAV 2000, M A R I N A  GONGRESS C E N T E R ,  H E L S I N K I  

1 .Perusmetalliteollisuus 
Sanonta “mikä ei kasva maan päällä, on 
kaivettava maan sisältä” kuvastaa sitä, 
että maa- ja metsätaloutta lukuun otta- 
matta kaikki yhteiskunnan tuotantoon ja 
kulutukseen käyttämät raaka-aineet on 
hankittava maaperästä, merenpohjasta 
tai merestä. 

Metallit ja mineraalit ovat välttämättömiä 
jokapäiväisessä elämässä; niitä tarvitaan 
rakennuksiin, teihin ja ajoneuvoihin, vain 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. Me- 
tallit ja mineraalit muodostavat jopa osan 
ihmiskehosta; ilman joitakin näistä aineis- 
ta elämä ei olisi mahdollista. 

Metalleja on louhittu ja käytetty Euroo- 
passa melkein niin kauan kuin siellä on 
ollut ihmisiä. Euroopan suhteellisen pie- 
nestä koosta huolimatta sen mineraalite- 
ollisuudessa harjoitetaan maanosan 
monipuolisen geologian vuoksi yllättä- 
vän monenlaista toimintaa. 

Vaikka Euroopan mineraalivarat ja kai- 
vostuotanto ovat suhteellisen vaatimat- 
tomat, eurooppalainen metallurgia-ala 
on kansainvälisesti kunnioitettavalla ta- 
solla. EU on ensimmäisellä tai toisella si- 
jalla teräksen, alumiinin, kuparin, sinkin 
ja lyijyn tuotannossa ja kulutuksessa. 

Perusmetalliteollisuudella on tärkeä 
asema Euroopan taloudessa, koska se 

toimittaa perusmetalleja ja materiaaleja 
monille aloille, joiden tuotteita käytetään 
mm. rakennuksessa, liikenteessä, vies- 
tinnässä, elektroniikassa, tuotanto- 
hyödykkeissä ja monilla kehittyneen tek- 
niikan aloilla. Useat näistä metalliin pe- 
rustuvista aloista kuuluvat EU:n tärkeim- 
piin vientialoihin. 

EU:ssa terästeollisuus ja muu metalli- 
ja mineraaliteollisuus työllistävät noin 1 3  
miljoonaa ihmistä ja koko tuotannon ar- 
vioidaan olevan noin 250 miljardia eu- 
roa. Nämä alat käyttävät runsaasti ener- 
giaa, minkä vuoksi ympäristökysymyk- 
sillä on niille erityistä merkitystä. Lisäksi 
alalla on suuri määrä pk-yrityksiä. 
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Euroopan komission vritvstoiminnan 
pääosasto on monin tavoin pyrkinyt aut- 
tamaan yrityksiä toimimaan kestävän ke- 
hityksen mukaisesti. Suunnitteilla on tie- 
donanto, joka koskee kestävää kehitys- 
tä muussa kuin energia-alan kaivan- 
naisteoilisuudessa seuraavaa, 18. tou- 
kokuuta pidettävä teollisuusneuvostoa 
varten. 

Tiedonantoa laadittaessa ja muis- 
sa samankaltaisissa toimissa komis- 
sion tarkoituksena on analysoida te- 
kijöitä, jotka vaikuttavat kyseisen 
alan yrityksiin. Lisäksi esitetään 
suuntaviivoja siitä, miten yritykset 
voivat kehittyä huomioiden tasapai- 
noisesti sekä taloudelliset, sosiaaliset 
että ympäristöön liittyvät kysymyk- 
set. 

EU:n metalliteollisuuden kohtaa- 
mia haasteita ovat voimakas kan- 
sainvälinen kilpailu ja asiakasalojen 
lisääntyvä globaali keskittyminen. Li- 
säksi on mainittava yhä nopeutuvat 
tekniset muutokset ja teräksen hin- 
toihin kohdistuvat jatkuvat paineet 
sekä metallien kansainvälisten hinto- 
jen epävakaisuus. 

Metalleja valmistava teollisuus on 

,~ 
osa teräksen, alumiinin, kuparin, sinkin bastuun hengessä käymällä vuoropuhe- 
ja lyijyn kokonaistuotannosta EU:ssa lua ja varmistamalla, että toiminnassa 
perustuu kierrätykseen. Tämän myötä ovat mukana erilaiset sidosryhmät. KO- 
on ollut mahdollista parantaa ympäris- missio on näissä kysymyksissä erittäin 
tön suojelua, koska jätehuoltokapasitee- aktiivinen, erityisesti raaka-aineiden saa- 
tin tarve ja riippuvuus uusiutumattomista tavuutta käsittelevässä ryhmässä ja kier- 
luonnonvaroista ovat vähentyneet ja rätysfoorumissa. joissa teollisuus, halli- 
metallien louhinnassa ja käsittelyssä on tukset ja kansalaisjärjestöt käyvät inten- 

siivistä keskustelua ja pyrkivät yksi- 
mielisyyteen tasapainoisesta lähes- 
tymistavasta kestävään kehitykseen. 
Kierrätyksellä on merkittävä asema 
EU:n perusmetalliteollisuudessa. 
Kierrätettävän romun ja jätteen avulla 
voidaan löytää ratkaisu moniin me- 
tallurgia- ja jalostuskysymyksiin. 

Yritykset ovat yhä tietoisempia toi- 
mintansa ympäristövaikutuksista, ja 
yhä useammat yritykset ovat alka- 
neet kantaa vastuuta ympäristöon- 
gelmien ratkaisemisesta. 

Teollisuuden kohtaama voimakas 
kilpailu korostaa globaaleja kysy- 
myksiä, jotka liittyvät kauppaan ja 
ympäristönsuojeluun ja sosiaalitur- 
vaan kehitysmaissa sekä teollisuu- 
den asiakkaiden rodliin ja tutkimuk- 
sen ja teknologisen kehittämisen 
merkitvksaen. pääomavaltaista ja edellyttää huo- . . . . . . . . 

mattavia investointeja ympäristön- 1-1111 
suojeluun. Tämän alan kilpailukykyä 

EU:n tarkoituksena on edistää ym- 
päristönsuojelun korkeata tasoa ja 
varmistaa avoin, oikeudenmukainen 
ja tasa-arvoinen monenvälinen 

kauppajärjestelmä. On selvää, että alan 
kohtaamia ympäristöhaasteita on maail- 
man keskinäisriippuvuuden lisääntyessä 
käsiteltävä monenvälisellä tasolla. EU 
Dvrkii tämän vuoksi siihen. että vuositu- 

Y h ~ - . , ~ ~ - , . ~ ~ b ~ = n j o b ~ j a  Juho Mäkinen ja 
komissaari Erkki Liikanen. 

voitu säästää huomattavasti energiaa. 

2. Globalisoituminen ja ympä- 
ristö 

uhkaavat energian suhteellisen-kor- 
keat hinnat sekä mahdolliset ener- 
giansaannin vaikeudet tulevaisuudessa 
ja omien primääristen raaka-aineiden 
puute. Ympäristömääräykset asettavat 
myös rajansa. 

Väli- tai lopputuotteitavalmistava EU:n 
teollisuus on globaalisti kilpailukykyistä. 
Metalliala tuottaa huomattavasti lisäar- 
voa ja tarjoaa runsaasti työpaikkoja - 80 
prosenttia alan kaikista työntekijöistä toi- 
mii jatkojalostusteollisuudessa. 

Jatkojalostusalan etuna on läheisyys 
markkinoihin Euroopassa, minkä ansi- 
osta on mahdollista kehittää huippulaa- 
tuisia erikoismateriaaleja läheisessä yh- 
teistyössä asiakkaiden kanssa. Huippu- 
tekniikkaa koskevan taitotiedon kehittä- 
minen merkitsee myös voimakasta glo- 
baalia kilpailuetua. Huippulaatuisten eri- 
koismateriaalien lisääntyvä kysyntä an- 
taa eurooppalaisille yrityksille uusia 
mahdollisuuksia. 

Euroopassa olevien maimivarojen vä- 
hyyden vuoksi EU:n metalliteollisuus on 
hankkinut runsaasti asiantuntemusta se- 
kundaaristen materiaalien käsittelystä in- 
vestoimalla huomattavasti kierrätykseen 
liittyvään tutkimukseen, laitteistoon ja 
henkiiöstöön. Olemme johtavassa ase- 
massa tässä prosessissa. 

Tämän ansiosta ala on voinut vähen- 
tää riippuvuuttaan raakamateriaaiien 

. .  
Kolmannen vuosituhannen alkaessa hannen vaihteen kauppaneuvottelukier- 
Euroopan on omine vahvuuksineen ja roksella saavutetaan sen kauppa- ja ym- 
heikkouksineen. omine markkinoineen, päristötavoitteet heikentämättä kuiten- 
omine perinteineen ja arvoineen vastat- kaan avoimen kaupan perusperiaatteita. 
tava talouksien yhä nopeutuvan globali- EU:ssa toimivat yritykset ovat ymmär- 
soitumisen haasteeseen. Tämä haaste täneet, että ympäristötoimenpiteet mak- 
edellyttää yritysten mukautumisen lisäk- savat itsensä usein nopeasti takaisin re- 
si poliittista toimintaa. surssien käytön tehostuessa. Lisäksi ne 

Globalisoituminen ei ole Euroopalle ovat huomanneet, että kestävän kehityk- 
uhka, vaan mahdollisuus, johon on tar- sen periaatteiden noudattaminen on pe- 
tuttava. Se ei ole syy työttömyyteen Eu- rusedellytys mille tahansa teolliselle toi- 
roopassa, vaan mahdollisuus luoda uu- minnalle. Jotkin yritykset ryhtyvät toteut- 
sia työpaikkoja. Maailmankaupan kehit- tamaan toimenpiteitä hyvissä ajoin en- 
tymlnen. taloudellinen kasvu ja työllisyys nen niiden tuloa pakollisiksi, ja ne kehit- 
liittyvät läheisesti toisiinsa. tävät nyt uutta tekniikkaa ja uusia johta- 

On kuitenkin selvää, että globalisoitu- mistapoja ja pohtivat keinoja parantaa 
misprosessiin liittyy huolestuttaviakin tehokkuutta sekä lisätä tuote- ja palvelu- 
muutoksia tai jopa riskejä, jotka liittyvät innovaatioita. 
esimerkiksi sosiaalisiin kysymyksiin ja On kehitetty elinkaariajatteluun perus- 
ympäristöön. Siksi eurooppalaisten ar- tuvia Iähestymistapoja ja käsitteitä, kuten 
vojen suojelua on näiden muutosten ai- puhtaammat tuotantomenetelmät ja 
kana pidettävä sekä tavoitteena että etu- ekotehokkuus, jotka antavat mahdolli- 
na, jotta globalisoitumisilmiötä voidaan suuksia parantaa ympäristönsuojelun ja 
käsitellä parhaissa olosuhteissa. talouden tehokkuutta. 

Talouden globalisoitumisen lisäänty- Tämän seurauksena ympäristökohdat 
essä ympäristöhaasteita on käsiteltävä on otettu osaksi yritysten johtostrategioi- 
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:a, ja ympäristönsuojeluun aktiivisesti 
suhtautuvat yritykset ovat parantaneet 
tilpailukykyään maailmanmarkkinoilla. 

Haasteisiin, jotka syntyvät tekniikan 
tehityksen nopeutuessa koko ajan ja 
globalisoitumisen voimistuessa jatku- 
dasti, on yhä vaikeampaa vastata perin- 
teisten sääntelymekanismien avulla. 
Tämä pitää paikkansa paitsi kansallisel- 
a, mutta myös (ellei jopa enemmän) 
tansainvälisellä tasolla, jolla perinteisten, 
nonenvälisten yksimielisyyttä tavoittele- 
den prosessien rajat tulevat vastaan yhä 
Jseammin. 

Samanaikaisesti kansalaiset odottavat, 
Sttä heidän oikeuksiaan suojellaan, ja he 
ialuavat osallistua entistä enemmän 
päätöksentekoon erityisesti kansalaisjär- 
iestöjen kautta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että on arvioitava 
uudestaan hallitusten ja yksityisen sek- 
torin (yritysten, mutta myös kansalaisjär- 
iestöjen) perinteiset roolit. Tässä yhtey- 
dessä jotkin hallitukset ovat todenneet, 
että nykyisiin ympäristöongelmiin ei voi- 
da enää soveltaa perinteistä käskemistä 
ia valvontaa. 

Jos halutaan vastata näihin haastei- 
siin, olisi päästävä eteenpäin nykyisestä, 
varsin filosofisesta keskustelusta, jossa 
asetetaan vastakkain “puhdas” sääntely 
ja itsesääntely. Monilla aloilla molempia 
voitaisiin soveltaa rinnakkain siten, että 
ne vahvistavat toisiaan: tällöin kyseessä 
on ”yhteissääntely”. 

Yhteissääntelyn perusperiaatteena on 
määrittää yhteistyöhön perustuva Iähes- 
tymistapa, jossa politiikan tavoitteet 
määritetään lainsäädännössä, mutta nii- 
den keinojen valinta, joita näihin tavoit- 
teisiin pääsemiseksi käytetään, jää mah- 
dollisimman pitkälle yksityiselle sektoril- 
le. 

Yhteissääntelyä olisi mieluiten käytet- 
tävä aloilla, joilla samoihin tuloksiin voi- 
daan päästä vaihtoehtoisin keinoin. Yh- 
teissääntely muodostaa oikeudellisen 
mallin, joka hyödyttää yhteiskuntaa ko- 
konaisuutena ja jättää samalla tilaa inno- 
vatiivisille ratkaisuille. Se edellyttää luon- 
nollisesti sitä, että teollisuus hyväksyy 
peruskriteerit, jotka liittyvät vastuullisuu- 
teen, todennettavuuteen ja tarkastetta- 
vuuteen. Sen onnistuminen riippuu pit- 
kälti seurannasta ja arvioinnista, jonka 
tulee olla riippumatonta. 

Tämä malli on olemassa ja sitä on jo 
sovellettu onnistuneesti EU:n sisämark- 
kinoiden toteuttamiseen niin sanotussa 
“uudessa Iähestymistavassa”. Uusi Iä- 
hestymistapa on kaksiosainen. Se muo- 
dostuu oikeudellisesti määritetyistä pe- 
rusvaatimuksista sekä toisaalta vapaa- 
ehtoisista standardeista, jotka mahdollis- 
tavat oletuksen, että toiminta on vaati- 

musten mukaista. Nyt on aika antaa 
muiden politiikan alojen hyötyä yhteis- 
sääntelyn mallista. 

3. Kestävä kehitys 
Kestävässä kehityksessä ei ole kyse ai- 
noastaan ympäristönsuojelusta vaan 
myös taloudellisesta ja sosiaalisesta ke- 
hityksestä. Pyrittäessä kestävään kehi- 
tykseen on otettava huomioon kolme ta- 
voitetta: niukkojen resurssien taloudelli- 
nen, sosiaalinen ja vastuullinen käyttö. 

Mikäli näitä kolmea aspektia ei oteta 
huomioon, politiikka ei luultavasti ole 
kestävän kehityksen kannalta kovinkaan 
onnistunutta. Parantamalla teollista kil- 
pailukykyä teollisuuspolitiikka vaikuttaa 
taloudelliseen kasvuun, työllisyyden pa- 
rantumiseen ja ympäristön kuormituk- 
sen vähentymiseen ja edistää samalla 
kestävää kehitystä. Teollisuuspoliittisten 
välineiden käyttö edesauttaa myös kes- 
tävän kehityksen saavuttamista. 

Ekotehokkuus sekä yritysten ja halli- 
tusten välinen yhteistyö ovat kaksi mer- 
kittävintä osaa kestävän teollisen kehi- 
tyksen käsitteessä. Niiden tulisi edistää 
teollisuuden uudistumista ja auttaa sitä 
siirtymään kohti kestävää kehitystä glo- 
balisoituvassa toimintaympäristössä. 

Nämä aiheet ovat näkyvästi esillä 
myös tutkimuksessa, jota Euroopan 
unioni rahoittaa viidennessä puiteohjel- 
massa. Yritystoiminnan pääosasto hal- 
linnoi erityisesti ohjelmaa Innovaatiot & 
pk-yritykset, jonka tarkoituksena on 

nnovaatiota ja pk-yritysten osal- 
listumista. 

Lähestymistapa liittyy luonnollisesti Iä- 
heisesti siihen, että kehitetään huippute- 
hokkaita energiajärjestelmiä, palveluja ja 
kuljetusjärjestelmiä, jotka ovat taloudelli- 
sia ja turvallisia ja suojelevat ympäristöä 
ja elämänlaatuamme. 

Tästä syystä on olennaista koordinoi- 
da keskenään kestävää kehitystä koske- 
via sekä toisaalta energiaa j a ympäristöä 
koskevia tutkimustoimia. 

Koska tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen viides puiteohjelma päättyy 
vuoden 2002 lopussa, tutkimuksen pää- 
osasto laatii jo ehdotusta pohjaksi kuu- 
detta puiteohjelmaa koskevalle keskus- 
telulle. Sisäiset keskustelut alkavat tä- 
män vuoden jälkipuoliskolla. 

4. Tieto- ja viestintätekniikka 
Tietoyhteiskunnan tekniikoita koskeval- 
la ohjelmalla on myös merkittävä rooli 
parannettaessa kommunikaatiota yritys- 
ten sisällä sekä yritysten ja muun maail- 
man välillä sekä kehitettäessä älykkäitä 
ympäristöjärjestelmiä analyysiä, hallin- 

toa ja ennakkovaroituksia varten. 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö aihe- 

uttaa laajoja muutoksia teollisissa raken- 
teissa sekä suhteissa toimittajien ja asiak- 
kaiden, työntekijöiden ja työnantajien ja 
eri yritysten ja myös kansalaisten ja vi- 
ranomaisten välillä. 

Uudistamalla perinpohjaisesti yritys- 
käytäntöjä, kyseenalaistamalla vakiintu- 
neita arvoketjuja ja muuttamalla perintei- 
siä valmistus- ja jakelutapoja verkkota- 
lous asettaa vaativia uusia haasteita sekä 
yritysten strategioille että viranomaisten 
toiminnalle. 

“Internet-vallankumous” aiheuttaa pe- 
rustavanlaatuisia muutoksia yritysten si- 
säisessä organisaatiossa, kauppakump- 
paneiden välisissä suhteissa ja sektori- 
kohtaisten markkinoiden muotoutumi- 
sessa. 

Joitakin esimerkkejä siitä, miten tieto- 
ja viestintätekniikka voi parantaa perus- 
metalliteollisuuden kilpailukykyä, ovat 
seuraavat: 

tutkimuskustannusten alentuminen. 
Uusien ja vanhojen malmiesiintymien ar- 
viointi ja käyttökelpoisuuden toteami- 
nen nopeutuu, tulee edullisemmaksi ja 
tarkentuu 

malmiesiintymien automaattinen ke- 
hittäminen ja hyödyntäminen 

sulatus- ja jalostustoimien tuottavuu- 
den parantuminen 

uuden ympäristöä vähemmän kuor- 
mittavan ja taloudellisen tekniikan kehit- 
täminen 

sisäisten hallintokustannusten vä- 
hentäminen 

yritysten välinen viestintä 
Tästä luettelosta voisi tulla hyvinkin pit- 

kä. Kunkin yrityksen johto tietää varmas- 
ti parhaiten, millaista tekniikkaa kullakin 
alalla tulisi soveltaa. 

Menestyksellinen yrittäjyys edellyttää 
muutakin kuin sijoittamista tieto- ja vies- 
tintätekniikkaan tai verkkokauppaa käy- 
vien tytäryritysten kehittämistä. Useim- 
missa tapauksissa tieto- ja viestintäteknii- 
kan on oltava olennainen osa kaikkia tu- 
levaisuudessa tehtäviä päätöksiä. 

Kun otetaan huomioon mahdollisuu- 
det, joita tieto- ja viestintätekniikka tarjo- 
aa taloudellisten tulosten parantamisek- 
si, hallitusten rooli on edelleen tärkeä. 
Jotta Eurooppaan voitaisiin luoda kilpai- 
lukykyinen, dynaaminen yrittäjyyden 
alue, tarvitaan vakaata poliittista sitoutu- 
mista, jonka avulla voidaan laatia selkeä 
ja luotettava oikeudellinen kehys, edis- 
tää toiminnan vapauttamista, varmistaa 
markkinoiden avoimuus, toteuttaa kil- 
pailupolitiikkaa ja rohkaista itsesäänte- 
lyä. 0 
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IMATRA STEEL 
JA ESIMERKKI SEN ASEMASTA 

TOIMITUSKETJUSSA 

a 

taa 
MATEKIHHLITOIMITUKSET lk 
Raaka-aine Imatra Steelin tuo- 
tantoketjussa on lähes täysin 
kierrätettyä uusioterästä. 

I N -  ~ ~~~ 

niukkaseosteisia pyörö-, latta- 
ja neliötankoja vaativalle kone- 
paja- ja autoteollisuudelle mu- 
kaanlukien Billnäsin jousiteh- 
das ja Kilstan takomo. 

N JOUSITEHDA f 
iusitehdas ja toimit- 

taa jousituskomponentteja Eu- nut raskaan ajoneuvoteolli- 
roopan raskaalle hyötyajoneu- suuden käyttämien moottori- 
voteollisuudelle. Toimitukset ja etuakselikomponenttien 
tapahtuvat useimmiten suo- takomiseen. Toimitukset ta- 
raan autotehtaan kokoon- pahtuvat asiakkaiden moot- 
panolinjalle. tori- ja akselistotehtaille. 

'PUW KIERRÄTTÄ KÄYITÄJÄ J#RJESTELMÄTOIMITTAJA 
Metallien kierrätysyritykset Käyttäjä hankkii luotettavan, Järjestelmistä ja komponen- Moottorit ja akselistot koo- 
keräävät käytöstä poistetut turvallisen ja mukavan ajoneu- teista kootaan kokoonpano- taan omissa tehtaissaan val- 
kulkuneuvot ja muut kesto- Von. joka palvelee tehokkaasti 1injaila valmis a,oneuvo. miiksi järjestelmiksi loppu- 
kulutushyödykkeet edelleen vuosikausia. Sillä on kuitenkin kokoonpanoa varten. 
käsiteltäväksi ja prosessoita- 
vaksi. Näin metalliromu kul- 
keutuu takaisin terästehtaan 
raaka-aineeksi. 

oma elinkaarensa ... 

Näin olemme osaltamme mukana kierrättämässä terästä uusiokäyttöön 
- tehokkaasti ja  ympäristöä säästäen. 

IMATRA STEEL 
Imatra Steel Oy Ab, John Stenbergin ranta 2 ,  PI 790,00101 Helsinki, Puh. (09) 7095 300, Fax(09) 7731 080, www.imatrasteel.fi 
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Knowledge Management 
on ihmisläheinen asia! 
KTT ANNA KOTSALO-MUSTONEN,  LTT-TUTKIMUS OY. HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU,  

VUORIMIESPAIVILLA 24.3 2000, 
REFERAATTI BO-ERIC F O R S T E N  

"Yhä useammat businekset 
Derustuvat pelkästään tietä- 
mykseen", sanoo kauppatie- 
teiden tohtori Anna Kotsalo- 
Mustonen. Otsikolla "Tie- 
dosta taidoksi vai taidosta 
tiedoksi - mitä 'Knowledge 
Management' tarjoaa mate- 
riaalitekniikan kehittämisek- 
si" tohtori Kotsalo-Musto- 
rlen selvitti Vuorimiespäivi- 
en metallurgiosanottajille 
miten tietämys syntyy ja  mi- 
ten se saadaan hyötykäyt- 
töön yrityksessä. 

Tohtori Anna Kotsalo-Mustonen edustaa 
LIT-Tutkimus Oy:tä, tutkimuslaitosta, 
loka toimii Helsingin Kauppakorkeakou- 
lun yhteydessä. Kauppakorkeakoulun 
oalveluksessa on eräs Knowledge Ma- 
iagement -alan eturivin tutkijoista, japa- 
iilainen professori Ikujiro Nonaka, jonka 
ajatuksiin tohtori Kotsalo-Mustosen esi- 
iys tukeutui. Professori Nonakaa, joka 
toimii myös Helsingin Kauppakorkea- 
Koulun alan instituutissa, Suomi kiinnos- 
tanee, koska maamme soveltuu kokon- 
sa ja infrastruktuurinsa puolesta erin- 
maisesti näiden asioiden koekentäksi. 

"Organisaatio on tietämyksen Iuomis- 
funktio" on yksi professori Nonakan 
cantavia teesejä. Tohtori Kotsalo-Musto- 
ien oli ottanut tehtäväkseen selvittää 
netailurgeille mitä tämä tarkoittaa. Hän 
aloitti kiinnittämällä kuulijoittensa huomi- 
m tiedon ja tietämyksen väliseen eroon. 

"Olemme kaikki jo lapsina koulussa 
Dppineet, että tieto on jotain mitä päntä- 
tään päähän ja että tieto voidaan siirtää 
hmiseltä ihmiselle.Tietämys on sen si- 
aan aina sidoksessa ihmiseen. Sitä ei 
318 helppo siirtää. Se ei ole mikään irralli- 
ien asia, vaan kokonainen prosessi." 

Seuraavaksi svvennvttiin Knowledae 

I A R I N A  C O N G R E S S  C E N T E R ,  HELSINKI 

Management -käsitteeseen. 
On eri asteista knowledgeä: data, in- 

formaatio ja tietämys. Nämä termit me- 
nevät usein sekaisin, sillä ei ole mitään 
yksiselitteistä käsitteistöä miten nämä 
erotellaan. Peukalosääntönä voidaan 
käyttää, että data on jotain mikä ei ole si- 
doksissa mihinkään ihmiseen. Informaa- 
tiota voidaan hankkia tai ostaa, jopa 
myös varastaa. Se ei onnistu kun on 
kyse tietämyksestä. Tietämystä ei voida 
kopioda. 

Tietolajeja on kaksi: explicit, tieto, joka 
voidaan ilmaista, ja tacit eli hiljainen tieto, 
jota emme ole vielä verbalisoineet. 

Management osa taas sisältää ajatuk- 
sen, että prosessia voidaan jollakin taval- 
la johtaa, sillä pyritään tekemään tulosta. 

Knowledge Management on kyky oh- 
jata tietämyksen syntyprosessia. Proses- 
sin eteneminen voidaan helposti estää, 
muna toisaalta sitä voidaan myös no- 
peuttaa ja sille voi myös asettaa tavoitteita. 

Mihin Knowledge Managementia sit- 
ten tatvitaan? 

Yrityksissä on valtava määrä ihmisiä, joi- 
den osaamista ja tietämystä ei hyödyn- 
netä. Tähän asti ei ole ollut selvää kuva 
siitä, miten tietämys kasvaa ja leviää yri- 
tyksessä. Positiivinen ja iloinen asia täs- 
sä yhteydessä on, että tieto ja tietämys 
eivät vähene kun sitä jaetaan, vaan päin- 
vastoin tietämys lisääntyy kun sitä jae- 
taan. Näin voidaan ajatella, että tietämys 
mahdollistaa rajattoman kasvun. Tietä- 
myksen syntyprosessi ja sen johtaminen 

ovat tärkeitä asioita ymmärtää, koska 
useat organisaatiot ovat tänä päivänä 
hyvin tietointensiivisiä. 

Tietämyksen synty- ja siirtoprosessia 
yksilön hiljaisesta tiedosa yritystason tie- 
doksi voidaan kuvata alla olevan pelkis- 
tetyn kaavion avulla. 

Kiertokulku aikaa ihmisestä. Yksilö, 
esim. uusi työntekijä, tuo hiljaista tietoa 
yritykseen (ylävasen). Vähitellen hän 
muokkaa tietonsa ilmaistavaan muo- 
toon jakaakseen sitä työtovereilleen (aia- 
vasen). 

Edelleen yksilön ilmaistava tietämys 
siirtyy vähitellen esimerkiksi raporttien tai 
toimintatapojen osana yritystasolle (ala- 
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ikea). Vähitellen yrityksessä sisäiste- 
iän tietämys yrityksen toimintatavaksi 
/läoikea). 
Informaatioteknologian nopean kas- 

un ansiosta moni asia hoituu tänään 
lyvin rationaalisesti. Siinä huumassa ei 
ovi unohtaa hiljaisen tiedon merkitystä 
ritykselle. Puhelimella ja sähköpostilla 
oidaan käsitellä ainoastaan explisiittistä 
ietoa. Hiljaista tietoa välittyy kahden 

nikoidaan kasvotusten. 
Hiljainen tieto saadaan explisiittiseen 

muotoon siten, että yksilöt käsittelevät 
ryhmissä ko tietoa. Tämä voi esimerkiksi 
tapahtua jossain tutkimusryhmässä tai 
vastaavassa. Näin tiedoista saadaan ex- 
plicit-muodossa olevia käsitteitä. 

Miten tämä explicit-tieto sitten saadaan 
tacit-muotoon, jotta organisaatio omak- 
suisi sen ja alkaisi käyttää sitä toiminnas- 

ienkilön välillä ainoastaan kun kommu- 1 saan. 

LTT 
. . a .  

BA tietämyksen väl ittäm is’ pai kkana’ 

MAKES 7 Socialization 
Tack K& rrr 

, ExplicnKdedpe 

Interacting BA 

Corn bination 
in 
Cyber BA 

LIT-Tutkimus Oy 
Dr. Anna Kotsdo-Mustonen 

Spiral Evolution of Knowledge Conversion 
and Self-transcending Process 

TACIT KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE 1 

L EXPLICIT KNOWLEDGE EXPLICIT KNOWLEDGE 

I I 

I 
m P 
h 
2 

E E 
U m 
2 
P 
? : 
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Professori Nonaka on näitä tiedon- 
nuuntoprosesseja miettiessään päätty- 
nyt siihen, että on olemassa fyysisiä, vir- 
tuaalisia tai mentaalisia paikkoja, jotka 
ovat näille otollisia. Hän kutsuu näitä 
BA’iksi (BA tarkoitta japaniksi paikka). 

Originating BA’ssa hiljainen tieto siir- 
tyy ihmiseltä ihmiselle kun ihmiset ko- 
koontuvat keskustelemaan tai mietti- 
mään yhteisiä asioita. Tiedon välittymi- 
nen onnistuu paikoissa, joissa ihmisillä 
ei ole suorituspaineita. Toinen perus- 
edellytys uusien ideoitten ja ajatusten 
syntymiselle on, että ihmisten välillä val- 
litsee luottamus. Kahviautomaatit, tupak- 
kahuoneet, kopiokoneet, saunat toimi- 
vat usein hyvinä spontaaneina BA’ina. 

Interacting BA’ssa hiljaisen tiedon jat- 
kokäsittely on siirtynyt vertaisryhmien 
hoidettavaksi. Ryhmässä hiljainen tieto 
muuttuu paremmin käsitteeksi. Kuulija- 
kuntaansa, 180 metallurgia, tohtori Kot- 
Salo-Mustonen piti hyvänä esimerkkinä 
vertaisryhmästä materiaaliteknisten ky- 
symysten osalta. 

Kun asia on muuttunut käsitteeksi eli 
saanut explicit-muodon se voidaan yh- 
distää yrityksen muihin olemassa oleviin 
rakenteisiin, esimerkiksi tietojärjestel- 
miin. Professori Nonakan mallissa tämä 
tapahtuu Cyber BA’ssa. 

Exercising BA’ssa toimitaan sitten uu- 
den, ohjeeksi muuttuneen ajatuksen 
mukaan. 

Knowledge Managementissa on pal- 
jon asioita, jotka ovat jollakin tavoin risti- 
riidassa nykyisten systeemien ja oppien 
kanssa. Kahviautomaatilla muiden kans- 
sa keskustelu tulkitaan nykyisten aika- 
seurantajärjestelmien mukaan enemmän 
laiskotteluksi, harvalle tulisi mieleen, että 
keskustelussa syntyisi mielettömiä uusia 
asioita. 

Knowledge Managementin eli tietä- 
myksen johtaminen edellyttää ensinnä- 
kin yrityksen johdolta tietämysvisiota; 
johdon on osattava sanoa mitä yrityksel- 
tä ja sen ihmisiltä odotetaan. Johdon on 
myös tiedettävä mitkä ovat yrityksen ne 
alueet, joille uuden tietämyksen luomi- 
nen on kriittistä ja mistä voisi hankkia 
uutta tietoa. 

BA’ihin on luotava energiaa. On yri- 
tyksiä, jotka toimitilojen suunnittelussa 
ovat ottaneet huomioon asian siten, et- 
teivät työntekijät ole sidottu määrättyihin 
työpisteisiin, vaan ihmiset sijoittuvat sen 
mukaan mitä työpäivä eteen tuo. Välillä 
ollaan hiljaisen tiedon siirrossa ja välillä 
keskitytään ekspliittisen tiedon välittämi- 
seen. 

Jotta tietämyksen syntyprosessia voi- 
taisiin johtaa on edellytyksenä, että johtc 
tietää miten tietämys syntyy, toteaa toh- 
tori Anna Kotsalo-Mustonen.0 
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Meta 
pidä 
itsestäsi! 
Outokummun ylilääkäri, Iää- 
ketieteen lisensiaatti, 
Markku Huvinen päätti Vuo- 
rimiespäivien luento-osuu- 
den metallurgijaoston osal- 
ta. Jo esitelmän otsikko 
"Laadulla on tekijänsä - 
metallurgikin on ihminen" 
takasi yleisöä. Eivätkä laa- 
duntekijät pettäneet. Ke- 
räännyttiin sankoin joukoin 
kuuntelemaan minkälaisia 
inhimillisiä piirteitä tohtori 
oli metallurgista löytänyt. 

TEKSTI: BO-ERIC FORSTEN 

KUVA: LEENA FORSTEN 

Esitelmöitsijä sai kuulijakuntansa vaivai 
tuneesti kiemurielemaan käymäilä vl 
iemmän hienotunteisesti suoraan ikl 
<ysymykseen. Hän kysyi viattomas 
'milloin ihminen vanhenee ja milloin it 
ninen on ikääntynyt'. Hän ei jään! 
Jdottamaan vastauksia, vaan totesi tit 
jemiehenä, että ihmisen kasvukausi c 
,hi 20 ikävuoteen mennessä ja siitä alt 
näki alkaa. "Kuntokäyrän" laskukulm 
~ysyy kauan melko muuttumattomanJ 
ainakin 80-vuotiaaksi metallurgi on hi 
Iässä iskukunnossa. Syy siihen, en 
työssä käyviin tutkimuksen mukaan i! 
<ee 55-57 vuoden iässä melkoinen ha1 
?Iäkkeelle, vaatii siten toisen seiitykser 

Kuulon ja näön heikentyminen sek 
'eaktionopeuden hidastuminen OVI 

Ianhenemisen merkkejä. Metallurgit ta 
:avat olla varttunutta väkeä, sillä yleis 
)Ii hiiren hiljaa, ainoastaan jokunen he 
nostunut yskähdys kuului sieltä täältä, 

Itse viisikymppisenä Markku Huvine 
witenkin tiesi miten sanansa potilaall 
asettaa. Analysoimalla Ilta-Sanomien a 
Coinaan julkaiseman ikääntymistesti 
<ysymysasettelua ja testin antamia t i  
oksia hän sai uutta eloa kuuiijoihinsa. 

Oma apu paras apu 

LL Markku 
Huvrnen 
kehottaa 
rnerallurgep 
suhtautumaan 
elaman 
poritrrvrrestz 

iän muistutti metaliurgeja siitä, että aja 

I 
I 

I 

t 

muotitauti, työuupumus, ei tariu vaan 
on usein potilaan itsensä aiheuttama. 
Hän painotti, että taudin toteaminen ja 
torjuminen ovat myös henkilökohtaisia 
asioita. Kun ulkopuoliset joutuvat puut- 
tumaan tilanteeseen palautuminen saat- 

taa jo olla hyvin vaikea ja pitkäaikainen 
prosessi. Työnarkomaaneille hän huo- 
mautti, ettei työnantajan intressissä ole, 
että työntekijä tieten tahtoen vetää itsen- 
sä piippuun. Sanojensa vakuudeksi hän 
esitti H. Freudenberg'in teesit siitä mit 

rrcuarnuraer: i ycuupumursen msen, 

-"$ta ongelman kieltäminen. 'Opettele sanomaan LI. TUOEUSVJ 

Itseäsi. 'Sehrltä ltseliesl, miten reasolt stres- 

slin; kuuntele elimlstöäsl, ajat ja 'Atviol uudelleen oma ~ o s l  työnteki 

tunteltasl. jänä, yksityishenkilönä, perheenjäsene 
*Älä eristäydy. Keskustele ongelmistas1 

muuttamlstarkoltuksessa. 'Pyri kohtuuteen kaikissa asioissa. 

'Muuta olosuhteita, tolmlntatapaasl Riittävän hyvä on jo hyvä. 

na, ystävänä. 

'Väitä tarpeetonta murehtimlsta ja 

"märehtimistX. Käytä eslm. SEIS- 

(M. Vähempikin uolehdl Orysisestä kunnostasi, 

istä kiirettä ja täydelll- käskyä. 

esta ja monipuolisesta ravinnosta. 

*Muista, ett2i ongelma on uselmmlter 

eritylstapaus eikä kaiken kattava asia. 

*Muista, että ongelma johtuu usein 

vain olosuhteista tai toisista - ei 

sinusta. &a syyllistä itseäsi turhaan. 

Tavoittele ti&oises« posltiMsla 

timinen. Seikeytä 

muiden odotuksia. 

maan entisestä. tunnailoja. Kokeile huumoria. 
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työuupumuksen pystyy pysäyttämään ja 
miten siitä toivutaan. 

Puhujan mukaan hyvää fyysistä kun- 
toa kannattaa vaalia varsinkin siitä syys- 
tä, että kunnon ylläpitäminen luo yksilöl- 
le mielihyvää. Kuntoilusta ei kuitenkaan 
saa muodostua stressinlähde. 

I Milloin tippa tappaa? 
Kun siirryttiin kuntojuomien puolelle 
kaikki vanhatkin aistit olivat valppaimmil- 
laan. 

Kohtuullinen alkoholin käyttö on käsit- 
teenä venyvä. Useimmiten se määräytyy 
puhujan mukaan. 

Markku Huvinen myönsikin, ettei hän 
pysty antamaan mitään yleispäteviä an- 
nostusohjeita. Sen sijaan hän esitti tutki- 
muksen, iossa brittiläisten lääkäreiden 

kuolleisuuden ja alkoholinkulutuksen 
yhteyksiä oli tutkittu 13 vuoden ajan. In- 
farkti-kuolemista tehtiin erillinen tutki- 
mus. 

Tutkimus osoitti, että raivoraittiiden 
kuolleisuus oli huomattavasti korkeampi 
kuin alkoholia käyttävien. Tuloksia voi- 
daan tulkita niin, että vasta 63 viikkoan- 
nosta nauttiva lääkäri pääsee samaan 
riskiryhmään. Tutkimuksessa yksikkö- 
mittana käytettiin 10 cI viiniä. 

Brittiläisen kollegansa käyttäytymisen 
perusteella Markku Huvinen hyväksyi 
yleisön hiljaisen painostuksen edessä 2- 
3 lasia viiniä päivässä kohtuukulutuksek- 
si. Hän huomautti kuitenkin samalla, et- 
tei juomatta jääneitä laseja voi siirtää seu- 
raaval I e päivä1 I e. 

2/2000 

Don’t worry be happy! 
Lääkäreitä syytetään välillä siitä, että he 
puhuvat yli potilaan hilseen ja lisäksi hei- 
dän käsialastaan voi olla vaikeaa saada 
selvää. Markku Huvinen kiersi nämä karit 
kaukaa. Hän painotti voimakkaasti, että 
elämä koostuu monesta pienestä ilosta. 
Paras tapa säästää itseään on ajatella 
positiivisesti. Hänen mielestään Robert 
Fulghumin hiekkalaatikkoviisaudet sopi- 
vat hyvin myös metallurgeille. 

Säväyksen teki myös hänen Arvo YI- 
pön 1 00-vuotispäivän tv-haastattelusta 
lainaamansa kohta. Kun haastattelija ky- 
syi Ylpöltä mihin hänen korkea ikänsä 
perustuu tämä vastasi: ”Pitää tehdä hy- 
vää ensiksi itselleen ja sitten muille!” 0 

Richard Doll, Richard Peto, Emma Hall, Keith Wheatley, 
Richard Gray 
BMJ 1994;309 911-98 

Mortality in relation to consumption 
of alcohol: 13 years’ observations 

on male British doctors 

disease 

0’6 I i I 
0 21 42 63 
Weekly alcohol consumption (British win) 
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Kansainvälistä vesipäivää 
vietettiin 22. maaliskuuta. 
Vastapainoksi vuorimiehet 
kokoontuivat vuotuiseen pe- 
rinnepäiväänsä kaksi päivää 
myöhemmin. Ja perinteitä 
noudatettiin. Outokummun 
edellisiltana järjestämät va- 
oaat harjoitukset toimivat 
vielä perjantaiaamuna jonkin- 
laisena kuntopohjana, joten 
yhdistyksen puheenjohtajan 
Juho Mäkisen tilannekatsa- 
uksen jälkeen Imatra Steelin 
Kari Tähtinen pystyi noui- 
maan vielä muutaman minuu- 
tin pois edellisvuoden jo 
srinomaisesta noteeraukses- 
ta. Karin 'tap to tap'- aika 
yhdistyksen 57. vuosiko- 
kouksen läpiviemiseksi oli 
29 minuuttia 45 sekuntia, 
oka hyvin kelpaa pohjaksi 
wdelle vuosituhannelle. 

TEKSTI BO-ERIC F O R S T E N  

I U V A T  LEENA FORSTEN 

Jarsinaisen vuosikokuksen jälkeen seu- 
.asi ceremoni du protocolaire, jossa yh- 
listyksen pääsihteeri Veikko Appelberg 
letäytyi lippu liehuen, Bet-Kerin Jyrki 
Tuotanen pokkasi tulenkestävänä kirjoit- 
ajana vuorimiesten oman Finlandia-pal- 
tinnon ja viittä vailla metallurgit Riikka 
Coskelainen ja Leena Laitila osoittivat, 
3ttä yhdistyksestä löytyy girl poweria. 

Globetrotters luennoimassa 
rämän vuoden vuorimiespäivien tee- 
naksi oli valittu 'taidolla tulevaisuuteen'. 
.ähimmäksi välitavoitteeksi moni oli kui- 
enkin asettanut lähestyvän illan, joten 
>dottavin mielin siirryttiin luento-osuu- 
e n  

L.. 1 

Koska vuorimies ei ole sitä 
liikkuvinta sorttia profeetat oli 
kutsuttu Katajanokalle. Puhu- 
jaiista oli komea. Mikkelin suuri 
poika, nykyään Brysselissä 
toimiva Euroopan parantaja, 
komissaari Erkki Liikanen piti 
neljänkymmenen minuutin 
ajan vuorimiehiä ajan tasalla 
suuren maailman tapahtumis- 
ta Lissabonissa ja osoitti siinä 
ohessa hämmästyttävän tar- 
kasti tuntevansa myös vuori- 
miehen arkipäivää. Savcorin 
toimitusiohtaia Hannu Savisa- 

3 II . .  
I0 hoiti turvamiehen tehtävät 
ontaimiikaelli 

vainnollisella esitelmällään sai 
suomalaiset terasmiehet het- 
keksi tuntemaan olevansa te- 
rasmaailman keskipisteessä. 
Näiden puheenvuorojen jäi- 

+* * -  

I 
i- - 

keen Suomen terasteolli- 
suuden tulevan paalob- 
baaian. Tekeksestä Metalli- 

I teoiisiusiiittoon siirtyneen I 

jenselailunsa kiristetyn ai- 
kataulun mukaan lounaan I pakatessa päälle. 
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alalla. Metallurgian valWer'--- pääai 
neeksi tuntui luonnolliselta v, ta oltu 

Minkälainen kanava Vuoriteoliisu 
ti on siihen? 

"Mielestäni hyvä. En ollut nähnyt lehd 
sä pelkästään tulenkestäviä materiaa 
koskevaa artikkelia, joten tartuin ma 
suuteen kertoa miten me teräs- 'a m 
teollisuuden toimittajana ajan 
kimyksenä on saada aikaan 
vaikutusta käyttäjien kanssa 
valmistajana kaikki tietäväisi 

Jotekehityspäällikkö Kyösti Ruotanen ar- 
kkelillaan "Tulenkestävät materiaalit vuo- 

päin viemiseksi. Korkeakouluilla on täss 
asiassa tärkeä Wli. 

?teollisuuden palveluksessa" (Vuoriteoili- Valmistajan kehitystoimintaa jarrutta 
suuslehti 1/1!399). Kvösti Ruotanen on käviännönläheisten testauslaitteistoie 
seologt, joka Bet-KeriR palveluksessa Iä- 
hes kymmenen vuoden ajan on syventy- 
nyt tulenkestävien materlaalien problema- 
tiikkaan. 
Mikä saa tarttumaan kynään? 

"Tulenkestävät materiaalit on aihe, josta 
ei kermta eikä puhuta riittävasti. Tulenkes- 
tlivät esittävat pientä mutta tarkeää osaa 
mineraalien, rikasteiden ja metallien pm- 
8Bssoinnissa. Tietämys on yleisesti ottaen 
Ohutta ja perustuu usein vanhaan tietoon, 
sillä ala kehittyy nopeasti. Kirjallisuutta löy- 
tyy myos melko niukasti. Tästä syystä hin- 
tallaatu-suhde ei aina ole määräävä argu- 
mentti kauoanteossa. hinn siis iakamaan 

Teräsmiehet pehmoilivat 
Iltapäivällä jaostot vetäytyivät hyväksi 
havaitun mallin mukaan omiin koloihin- 
sa nauttimaan omia eväitä. Me seura- 
simme suurimman, ja omasta mieles- 
tään kauneimman heimon edesotta- 
muksia. 

Bn 
Kari Tähtinen 

Metallurgeilla oli tekniikasta vapaa ilta- 
päivä. Kari Tähtinen yritti vakuuttaa kol- 
leegoilleen, että kannattaa siirtyä kehittä- 
misestä kehittymiseen ja että oppiminen 
on osaamista vielä tärkeämpää. Sen 
päälle hän kertoi miten Imatralla leivo- 
taan tankokuninkaita. 

Kauppatieteen tohtori Anne Kotsalo- 
Mustonen pani metallurgien vivahteiden 
ymmärtämisen koetukselle esitellessään 
organisaatiota tietämyksen luomisfunk- 
tiona japanilaisen professorin Nonakan 
oppien mukaan. 

Tämän puolentoista tunnin voimille 
ottavan pehmeän opetuspaketin päät- 
teeksi kuulijat saivat kaipaamansa syn 
ninpäästön Outokummun ylilääkäri 
Markku Huviselta. Hän tulkitsi englanti- 
laista alkoholitutkimusta metallurgimak- 
saa hivelevällä tavalla ja jakoi muutenkin 
mukavia elämänohjeita. 

I 
puute. Laiieistot, jotka iöyiyvät on hajäi, 
tettu ympäri maata. Tutkimus- ja kehity% 
työtä tukeva Tekes voisi investoida korke@ 
koulujen ohella tätä tarkoitusta palvele- 
vaan laboratoriokaoasiteettiin. 
Miten kirjoittaminen ja luennoiminen so- 
Diva kehiioäällikön arkbäiiään? 
' 'Eiväthän i e  aina sovi, kkka  muut työt 
siirtyvät vastaavasti eteenpäin ja perhe 
tarvitsee osansa. Yksi rajoittava tekijä on, 
ainakin meidän hyvin suppealla alailam- 
me, ettei kaikkea voi kertoa julkisuuteen. 
Toisaalta alan tietämyksen lisääminen tällä 
tavoin kuuluu tähän ammattiin. Mielenkiin- 
toisimmat asiat säästämme kuitenkin omil- 

jonkinlaista kuiuttaja<aiistusta', toteaa le asiakkaillemme", toteaa Kyösti Ruota- 
Kyösti Ruotanen. nen.0 1 
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ITeoriasta käytäntöön 
Illan suuressa BA:ssa kuulijoille avautui 
ensimmäinen mahdollisuus testata kuu- 
lemiaan käyttäytymisoppeja tositilan- 
teessa. 

Holiday Inn'in ylisuureelle ja pimeälle 
areenalle kerääntyi kello 19-maissa pa- 
raativormuunsa pukeutunut, hiljaista 
tietoa pursuva vuorimiesjoukko. Osa oli 
käynyt viime hetken kuntotestissä Rau- 
taruukin valmennustilaisuudessa, Ilmas- 
sa oli suuren vuorimiesjuhlan tunne. 

Massan jakauduttua pienryhmiin ja tu- 
tustuttua masuunimiehen unimaailmaan 
Tacit-tila rupesi erilaisten kahdenkeskis- 
ten Iähitilanteiden kautta purkautumaan 
Expiicitiksi. Pian pyöri Socialization-Ex- 
ternalization-Combination-lnternalizati- 
on -ympyrä vinhaa vauhtia. Eikä kauan 
kestänyt ennen kuin tietämykset yhä 
enemmän muuttuivat erinäisiksi tunte- 
muksiksi. Tätä luomisprosessia hyödyn- 
si ainakin ravintola. Seuraavan aamun 
Knowledge Visio puhui uuden BA'n 
puolesta. Tämä Basho järjestettiin sitten 
suljetuin ovin Vanhassa Maestrossa. 

Hienot 40-vuotisbileet 
Rautaruukki oli 40-vuotissynttärinään 
kattanut perjantai-illan juhlapöydän ko- 
reaksi ja kosteaksi. Lisäksi illan tyylikäs 
isäntäpari Mikko ja Pirjo-Riitta Kivimäki 
luovutti jokaiselle juhlijalle näytteen Ruu- 
kin uudesta levytuotannosta yhdessä 
vietetyn illan muistoksi. 

Samassa veneessä ollaan 
Maljapuheessaan Mikko Kivimäki va- 
kuutti, että 40-vuotias Rautaruukki on 

älleen elämänsä voimiisa. Pohjoismais- 
a yhteistyötä hän huomioi kertomalla 
ipeiiavaisen tarinan ruotsalaisen, norja- 
aisen ja suomalaisen yhteisestä purjeh- 

Metallurgi- 
mmon enti- 
zenpuheen- 
ohtdja Erkki 
Pistimäki 
kas) ja enti- 
zen sihteeri 
4no Murto- 
ten (oik) 
,eurueineen: 
Zamilka 
Pistimäki, 
4nne Ahkokz- 
Lehtinen, 
rima Lehti- 
fen ia Tiina 

dusretkestä. Tiillaisena se kuultiin sivu- 
pöydässä: 

"Retki tehtiin myöhään syksyllä pime- 
ällä ja pahassa kelissä. Kuinka ollakaan 
purjevene karahti karille ja upposi. Kave- 
rukset onnistuivat kuitenkin pääsemään 
luodolle maihin. Oli kylmää ja epämuka- 
vaa. Yksi heistä löysi rannasta koskispul- 
Ion ja ajatteli että tästä saadaan Iämmi- 
kettä. Kun pullo avattiin ei siitä mitään 
koskistatullut vaan pullon henki. Se tar- 
kasteli kavereita ja sanoi: 'Olen 40 vuotta 
ollut sullottuna pulloon ja te vapautitie 
minut. Kiitoksena siitä täytän teidän jo- 
kaisen yhden toivomuksen'. 

Ruotsalainen aloitti. Hänellä oli mam- 
maa ikävää, ajatteli falukorvia ja punschi- 
pulloa, joten hän pyysi päästä kotiin. 
Suomalaisen silmiin nousi taas lämmin 
sauna ja kori kaljaa, joten hänellekin tuli 
kiire kotiin. Viimeisenä vuorossa oli nor- 
jalainen. Tämä katseli ympärilleen ja to- 
kaisi hengelle: "Täälläon niin yksinäistä, 
tuo kaverit takaisin!" 

' I  
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I 

uorsmiesten nvt t la  ~uhlatunneima trtvtstymarra. 

Som äkta bergsman avslutade Mats 
Törnqvist sina hälsningar från Svenska 
Gruviöreningen med en bejublat solo- 
uppförande av Biskop FranzBns bords- 
visa. Fore det hann han dock mana sina 
finska kolleger till kamp mot dagens vä- 
derkvarnar: 

"Det gäller för oss bergsmän, säväl i 
Sverige corn Finland, an stå på oss och 
inte Iåta massmediema tränga oss in i 
ringhörnan. Vi mäste visa omvärlden, an 
vi är nyttiga. skapar arbetsplatser och 
gör väl ifrån oss. Vår bransch är utsan för 
negativa skriverier. Det värsta vi kan göra 
i den situationen är an visa undfallenhet, 
Det gäller an säna emot. 

I matchen mot IT-industrin är det skäl 
att påminna att utan en fungerande bas- 
industri finns det inte heller någon IT-in- 
dustri. Vi måste slåvakt om åteiväxten. Vi 
skall göra basindustrin attraktiv för vår 

b 1 
Cerstin Murby oli Gösta Engmanin daaminn 
lkallüpöydässä. Gösta huolehti myös 
:nsiokkaastiisiitä, että koko vuorimiesjoukko 
riihtyi Ilkan isäntänä Rautaruukkitoimi 
nailikknrrsti, 

Mats Törnqvist, Svenska 
Gruvföreningen. 

Jernkontorets Håkan Murby visade sig 
vara en kantor av klass. Med assistans av 
Rautaruukkis ledande korgosse Gösta 
Engman lyckades han få den nära sex- 
hundrahövdade festpubliken ati stämma 
in i minnesvisan eniigt vilken det inte är 
nån skillnad om man är Svensk eller finne! 

Happy End 
Rautaruukin iltaohjelmakin oli OS 
900On mukainen. Sonja Lumme ja Timo 
Turpeinen saivat 1960-luvun sikermäl- 
Iään seurakunnan tuntemaan olonsa 
varsin kotoisaksi. Yleisön reaktioista pys- 
tyi myös päättelemään, enä ainakin 
osassa vuorimiehiä elää pieni luolamies. 
Tosin toisen esiintyjän julkisivukonstruk- 

n 

a 

Mikko Kivimäki tarjosi vuorimiehille 
sekä hengen että ruumiin ravinton. 

tio oli sellainen, että koneinsinöörit ryh- 
tyivät suorittamaan lujuuslaskelmia sa- 
malla kun se olisi saanut Rannilaakin 
käymään katteeksi!O 

Håkan MN 
och mrnni 

I n  
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Ybdktyksen 
entinen pääsihteeri 
Veikko Appelberg 
ja pöytädaaminsa 
Mavam 
Vnrtkinen. 

Peter Sandvih 
j d  Ulla 
Savisalo. 

'nrirnmäinen 
ari tunssi- 
rttklla. 

I 
b' 

i Rautaruukin 

Turpeisen kanssa. 

Näin tultiin 
wori- 
miehiksi 
Illallispöydässä tutustumme kahteen hä- 
meenlinnalaiseen vuorimiespariskuntaan, 
Meiffa ja Timo Krankkaiaan sekä Anne ja 
Jarmo Kastelliin. Seurue edustaa illan isän- 
täyritystä. Miehet ovat Rautaruukki Metior- 
min palveluksessa. Kysyimme näiltä vuori- 
miehiltä miten he ovat tulleet mukaan yh- 
distyksen toimintaan. Kaupan päällisinä 
saimme annoksen mukavaa oheistietoa. 

RautaNukki Metiorm on erikoistunut hit- 
sattujen teräsputkien valmistukseen ja 
myyntiin. Päätoiminta-alueet ovat Suomi, 
Skandinavian maat, muu EU-alue sekä 
Puola, Baltia ja muut itäisen Euroopan 
maat. Myynti on jaettu viiteen strategiseen 
liiketoiminta-alueeseen (SBAhan = Stra- 
tegic Business Area), josta Timo vastaa 
SBA Industiyn myynnistä ja kehittämises- 
tä. Tässä poimintoja Timon esittämästä 
mainoskatkosta: 

-t 
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kestänyt monta päivää, kun hakemus oli 
hyväksytty Vuorimiesyhdistyksessä." 

Jarmo Kastellin tulo jäseneksi ei sujunui 
yhtä sutjakkaasti: 

"Olen lähtöisin Raahesta ja vanhernpiev 
kautta vuorimiespiirit tulivat minulle tutuik- 
si. Kun Eero Parviainen (Rautaruukki, Raa- 
he) sai äitini 50-vuotispävillä kuulla, etten 
vieläollut yhdistyksen jäsen hän iähetti mi- 
nulle hakemuslomakkeen, johon sain toi- 

"Noin kymmenisen vuotta sitten olin liik- 
keenjohdon kurssilla Oulussa. Kun istuttiin 
saunassa Mauri Kaupin (Outokumpu Chro- 
me) ja Arto Ranta-Eskolan (Rautaruukki 
Steel, Hämeenlinna) kanssa pojat puhuivat 
yhdistyksen riennoista. Kun kysyin mikä 
Vuorimiesyhdistys on he ihmettelivät, etten 
ollut jäsen ja sanoivat, että pian olet. Hake- 
mus täytettiin seuraavana päivänä, pojat 
kirjoittivat nimensä suosittelijoiksi, eikä 

off-shore -teollisuutta sekä metsä- ja maa- 
taloutta. Vastaamme noin 20 prosentista 
Metiormin liikevaihdosta. Viennin osuus 
myynnistä on noin 80 '%. Myyntiverkosto 
on rakennettu siten, että suomalaiset myy- 
vät Suomessa, saksalaiset Saksassa, bri- 
tit Britanniassa, ruotsalaiset Ruotsissa jne. 
Tällä hetkellä kauppa käy hyvin!" 

Timo on valmistunut diplomi-insinööriksi 
Oulun yliopistosta, Konetekniikan osastol- 
ta, jossa hän myös on ollut töissä. Sen jäi- 
keen ura on kehittynyt kansainvälisen 
kaupan suuntaan ensin Rautaruukin, sit- 
ten Nokian ja taas Rautaruukin palveluk- 
sessa. Vuosien aikana 'insinöörin jakoa- 
vain' on painunut yhä syvemmälle taskun 
pohjalle: 

"Tekniikka on tärkeää myös myynnin 
kannalta, kun tuote ja sen sovellutukset 
ovat teknisiä, mutta yhä tärkeämpää on 
se, että myyjä pystyy sopeutumaan kan- 
sainväliseen kanssakäymiseen, oppii ar- 
vostamaan muita kulttuureja ja toimimaan 
joustavasti erilaisissa sosiaalisissa tiian- 
teissa. Suomi on käsitykseni ja kokernuk- 
seni mukaan noussut kansainvälisessä 
vettailussa monta pykälää viimeisten vuo- 
sien aikana. Tänä päivänä suomalaisuutta 
arvostetaan. On hyvä argumentti olla suo- 
malainen Euroopan kilpakentillä". 

Sitten siihen Vuorimiesyhdistykseen liit- 
tymiseen. Sonja Lumme ja  Timo Turpeinen villitrivätjwhlaväen tanrrinpyörteiiiin. 

seksi puoltajaksi Liimataisen Martin (Outo 
kumpu). Asia ei kuitenkaan ollut mikään Iä. 
pihuutojuttu. Hallituksessa Erkki Pisilä sa 
kuuleman mukaan kymmenisen minuutti2 
perustella tuotantotaiousinsinöörin sovel. 
tuvuutta vuorimieheksi." 

Jarmo on tähän kevääseen saakka Ti. 
mon alaisena myynyt Metformin tuotteit2 
kotimaassa. Toukokuun alussa hänellä 01 
edessään muutto Ruotsiin Fundian Tukhol- 
man liiketoiminta-alueen suunnittelupäälli- 
köksi. 

'"Lähdemme Ruotsiin hyvin positiivisir 
mielin. Lapset ovat vielä niin pieniä, ette 
koulunkäyntiä ja muuta sellaista tarvitsf 
ajatella. Tekee hyvää kokeilla jotain uutiz 
ja testata miten hyvin pystyy itse sopeutu- 
maan uuteen ympäristöön", toteaa Jarmc 
Kastell.0 
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L 

- 

linjan pääsihteeri 
FORSTEN 

päärihteoiksi valittu 
p f e s s o n  Markku Mäkelr; 
huolisuun yhdistyk 
jäsenkunnan ikäjak 

Markku Mäkelä pitkän 

TEKSTI: BO-ERIC FORSTEN KUVA:  LEE1 

GTK:n tutkimusjohtaja 
Markku Mäkelä toimii touko- 
kuun alusta lähtien oman toi- 
mensa ohella vuorimiesyh- 
distyksen pääsihteerinä. Ta- 
oasimme uuden pääsihteerin 
hänen työhuoneessaan 
GTK:n johtajakerroksessa 
Otaniemessä ja asetimme hä- 
nelle muutaman kysymyksen. 

Mikä sai sinut vastaanottamaan tehtä- 
vän? 

”Tottakai otin homman vastaan kun 
minulta kysyttiin. Olen työni kautta tuilui 
kosketuksiin eri kulttuurien edustajien 
kanssa ja olen oppinut, että asiat voi- 
daan nähdä monelta eri kantilta. Ulko- 
maan vuosieni aikana olen luonut itselle 
ni verkoston, johon mahtuu monenlaista 
ihmisiä ja näkökantoja. Olen tottunui 
olemaan tekemisissä erilaisten ihmister 
kanssa. Vuorimiesyhdistys on täynn& 
mielenkiintoisia ihmisiä, joilla on mielipi- 
teitä minua kiinnostavista aiheista”. 

Tiesitkö mihin tyhdyit? 
”Olen ollut mukana yhdistyksen halli. 

tuksessa ja lisäksi olen toiminut Vuori. 
teollisuuslehden toimitusneuvoston DU 

heenjohtajana. Jonkinasteisesta jääviy- 
destä huolimatta voin sanoa, että Vuori- 
miesyhdistys on hyvin hoidettu. Edeltä- 
jäni Veikko Appelberg on tehnyt hyvää 
työtä. Ylimääräisen hatunnoston hän 
ansaitsee siitä, että hän on luotsannut 
yhdistyksen tietokoneaikaan. Valppaana 
rahastonhoitajana Ulla-Riitta Lahtinen 
on ansiokkaaila tavalla pitänyt debetin ja 
kreditin tasapainossa. Maiminetsijälle 
‘Ulliksen’ apu tulee olemaan vähintään 
kullan arvoinen.” 

Vuorimiesyhdistystä vastaavaa järjes- 
töä ei juuri löydy muista maista. Yrit- 
tääkö VMY syleillä liian suurta aluetta? 

”On totta, että on harvinaista että jär- 
jestö kattaa koko ketjun aina malminet- 
sinnästä valmiiseen tuotteeseen saakka. 
Onhan meilläkin edunvalvontapuolella 
alakohtaiset järjestöt. Rajat geologian, 
mineralogian ja metallurgian välillä ovat 
kuitenkin aina häilyviä. Itse olen korkea- 
koulussa opettanut taloudellista geolo- 
giaa koko porukalle enkä oie huoman- 
nut mitään ristiriitoja. Uskon, että yhdis- 
tys voi alan ihmiselle toimia foorumina, 
josta löytyy antoisaa vuorovaikutusta. 
Jäsenkunta koostuu ihmisistä, jotka tun- 
tevat alan eri lähtökohdista. He pystyvät 
keskustelemaan myös asioista, jotka ei- 
vät kuulu suoraan heidän omaan revii- 
riinsä. Tulee esille näkemvksiä. iotka si- 

säpiirikeskustelussa jäisivät huomiota 
vaille. Syntyy synergiaa.” 

Yhdistyksen nimi on viime aikoina 01- 
lut tapetilla, onko nimenmuutos tulos. 
sa? 

”Se on yhdistyksen jäsenten päätettä- 
vissä. Nimi Vuorimiesyhdistys saattaa 
kieltämättä joissakin yhteyksissä viitate 
turhan voimakkaasti kaivosteollisuuteen 
Perinteitä kunnioittavana konservatiivin; 
uskon kuitenkin, että asioita on mietitiä. 
vä hyvin tarkoin ennen kuin lähtee ni. 
meä muuttamaan. 

Vuorimiespäivillä ilmeni, että yli kol. 
manner jäsenistä on ollut toiminnassa 
mukana yli kaksikymmentä vuotta, 
Onko yhdistys ukkoutumassa? 

”Pulma ei koske pelkästään yhdistyst: 
vaan koko alaa. Nuorien silmissä vuori. 
ja metalliteollisuudesta ei löydy trendik. 
kyyitä verrattuna esimerkiksi IT-teollisuu 
teen. Olemme liian kauan pitäneet liiar 
matalaa profiilia. Yhä useammln sar 
huomata, että ympäröivän yhteiskun 
nan kuva alastamme ei vastaa sitä miki 
meillä itsellämme on. Vuorimiesyhdistyk. 
sen kohdalla saattavat tiukat säännöt jä. 
senyyden myöntämisessä olla ylimääräi. 
nen kynnys. Nuorien mielestä ehkä e 
olekaan niin hienoa olla kultapossuker. 
hon iäsen. Yhdistys on tietoinen DrOble 
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matiikasta ja toimiin on ryhdytty. VMY on 
asettanut työryhmän selvittämään mitä 
pitäisi tehdä. Työryhmään kuuluvat vuo- 
rimiesyhdistyksen puheenjohtaja Juho 
Mäkinen, varapuheenjohtaja Kari Heis- 
kanen, Vuoriteollisuus-lehden päätoi- 
mittaja Jouko Härkki ja allekirjoittanut 
yhdistyksen pääsihteerinä. Otamme uu- 
distamisideoita mielihyvin vastaan". 

Onko sinulla käsitys siitä mistä narus- 
ta kannattaisi lähteä nykäisemään? 

"On selvää, ettäopiskelijat ovat tärkein 
kohderyhmämme. Avainasemassa ovat 
heidän omat järjestönsä, esimerkiksi 
täällä Helsingissä Vuorimieskilta ja geo- 
logiaopiskelijoiden yhdistys Vasara. Ne 
voisivat toimia porttina jäsenyydelle Vuo- 
rimiesyhdistyksessä. Yhdistyksen jä- 
senet voivat omalta osaltaan osallistua 
rekrytointiin. Sellainen malli toimi ainakin 
ennen vanhaan. Kun nuorena geologi- 
na tulin Myllykosken kaivokselle esimie- 
heni Eki Ville Heiskanen opasti meitä 
nuoria mukaan toimintaan. Ensin ker- 
holle ja sitten Vuorimiesyhdistykseen. 
Tänään kuitenkin tuntuu siltä kuin opis- 
kelut olisivat muuttuneet niin vakaviksi ja 
kilpailu niin kovaksi, ettei aikaa jää opis- 
kelijaelämää varten. Aika ja raha tulevat 
aina päällimmäisinä. Sellaisia poppoita 
kuin Oopperan ystävät tai Tosikot ei 
enää saada kasaan. Valitettavasti". 

Mitkä ovat vuorimiespäivien tarkoitus 
ja anti? 

"Vuoriteollisuuden maantieteellinen le- 
vinneisyys perustuu muihin kriteereihin 
kuin useiden muiden alojen. Yksiköt ei 
aina ole sijoitettu kasvaviin talouskes- 
kuksiin tai tärkeiden liikenneväylien var- 
teen. Alan ihmiset on siroteltu ympäri 
maata. Modernin tietotekniikan ansiosta 
kanssakäyminen on helpottunut, mutta 
kontaktit face to face ovat edelleenkin 
pitkien etäisyyksien rajoittamia. Vuori- 
miespäivät on yhdysside alalla toimiville. 
Päivillä ei vaihdeta pelkästään mielipiteitä 
vaan myös hyvin paljon tietoa elävästä 
elämästä. Ns. vuorimieshenkeä ei sovi 
myöskään unohtaa". 

Toimitusneuvoston puheenjohtajana 
olet johtanut Vuoriteollisuus-lehden 
uudistamisen. Minkälaisena näet leh- 
den roolin? 

"Lehden neljä numeroa on ainoa 
konkreettinen vastine mitä Vuorimiesyh- 
jistyksen jäsen saa jäsenmaksustaan. 

Kaivos- 
Suomi kuu- 
luu maail- 
man huip 

men maine kaivosteolli- 
aana on erittäin hyvä. 

lumme Top Ten'iin maail- 
', arvioi Vuorimiesyh- 
en uusi pääsihteeri, 

ssori Markku Mäkelä, 
oka työkseen markkinoi 

. Markku Mäkelä tietää 
tä puhuu. Hän on omien 

palveluja ympäri maa- 

män vuotta YK:n Luonnonvarainrahas- 

r- p . 

Lehden sisällön on oltava mielenkiintoi- 
ien ja ajankohtainen kaikille lukijoilleen. 
Yhtenä tavoitteena näen, että lehti toimisi 
jillanrakentajana siten, että se saisi me- 
tailurgit lukemaan kaivosjuttuja ja kai- 
Josmiehet lukemaan sitä mitä kirjoite- 
taan jatkojalostuksesta.0 
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mennessa 

etaisyyden paassa, manter 
I maksi osaksi englanninkiel 

ia". 

naisessa mi 
ole ollenkaan loppuun tutkittu. 
me edei eenkin ns. 'mexpiorea' maihin. 
Eihän siltä ole kuin runsaat kymmenen 
vuotta kun huomatiiin, enri meiltä ISytw 
timantteja. Ulkomaisten yhtiöiden jatku- 
va kiinnostus maaiamme kohtaan on 
merkki siitä. en8 Suomella edelleen on 
tulevaisuus kalvomaana. T h ä  On 
seikka, jok~  pltäisi saada paremmin julki 
kotimaassa. Varsinkin PO ,it nnojen ja 
muiden pääiiäjien olisi s w  paivittää 
tietonsa näiltä kohdin'. toteaa Markku 
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Ladies and Gentlemen it is honour for me to be invited here todav 
to talk about my favouritesubject- my favourite industryin one or 
my favourite parts of the world. I have been Secretary General of 
the International Iron and Steel Institute for the last 18 months. it 
is a wonderful job and presents an exciting challenge forthe new 
century. 

The International Iron and Steel Institute is the world forum for 
the steel industry. With a staff of 25 based in Brussels, we support 
our members who are the major steel producing companies world 
wide. We have in membership over 150 steel enterprises in 52 
countries, which account for over 70% of total world steel pro- 
duction. 

1151 is the premier source of information and statistics on the 
world steel industry. Our role is to facilitate the benchmarking of 
best practice in all aspects of management of the steel business 
together with our members. We help co-ordinate international 
market initiatives undertaken by the steel industry to develop new 
applicationsfor our products as well as defend existing ones. 1151 is 
the international voice for the steel industry on environmental is- 
sues and has an iniportant role in helping foster a positive image of 
the industryand i s  products. 

These are ambitious goals for the institute, but the unique spir- 
it of openness and willingness to learn from others, which charac- 
terises the steel industry world-wide, makes them much easier to 
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as a graduate trainee and worked as a Corpo- 
rate Planner. After a period as a member of the 
Directing Staff of Ashorne Hill Management 
College, he was appointed Secretary to the 
IronandSteelSectorWorkingPartyattheNa- 
tional Economic Development office in 1978. 

From 1982 to 1991 Ian Christmas worked for Foseco plc in- 
itially responsible for technology and business development in 
the steel and foundry businesses, hut subsequently as Corpo- 
rate Strategy Director for theFoseco Group. He joined IISI in 
1991 as Deputy Secretary General. 

Ian Christmas is a member of the Institute of Materials and a 
Governor of Ashorne Hill Management College. 

obtain This willingness to learn is one of the major reasons why 
the steel industrv has achieved such a hiah rate of technical 
progress in receniyears. The bad news for owners of steel compa- 
nies is that the benefits of this rapid rate of technical progress have 
passed to our customers in the form of lower real prices for steel 
and technical innovation. The good news is that as a result of fall- 
ing real prices for steel, we have seen a resurgence in the demand 
for steel over the last ten years. 

The steel industry enters the 2 1" Century in a much stronger 
position than was the case 20 or even 10 years ago. The spirit of 
openness in the steel industry is particularly strong here in Finland. 
In 1996 1151 held its30"Annual Conference in Helsinki, which was 
attended by over 500 chief executive officers, senior managers, 
their spouses and journalists. It was one of the most successful 1151 
Conferences in recent years due to the combination of great pro- 
fessionalism and attention to detail by the team at Rautaruukki and 
the involvement of many Finnish steel managers and their partners 
in providing an informal and welcoming environment. Every 1151 
visitor to Helsinki left with excellent memories of the hospitality, 
the contacts made and the stimulation of new ideas discussed. 

Rautaruukki and its subsidiary Fundia are very active members 
of 1151. Within our organisation we have a separate forum for the 
stainless steel industry, and Outokumpu is an important partici- 
pant. 

The openness and willingness of the steel industry to listen and 
to learn from each other and our customers is a key strength for 
the future. Steel is not produced for its own sake but to help solve 
some of the requirements of society In my talk this morning i hope 
not only to persuade you that the 20th century has seen steel with a 
central role in helping society meet its needs, but also that steel will 
continue to be central in meeting the needs of the 2lSt century. 

Many problems of the new century will remain the same, but 
manywill be new. Thefutureof steel dependson ourabilityto help 
our customers find new steel-using solutions to their new prob- 
lems. 

I would like to refer briefly to the central role of steel today in 
society before I move on to address its role in the future and the 
changes this implies for us. 

1151 is the main source of information on the steel industry. On + 
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the 18th day of each month we report on steel production 
world-wide based on the results of the previous month. There are 
very few industries that can report so rapidly on their current level 
of activity. As a consequence, our statistics are not only actively 
followed by those associated with our industry, but also by other 
economic participants such as banks and financial analysts, since 
we provide an insight to the general level of economic activity. 
The 1151 website is one of the most widely visited of the steel in- 
dustry Internet sites, and we have a particular surge in visitors on 
the day of our monthly statistics. 

In February this year we announced a steel production in crude 
steel terms for last year of 787 million tons. In terms of finished 
steel consumption, last year was an all time record! At 705 million 
tons of finished steel, steel demand was 80 million tons above the 
level of seven years previously. The increases were world-wide with 
only the former Soviet Union having a level of domestic steel de- 
mand well below the levels of the early '90s. 

In the last two years Mainland China has become the number 
one steel producer and, since it is still a major importer of steel, it 
represents one of the key dynamic forces of the steel industry. 
South East Asia is rapidly picking up speed again, having gone 
through difficult times in the middle of the decade. While steel 
demand is growing stronger world-wide it is nevertheless the case 
that the strongest growth today is being witnessed in developing 
countries and this will be the trend for the future. 

Steel, at the end of the 20th century, is a 300 billion-Dollar busi- 
ness world-wide, growing in both volume and value terms with 
some market segments such as coated steels and stainless steels 
growing at even a much faster rate. There are thousands of differ- 
ent types of steel and we have only just scraped the surface of 
what is possible in terms of the chemistry and metallurgy of our 
product. One illustration of the rapidly growth rate of technical in- 
novations being achieved today is the fact that in the volume pas- 

senger car business, some 50% of the steels being used today 
were not even in production some ten years ago. In terms of ener- 
gy efficiency, the industry has made dramatic improvement in the 
last twenty years. In the European steel industry, energy consump- 
tion per ton of steel produced is some 40% better than twenty-five 
years ago. In terms of productivity, output per man-hour is over 
three times the level of twenty years ago. The steel industry has 
been re-born as a high productivity, high flexibility and dynamic 
business. 

At the same time as these changes have occurred, a new par- 
adigm has emerged for the basis on which society will assess the 
contribution of all materials including steel. This new paradigm is 
sustaina bility. 

The recognition that the planet has finite resources, particular 
energy, and that most of mankind in the developing world has le- 
gitimate aspirations to  raise its social and economic welfare closer 
to the levels achieved by a minority in the industrialised world, led 
to the Brundtland Report which first outlined the concept of Sus- 
tainable Development. This is our new benchmark. We must seek 
to meet the needs of society today without compromising the abil- 
ity of future generations to meet their own requirements. The 
Brundtland Report was endorsed at the Earth Summit in Rio in 
1992 and sets the agenda for the future. It is no accident that in 
Rio the United Nations Framework Convention on Climate Change 
was also signed. I believe that the willingness of many govern- 

Steel Today 

* 300 billion $turnover 
* New products: stronger, lighter, longer 

* Energy consumption: -40 % 
* Productivity: +300 % 
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ments to accept the need for limiting man-made carbon dioxide 
emissions in spite of strong scientific doubts about the link of cli- 
mate change to CO2 emissions, results from the fact that even if 
there turns out to  be no link, it is still felt that the demand of sus- 
tainable development requires mankind to seek ways of improving 
energy efficiency particularly in the use of scarce fossil fuels. 

The concept of sustainable development is not a threat to  the 
steel industry. On the contrary it is both a challenge and an oppor- 
tunity. In developing countries there will continue to  be strong 
growth in the demand for steel which will reflect steel's central 
role in building the infrastructure of a modern society. Steel is used 
in roads, railroads, power generation, power distribution, facto- 
ries, hospitals, housing etc. It is also likely to see an expansion in its 
use as rising incomes of the populations in developing countries 
generate an increase in the use of steel-intensive consumer goods 
such as refrigerators, washing machines, other domestic applianc- 
es, passenger cars etc. 

In the mature industrialised countries, the focus will not be so 
much on expansion as in replacement. Society will seek more effi- 
cient means of design, manufacture and delivery of goods and 
services. In the industrialised world, steel will be seen as part of the 
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solution and not part of the problem. Steel is confident that it 
can demonstrate its sustainable credentials. Steel production in- 
volves an increasingly high percentage of material, which is re- 
claimed at the end of its useful economic life. 

Steel is the most recycled material, not just in absolute volume, 
but in percentage of total production. Unlike many other materials 
the market for recycled steel is based on economics and is inde- 
pendent of subsidy. The chemical nature of steel enables one type 
of steel t o  be converted into another with no loss of quality. This 
open loop potential for recycling means that steel can be reclaimed 
close to where it ends its economic life, thereby avoiding the ex- 

Sustainable Development 
Meeting the needs of society today 
without compromising the ability of 
future generations to meet their own 
needs. 

pensive and environmentally negative transportation costs asso- 
ciated with the closed loop recycling of other materials. We 
should not hide the fact that since the demand for steel is still 
growing in volume terms, there is a need for new virgin iron 
units. Luckily the earth's crust contains a high percentage of iron 
ore and reserves of coal, used in steel production, of many hun- 
dreds of years. 

To embrace the concept of sustainable development, steel has 
championed the use of a life cycle approach for steel and 
steel-using goods. A life cycle approach recognises that the impact 
of steel on society cannot be judged entirely in terms of the steel 
production stage, but must take account of the impact of the up- 
stream processes associated with the assembly of raw materials, 
the environmental impacts associated with the use of 
steel-containing products and the issues associated with the effi- 
cient recycling or disposal of products at the end of their useful 
life. Steel recognises that it has a responsibility for the stewardship 
of steel throughout its life cycle and this changes its relationship 
with other participants in the cycle. 

This change of perspective was brought home to  me in a pres- 
entation made to the joint steel industry and the United Nations 
Environment Programme conference held in Stockholm three 
years ago. A speaker from Electrolux, a world leader in domestic 
appliances, emphasised the commitment that Electrolux is making 
towards incorporating the principles of sustainable development 
in the design and manufacture of their products. In the past, Elec- 
trolux considered the steel industry as a source of raw materials, 
but it now sees the steel industry as a key partner in the total life 
cycle of i ts products. Not only is it steel's role to  help Electrolux 
design more sustainable products by the provision of more intelli- 
gent steels, but also it has the responsibility to help Electrolux de- 
sign their products for ease of end life recycling. We must advise 
Electrolux as to the characteristics of materials that either foster or 
hinder the recycling process. 

In the old paradigm the flow of responsibility passed in one di- 
rection between supplier and customer. In the new world with the 

Sustainable Recycling 
* Focuses on end of life re-use/ 

* Minimises recycling costs 
* Requires an economic market 
* Does not involve quality deteriora- 

recyclilng 
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new paradigm we all have a continuous and ongoing responsi- 
bility to  work together in the design and manufacture of steel 
over its complete life cycle t o  ensure that we minimise the nega- 
tive and maximise the positive to society. 

Let me give you two illustrations of the steel industry's re- 
sponse, through 1151. to this new challenge. Firstly, recognising the 
potential value of life cycle analysis to a rational discussion of sus- 
tainable development, the steel industry established a comprehen- 
sive and rigorous set of data on the use of raw materials, energy 
and the emissions to air, land or water associated with all the stag- 
es in the production of steel, up to the supply to its customers. The 
steel industry cannot undertake life cycle assessments of 
steel-using products on its own, since we do not have the data 
associated with the impact of downstream processes. However 
we have a clear responsibility to ensure that data on our stages of 
the complete life cycle is available in an open and comprehensive 
way and based on ISO standards. The 1151 LCI database was pre- 
pared for 12 steel products and based on 55 steel plants 
world-wide. It is the largest and most detailed set of LCI data for 
any material to date. We are currently updating the data and en- 
couraging our member companies to extend the framework of 
analysis we have established to their steel plants world-wide. 

Used in a transparent way, this new tool can help identify areas 
where there is most scope for improvement in environmental 
terms, be it in our own production or in the development of new 
steel products to help achieve improvements downstream. 

This leads me to my second example, which is a series of 
projects led by 1151 seeking to develop new designs for the intensive 
use of steel in passenger cars. At present, we provide the manage- 
ment for an international consortium, which aims to demonstrate 
the potential of modern steels and modern steel-forming tech- 
niques for suspension systems, doors and, most ambitiously of all, 
the entire passenger vehicle. This last project is called ULSAB-AVC, 
which is a collective effort of more than 30 steel companies' 
world-wide, including in Scandinavia. The project runs until the 
end of next year and addresses the need to  design lightweight pas- 
senger cars with higher standards of safety and fuel efficiency than 
the best in a class of today. Of course we are seeking to produce 
designs which demonstrate the potential of using steel. An earlier 
ULSAB project showed that itwas possible to reduce the weight of 
the best in class passenger vehicles by a further 25 % by using 
available intelligent steel. The new project will push the frontier 
further forward with new steels and take a holistic approach to the 
design of the vehicle. This we hope will demonstrate that steel will 
continue to be the best material for solving the sustainable devel- 
opment issues in the automotive sector of the future. Steel's con- 
tribution comes mainly in the form of better and more intelligent 
steels, which we make available to our customers. It is a major 
change in philosophy for our industry but it adds up to an exciting 
future for us in the new century.0 
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Outokumpu Harjavalta 
Metals Oy verkottui 
VerkoMuninen vapauttaa voima- 
varoja 

Omiin vahvuuksiin erikoistumi- 
nen tuo kilpailukykyä 

JOHTAAA PENTTI  AHOLA, HALL INTO J A  TEKNISET PALVELUT, 

Kuparin ja nikkelin perusmetallituotiaja Outokumpu Harjavalta Me- 
tals Oy uudisti liiketoimintamalliaan perusteellisesti viime vuonna. 
Muutoksen seurauksena yhtiö keskittyy omaan erikoisosaamiseen- 
sa. kuparin ja nikkelin tuottamiseen, kun taas metallien tuotantoa 
tukevat toiminnot verkotettiin itsenäisiksi, kumppanuuteen perus- 
tuviksi yhteistyöverkoiksi. Syksyllä 1998 käynnistetty ohjelma toteu- 
tettiin pääosin kesään 1999 mennessä. Verkottuminen koski kaa- 
sutuotantoa. kunnossapito-, suunnittelu-, energiahuolto-. teolli- 
suuden ja kiinteistöjen puhtaanapito-, vartiointi- ja sisäisiä kuljetus- 
toimintoja, joiden mukana 325 henkilöä siirtyi kumppanuusyritys- 
ten palvelukseen. Toimintamallin uudistamisen tavoitteena on te- 
hostaa yhtiön toimintaa ja parantaa kilpailukykyä sekä samalla ke- 
hittää verkotettuja palvelutoimintoja omien alojensa ykkösosaajien 
kanssa. 

Muutosten ketju Outokumpu Harjavalta 
Metalsissa 
Ennen verkottumista Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n palveluk- 
sessa työskenteli runsas tuhat henkilöä Harjavallassa, Porissaja Es- 
poossa. Tuotantokapasiteetit ovat 165 000 tonnia primäärikuparia. 
125 000 tonnia katodikupariaja 55 000 tonnia nikkeliä. Koko maa- 
ilman kuparin tuotannosta sen osuus on kaksi prosenttia ja nikkelin 
tuotannosta kolme prosenttia. Yhtiön vuoden 1999 liikevaihto oli 
610 MEUR. 

Verkottumisen jälkeen syyskuussa 1999 päätettiin toteuttaa 
Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n jakautuminen kahdeksi yhtiök- 
si. Yhtiön liiketoiminta jaettiin uusien yhtiöiden kesken pääpiirteis- 
sään siten, että sen kuparin jalostustoiminnot siirtyivät uuteen yhti- 
öön, joka sekin on nimeltään Outokumpu Harjavalta Metals Oy. 
Nikkelin jalostamiseen liittyvät toiminnot puolestaan siirtyivät uu- 
teen yhtiöön nimeltään Outokumpu Nickel Oy. Jakautuminen tuli 
voimaan huhtikuun alussa 2000. 

Outokummun Harjavallan nikkelitehtaan myynti OM Group 
Inc:lle (OMG) helmikuussa 2000 julkistetun sopimuksen mukaises- 
ti vahvistettiin huhtikuun 4. päivänä 2000. Kaupan kohteena oli 
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Outokumpu Nickel Oy:n osakekanta, jolla nikkelitehtaan liuotta- 
moiden, uuttopelkistämön ja elektrolyysin omistus siirtyi 0MG:lle. 
Kaupan yhteydessä nikkelitehtaan koko henkilöstö, 175 henkilöä, 
siirtyi 0MG:n palvelukseen "vanhoina työntekijöinä". Nikkelisulatto 
ei kuulunut kauppaan. 

Muutosten ketju on synnyttänyt uuden Outokumpu Harjavalta 
Metalsin, joka jatkaa Harjavallassa kuparin jalostajana ja nikkeliri- 
kasteiden sulattajana 0MG:n tarpeisiin sekä Porissa kuparikatodien 
tuottajana. Yhtiö toimii verkottuneessa toimintaympäristössä ja 
sen oman henkilökunnan vahvuus on 450. 

Verkottumisen idea 
Verkottumisen idea kuvataan kuvassa 1. Outokumpu Harjavalta 
Metals Oy (OKHA) toimii verkostossa aina alansa ykkösosaajien 
kanssa. Kukin alansa ykkösosaaja keskittyy omaan ydinosaamiseen- 
sa ja verkottaa edelleen ydinosaamisensa ulkopuolelle jääviä toi- 
mintoja. 

Verkossa toimivat yritykset toimivat luottamuksellisessa ja avoi- 
messa kumppanuudessa. Kumppanit ovat mukana aidossa ja kan- -b 
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teetonta tyota 

OSAAMISELLA TULOKSIIN 

7 
RAAKA- 

.ET 
A 

Verkottumisen tavoitte 
Verkottumisen tavoitteena on parantaa kilpailuky- 
kyä ja saada aikaan kustannustehokasta toimintaa. 
Toimintaedellytykset tulevaisuudessa on taattava 
parhaalla mahdollisella tavalla. On menestyttävä 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmennen kilpai- 
lutilanteessa. 

Tulevaisuuden kilpailukykyä varmistetaan kapa- 
siteetin käyttöasteen kasvulla, käyttökustannusten 
alentamisella ja muulla kustannustehokkuuden 
kasvulla sekä pääomien tehokkaalla käytöllä. 

Omalla henkilöstöllä on hyvää ammattitaitoa, 
mutta sen hyväksikäyttöä tulee parantaa eri alojen 
ykkösosaajien palveluksessa omilla ydinosaamis- 
alueilla. 

Outokummussa osaamme käyttää ja kehittää 
metallurgisia prosesseja ja kehittää niihin liittyviä 
laitteita. Sen sijaan muuhun teolliseen toimintaan 
liittyviä prosesseja ja toimintoja varten on valta- 
kunnallisia ja paikallisia yrityksiä, joilla se on ydin- 
osaamista. Verkottumalla saamme yhteistyö- 
kumppaneita, jotka omalla kehitystyöllään paran- 
tavat ja kehittävät myös meidän toimintaamme. 

Keskittyminen omaan ydinosaa- 
miseen ja uusi toimintamalli 
On helppo sanoa keskittyvänsä omaan ydinosaa- 
miseensa. Mitä on omassa työssä tarvittava ydin- 
osaaminen ja mitä on outokumpulainen ydinosaa- 
minen ?Vuosikymmenet on tuotettu omin voimin 
lähes kaikkia toimintoja eikä välttämättä huonosti. 
Tilanneei olevain riittävä tulevaisuuden kilpailuky- 
kyä ajatellen. 

Uuden toimintamallin aikaansaamiseksi perus- 
tettiin työryhmä, jossa oli neljä työnantajan ja neljä 
henkilöstöryhmien edustajaa. - _. 

Oman ydinosaamisen analysoimiseksi jaoimme toimintamme 
raaka-aineista tuotteiksi neljään osa-alueeseen: OKHAn ydinosaa- 
minen, palvelut, energia ja tarveaineet (Kuva 2). 

Oman ydinosaamisen määrittelyyn tarvittiin kova puurtaminen 
eri työryhmissä. joihin osallistui runsaat sata outokumpulaista kai- 
kista henkilöstöryhmistä. Toiminta-alueet käytiin läpi ja lopputulok- 
sena löytyi OKHAn ydinosaaminen, tuotannon vastuut verkottu- 
mistilanteessa ja kumppaniyhtiöiden vastuut. 

Työryhmä työsti ydinosaamisen perusteella toimintamalliehdo- 
tuksen. Toimintamallia hiottiin yhtiön johtoryhmässä. OKHAn ydin- 
osaamisalueeksi tulivat metallurgiset prosessit, laitteet ja systeemit 
sekä tutkimus ja kehitys. Verkotettavat toiminnot olivat: kaasutuo- 
tanto. kunnossapito, suunnittelupalvelut. energiahuolto. teollisuu- - toiminnan tehostuminen 
den ja kiinteistöjen puhtaanapidot. vartiointi ja sisäiset kuljetukset. - kustannustenalentuminen 
Verkottumisen toimintamalli on esitetty kuvassa 3. - työtehokkuuden kasvu 

Verkottumisessa uuden toimintamallin suuntaviivana oli päällek- - pääoman käytön tehostaminen 
käisten organisaatioiden välttäminen. Laajin kädenvääntö käytiin - kapasiteetin käyttöasteen kasvu 
kunnossapidon verkotuslaajuudesta -omaan organisaatioon jäävien - oman toiminnan tehostuminen 
kunnossapidon ammattilaisten määrästä. Tutustumiskierrosten ja - omien pääomien alentuminen 
kunnossapitoyhtiöehdokkaiden näkemysten mukaan paras lopputu- - laajentuneen osaamisen hyödyntämine 
los saavutetaan toteuttamalla laaja verkottuminen. Tällöin ei ole 
päällekkäisiä resursseja. Vältytään töiden vaikeutumisilta. kustannus- 
ten lisäyksiltä ja muilta hankaluuksilta. Tätä mallia noudatettiin. 

Kuva 2. Ydinosaamisen osa-alueet. Fig, 2. Core cornpetences. 

Verkottumisen hyödyt 
Verkottumisella pyritään varmistama 
den kilpailukykyä. Kumppanien valinnassa korostettiin, ettävalitta- 
vien yhteistyökumppaneiden on kyettävä kehittämään omia ydin- 
toimintojaan Outokumpua paremmin, jotta saavutetaan odotettu- 
ja hyötyjä. 

Verkottumisen tulostavoitteet koostuvat seuraavista osateki- 
jöistä: 

Tulosvaikutukseltaan odotettavat verkottumisen hyödyt ovat 
merkittävät, joten haasteita riittää kaikilla osapuolilla. 
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VuoriteoIIIsuus 
Bemshanterinuen 2rmW 

Voimakasta muutosvastarintaa 
Laajana toteutettu verkottuminen aiheutti reaktioita henkilöstön 
keskuudessa. Tuttuun toimintaympäristöön esitettiin laajoja muu- 
toksia. Vastaavaa esimerkkiä ei löytynyt Suomen perusteollisuudes- 
ta. 

Muutosvastarinta oli odotettua voimakkaampaa. Lakoiltakaan 
ei säästytty Muutosvastarintaa esiintyi kaikissa henkilöstöryhmissä. 
Sitä ilmeni eri tavoin ja eri aikoina. 

Muutosvastarinnasta huolimatta monet halusivat ja olivat jopa 
odottaneet liikettä pysähtyneeseen aikaan. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittiin johdon päättäväisyyttä ja si- 
toutuneisuutta verkottumiseen. Tämä ei ollut kaikilta osin helppoa. 
Oli tärkeää saada ohjatuksi organisaation energia yhteiseen tavoit- 
teeseen muutoksen vastustajista huolimatta. 

Muutosta Iäpivietäessä on syytä tunnistaa muutoksen tukijan ja 
vastustajan tunnusmerkit, jotta projektijohto osaa suunnata ener- 
gian oikeaan osoitteeseen. On huolellisesti osattava limittää orga- 
nisaation ja yksilöiden pyrkimykset. 

Muutoksen tukijan tunnusmerkkejä ovat: kannustaa muutok- 

i 

ENTISEN 
PÄÄ'TTYMINEN 

Ahdistus 

Shokki \ Hämmennys 

seen, tekee aloitteita, osallistuu itse, vaikuttaa proaktiivisesti, käyt- 
täytyy positiivisesti, tekee ripeitä päätöksiä ja kommunikoi kaksi- 
suuntaisesti. 

Vastaavasti muutoksen vastustajan tunnusmerkkejä ovat: 
esiintyy neutraalisti, on passiivinen, välttelee delegoimalla, väistää 
vaikeita tilanteita, asennoituu näennäisen positiivisesti, viivyitelee 
päätöksiä ja viestii yksisuuntaisesti. 

Verkottumisessa henkilöstö pelkäsi työpaikan menetystä, työ- 
olosuhteiden heikennystä ja työehtojen heikentymistä. 

Kun päätös verkottumisesta tuli tietoon, kielsivät muutoksessa 
mukana olevat ensin koko asian. Sen jälkeen seurasi ahdistus ja 
shokki. Luopumisen tunne aiheutti myös ahdistusta, pelkoa ja vi- 
haa. Kun oltiin mielialan pohjalla, välteltiin Iähestymistä ja tunnet- 
tiin stressiä. Kun menetys tajuttiin, alkoi uuden hyväksyminen. Seu- 
raavaksi oltiin kärsimättömiä - miksi mitään ei tapahdu. Kun asiat 
alkoivat mielessä seljetä, tunnettiin helpotusta ja kiihkeää tulevai- 
suuden odotusta. Viimein syntyi uusi luottamus ja innostus omien 
mahdollisuuksien kasvaessa. 

Muutosprosessin tutkijat ovat analysoineet edellä kuvatut vai- 
heet muutosprosesseista. Tämä kuvastaa osaltaan muuutoksen ai- 

kataulua. Henkisessä 

1-71 
PUHTAANAPITO 

I 

I VARTIOINTI 

muutoksessa ei ole oiko- 
tietä. Reaktiot vaativat 
purkautumistien patou- 
tumien välttämiseksi. 
Henkilöstön reaktioketju 
on esitetty kuvassa 4. 

Tiedottaminen 
avainasemassa 
Muutosvastarinnan hal- 
lintaan käytettiin seuraa- 
via keinoja: tiedottami- 
nen, osallistaminen sekä 
pitämällä tavoitteita ja 

jatkuvasti päämääriä 

esillä. 
Tiedottaminen oli 

laajaa ja jatkuvaa. Henki- 
Iöstölle järjestettiin pien- 
ryhmissä tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksia. 
Asioita puitiin YT-neu- 

UUSI ALKU vottelukunnassa. Toi- 

innostus f 

\ Menetyksen tajuamy& 

Turhautuminen 
Lähestymisten välttely 

Hämmennys 

TUTKAILU 

mintamalliehdostus 
työstettiin yhteistyöryh- 
mässä. jonka toimintaa 
monet pienryhmät tuki- 
vat. Yhtiön tiedotusleh- 
dessä oli kirjoituksia ai- 
heesta ja kahden viikon 
välein ilmestyi verkottu- 

Kuva 3. Outokumpu 
Harjavalta Metals Oy:n 
verkottuminen. 
Fig. 3 Networking of 
Outokumpu Harjavalta 
Metals Oy 

Kuva 4. Henkilöstön 
reaktioketju. 
Fig. 4 Reaction chain of 
personnel 



Johdon esivalmistelut 1.6.1998 - 31.8.1998 
Tiedottaminen luottamushenkilöille 
ja muulle johdolle 22.9.1998 
Tiedottaminen henkilöstölle 23.9.1998 
Yhteinen selvitysprojekti henkilökunnan kanssa 15.10.1998- 7.12.1998 - Pääkumppanin valintaehdotus - OKHAn toimintamalli 

OKHAn hallituksen käsittelyt 1.6.1 998- 15.10.1999 
L0I)uIIiset neuvottelut 

OKHAn johtoryhmän pääkäsittely 8.12.1998- 8.1.1999 

- Kunnossapito, projektit ja suunnittelu 8 
kiinteistojen puhtaanapito - 2641999 - Kuljetukset, teollisuuden puhtaanapito 8 
VaTtiointi - 2751999 - Voimalaitos 1 5 4  1999 - 8.12 1999 

Toiminta verkottuneessa tyomparistossa - Kunnossapito. projektitja suunnittelu 8 
kiinteistolen puhtaanapito 51999 --> - Kuljetukset, teollisuuden puhtaanapito 8 
vartiointi 161999 -> - Voimalaitos 1 1  2000 --> 

Kuva 5. Verkottumisen pääaikataulu 
Fig. 5. Main schedule of networking 

OKHAsta siirtynyt 

misprosessia varten perustettu tiedotuslehti- 
nen "Verkkari". Avoin tiedottaminen loi 
myös omia paineita. 

Toteutuksen aikataulu 
Laajatkin henkilöstöä koskevat muutokset on 
syytä toteuttaa varsin ripeässä tahdissa. 
Muutoksilla on suuri vaikutus työtehoon ja 
tapaturmavaara saattaa lisääntyä ajatusten 
pyöriessä monesti muualla kuin varsinaisessa 
työssä. 

Kuvassa 5 on esitetty verkottumisen 
pääaikataulu. 

Yleisesti ottaen verkottuminen voidaan 
hoitaa sitä nopeammin mitä paremmin 
omat asiat tunnetaan. Siten voidaan luoda 
oikeat Iähtötasot sopimusten kustannus- ja 
muille tavoitteille. 

Kumppanien valintameka- 
nismi 
Kuten edella on t 
den on kvettava kehiitamaan omiavdintoimin- 
tojaan Outokumpua paremmin. .Yhteistyö- 
kumppanien valinnassa käytettiin tiheää seulaa. 

Kuva 6. Outokumpu Havavalta Metals Oy:n kumppanit (tilanne 1.1.2000) 
Fig. 6. Partners of Outokumpu Havavalta Metals Oy 

Huippuosaajilla tuloksiin 
KUMPPANUUSTOIMINTA OUTOKUMPU HARJAVALTA 
METALS 0Y:ssä 
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Vuoriteollisuus 
Bergshanteringen U2000 

Esimerkiksi kunnossapidon osaajien kesken tehtiin aluksi laaja 
vertailu, jossa käytettiin paljon laatupalkintoihin perustuvia kritee- 
reitä. Sen jälkeen tehtiin rikkihappotehtaasta tarjousvertailu, jossa 
huomioitiin myös taloudelliset näkökohdat. Kokonaisuus ratkaisi, 
kun kunnossapidon kumppani valittiin. 

Kumppanuussopimu kset 
Kumppanuussopimukset on tehty avoimmuuden pohjalta ja ne pe- 
rustuvat kustannuspohjaisen jatkuvan parantamisen periaattee- 
seen. Sopimuksissa on bonus- ja sanktiomekanismi. Bonus- ja 
sanktiomekanismit on rakennettu siten, että kumppanuusyhtiö saa 
parhaan taloudellisen tuloksen OKHAn kustannusten vähentyessä. 

Sopimusten yhtenä erikoisuutena on se, että mikäli OKHAn 
menestyminen tarkertelee, niin se vaikuttaa heikentävästi kumppa- 
anuusyhtiöiden tulokseen. Kumppanuustoiminta perustuu win/ 
win-periaatteeseen. 

Henkilöstön työehdot 
Verkottumisen lähtökohtana oli työpaikkojen ja työehtojen säilyttä- 
minen. Outokummulla on ylimääräisiä etuja, jotka säilyivät. Monet 
muutkin työehtoihin liittyvät käytännöt ovat pysyneet ennallaan. 

Turvallisuus yhteinen asia 
Verkottuneessa ympäristössä OKHA kantaa kokonaisvastuun tur- 
vallisuusasioista mukaanlukien työsuojelu, ympäristönsuojelu, riski- 
enhallinta ja palosuojelu sekä ennalta ehkäisevä työolosuhteisiin liit- 
tyvä työterveyshuolto. OKHAlle kuuluu turvallisuusyhteistyössä toi- 
mintaympäristön vaarojen tunnistaminen, osoittaminen ja opasta- 
minen sekä turvallisten työskentelyedellytysten turvaaminen ja var- 
mistaminen. 

Kumppaneille kuuluu oma turvallisuusvastuu niin henkilöstöstä 
kuin työn tuloksista sekä työskentelystä toimintaympäristössämme 
aivan kuten meillä kaikilla on vastuu itsestämme. 

Turvallisuusasiat tulee sisällyttää kumppanien oppimateriaaliin 
ja perehdyttämiskoulutuksiin. OKHAn on pidettävä huoli tietojen 
siirrosta kumppaneiden turvallisuusasioista vastaaville. 

Yhteistyökumppanit ja alkutaipaleen koke- 
mukset 
Uuden liiketoimintamallin yhteistyökumppanit on esitetty kuvassa 
6. Kumppanit ovat ottaneet liiketoiminta-alueensa hyvin haastava- 
na ja innokkaana vastaan. He ovat ryhtyneet tarmokkaaseen työ- 
hön OKHAn kilpailukyvyn parantamiseksi. OKHAn omalla henkilö- 
kunnalla on tekemistä pysyä muutoksen vauhdissa. On muuntau- 
duttava toimimaan avoimessa ja tasavertaisessa kumppanuudessa 
edistyksellisesti. 

Kustannustehokkuuden karkeahionta on ollut käynnissä ja jat- 
kuvaan parantamiseen tarvittavat kehitystoimenpiteet ovat hal- 
tuunottovai heen jäi keen käynnistyneet. Verkottumiselle asetetut 
tulosvaikutushyödyt tullaan saavuttamaan osittain jo kuluvan vuo- 
den aikana ja osa niistä on jo toteutunut. 

Koko prosessin osalta voidaan hyödyiksi lukea myös seuraavia 
asioita: strategisille ratkaisuille saatiin hyvä pohja, oma pääoma vä- 
heni suunnitelmien mukaisesti, siirtyneen henkilöstön työehdot säi- 
lyivät tavoitteiden mukaisina, kumppanuusyritykset ovat pääsään- 
töisesti tyytyväisiä siirtyneen henkilöstön ammattitaitoon, kumppa- 
nuusyritykset ovat tuoneet lisää ammattitaitoa OKHAan, siirtyneen 
henkilöstön motivaatiotaso on noussut ja myöskin OKHAssa valmi- 
udet muutoksiin ovat parantuneet. 

Henkilöstön muutostilanteessa vallanut mielipaha on pääosin 

f Toiminnan pohjana on luottamuksellinen sopimus syntyvien 
kumppaneiden kesken. 

I Kumppanuussopimus johtaa tehokkuuden lisääntymiseen kunkin 
keskittyessä omaan ydinosaamiseensa. 

I Yhteinen osaaminen jalostuu. 
I Resurssien joustamiselle syntyy uutta pohjaa. 
I Kumppanit ovat mukana aidossa ja kannattavassa liiketoiminnassa. 
I Syntyy uutta lisäarvoa: verkottuminen on enemmän kuin kumppaneiden 

summa. 
I Henkilöstön motivaatiotaso lisääntyy kunkin toimiessa omaan 

ydinosaamiseensa keskittyvässä yrityksessä. 

uva 7. Verkottumisen perusajatus 
ig. 7. Basic idea of networking. 

ääntynyt toiveikkuuden suuntaan. Alkuvaiheen uhka on muuttu- 
ut mahdollisuudeksi. Positiivisia tuloksia on edelleen luvassa. 
luutos on kannattanut. Lisähaasteen antaa uuden tuotantoyhtiön 
jleminen Harjavaltaan. 

Verkottumisen perusajatukset on koottu kuvaan 7. Kumppa- 
uudessa on voimaa ja se vapauttaa voimavaroja oman liiketoimin- 
an kehittämiseen. Verkottuminen ei ole itseisarvo, vaan tehok- 
uusasia. Ratkaisevaa on kustannustehokkaamman palvelun ja toi- 
linnan tuottaminen.0 
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Tilastotietoj a vuoriteollisuudesta vuonna 1999 
Ylitarkastaja Heikki Vartiainen, Kauppa- ja teollisuusministeriö 

MALMIKAIVOKSET 
Mullikkoräme Pyhäjärvi Cu, Zn, Pb, 

Au, Ag, S 
Au Terra Mining Oy 

Outokumpu Mining Oy I a3 ooo 
2309 836 

128 ooo 55 ooo o 
339536 1970300 32 

15 
0 17 49 l8 a7 33017~ aaa Pa htavaara Sodankylä 

Pampalon 
tutk.työmaa Ilomantsi 
Kemi Keminmaa 
Kutuvuoma Kittilä 
Hitura Nivala 
Orivesi Orivesi 
Pyhäsalmi Pyhäjärvi 
Malmikaivokset, 8 kpl Yhteensä 

22 
4 
0 

38 
a 

Au Outokumpu Mining Oy 
Cr Outokumpu Chrome Oy 
Au Outokumpu Mining Oy 
Ni, Cu Outokumpu Mining Oy 
Au Outokumpu Mining Oy 
Cu, Zn, S Outokumpu Mining Oy 

245 598 
9315 418 
26 247 
24 231 
326 040 
1631 192 
14061 562 

55694 189904 5 
1225 198 a090220 37 

9167 17080 o 

1117332 513860 o 
3101 275 109602a7 74 

14072 10159 0 
212276 113764 0 

2 29 53579 

0 0  0 
17 25 40730 

94 135 245 368 

42 ao 134721 
160 273 447457 
335 609 1042 760 

KALKKIKAIVOKSET 
Matkusjoki Vampula Mg, Ca 
Reetinniemi Paltamo Dol, Klk 
Matara Juuka Doi, Klk 
Äkäsjoki Kolari Klk 
Vesterbacka Vimpeli Klk 
Tytyri Lohja Klk 
Ryytimaa Vimpeli Klk 
Förby Särkisalo Klk 
Putkinotko Vampula Do1 
Sipoon kaivos Sipoo Dol,Klk 
Mustio Karjaa Klk 
Sii kainen Siikainen Klk 
Kalkkimaa Tornio Do1 
Ankele Virtasalmi Do1 
Skräbböle - Limberg Parainen Klk 
Ihalainen Lappeenranta Klk 
Siivi k kala Vampula Do1 
Kalkkikaivokset, 18 kpl Yhteensä 

0 

17 345 
1667 

197 367 

170 225 

34 a20 

22 865 

184 a16 

151 a34 
158 670 
20 a19 

72 078 
I 279 a70 
I I 72 a26 

91 517 
92 012 

Partek Nordkalk Oyj Abp 
Juuan Dolomiittikalkki Oy 
Juuan Dolomiittikalkki Oy 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Karl Forsström AB 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Sax0 Minerals Oy 
Sax0 Minerals Oy 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 
Partek Nordkalk Oyj Abp 

0 
36 120 

1 667 

197 367 
219 362 
177 537 

18 445 

22 865 

300 a05 
158 670 
20 a19 
177 258 

72 328 

1509 ail 

5043 048 

117 964 

1741 076 

14 213 

0 
1 300 
1100 

0 
0 
0 

34 546 
7 312 

0 
0 

25 952 
250 

461 206 

0 

148 971 

a5 741 

336 985 

iloa 263 

2 0 0 2  
1 0  6 7  
1 0  5 6  
0 0 0 0  
1 0  0 1  
0 14 0 14 
4 0 0 4  
0 11 2 13 
9 0 0 9  
0 14 0 14 
2 0 0 2  
2 0 0 2  
2 0 0 2  
2 0 0 2  
19 2 ia 39 
28 o o 28 
2 0 0 2  
75 53 31 159 

3 600 
14 400 
10 000 

0 

25 163 
7 200 
21 493 
16 200 
21 005 

4 000 
3 600 

70 072 

I aoo 

3 a39 

4 208 

50 aoo 

280 770 ~ 

14 216 
3934 785 

MINERAALIKAIVOKSET 
Joutsenenlampi Lapinlahti AI 
Van hasuo Savitaipale AI,Fe,Mg 
Nunnanlahti Juuka Vlk 
Mörönmuori Savonranta Vlk 
Verikallio Kuhmo Vlk 
Vuokki Juuka Vlk 
Tulikivi Juuka Vlk 
Lipasvaara Polvijärvi Tlk,Ni 
Ristimaa Tornio Kva 
Kinahmi Nilsiä Kva 
Siilinjärven kaivos Siilinjärvi Apa, Klk 
Kemiön kaivos Kemiö Msl, Kva 
Haapaluoma Peräseinäjoki Msl 
Lahnaslampi Sotkamo Tlk, Ni 
Horsmanaho Polvijärvi Tlk, Ni 
Kivi kangas Suomussalmi Vlk 
Mineraalikaivokset, 16 kpl Yhteensä 

78027 3 
0 1  

104 296 9 
100 0 

110000 9 
0 0  

651 110 30 
50549 3 

6253 0 

39700 1 
25500 0 

1074 302 10 

18327 I 

4158687 101 

484 966 15 

0 0 3 6300 
0 0 1 1119 

0 0 0  1 
0 0 9 16200 
0 0 0  140 
0 4 34 61 200 
0 0 3 5400 
0 0 1 1790 
0 0 0 1515 

0 0 1 1950 

0 0 15 27000 

o o 9 14828 

o o 101 176813 

0 0 0  a30 

o o 10 iaooo 

Paroc Oy Ab 
Paroc Oy Ab 
Nunnanlahden Uuni Oy 
Uunikivi Oy 
Kivia Oy 
Tulikivi Oyj 
Tulikivi Oyj 
Mondo Minerals Oy 
Sax0 Minerals Oy 
SP Minerals Oy Ab 
Kemira Chemicals Oy 
SP Minerals Oy Ab 
SP Minerals Oy Ab 
Mondo Minerals Oy 
Mondo Minerals Oy 
Tylikivi Oyj 

246 720 168 693 
38968 38968 
134309 30013 

300 200 
110 000 0 

0 0 
737060 a5950 
108562 58013 
73309 54982 
188 787 182 534 

12977229 8818542 

I 074 407 589 441 

17419274 10578457 

92270 52570 
25 500 0 

1565 953 491 651 
45900 6900 39000 3 -~ 

6840 a17 186 
0 1 4 7200 
o 5 191 340286 

MUUT KAIVOKSET 
Mustamäki Lemi AI,Fe Partek Nordkalk Oyj Abp 24 116 24 116 0 0  0 0 0  950 
Lahlampi Mäntyharju Oli Paroc Oy Ab 94 973 78 576 16 397 2 o o 2 4 050 
Sallittu Suomusjärvi Fe, Mg Paroc Oy Ab 66700 66700 o 2 o o 2 2850 
Muut kaivokset, 3 kpl Yhteensä 185789 169392 16397 4 o o 4 7850 
KAIKKI KAIVOKSET, Yhteensä 36709673 17483909 18925764 339 253 371 963 1671666 

50 



Rikasteiden, metallien, mineraalien ja 
sementin tuotanto 

Ylitarkastaja Heikki Vartiainen, Kauppa- ja teollisuusministeriö 

1995 1996 1997 1998 1999 

RIKASTEETITONNIA 
Rikkirikaste 828 679 
Kromirikaste, palarikaste ja valuhiekka 597 674 
Fe-pasute, Siilinjärvi ei käyttöä, varastoitu 245 200 
Nikkeliri kaste 65 963 
Sinkkirikaste 32 074 
Kupariri kaste 42 959 

869 000 740 000 
582 174 611 295 
223 000 235 000 
39400 30400 
50200 60900 
36000 31 900 

770 000 840 000 
498 100 597 000 
246 000 276 000 
22 802 6 760 
58400 37700 
35600 38400 

METALLIT JA METALLURGISIA TUOTTEITA/ TONNIA 

Raakateräs 
Raakarauta 
Jaloteräs (aihiot) 
Ferrokromi 
Sinkki 
Katodikupari 
Katodinikkeli 
Kadm i u m 
Elohopealkg 
Hopea/kg 
Seleeni/kg 
Kulta/kg 

3175671 
2241 875 
431 000 
232 000 
177 000 
73 700 
14 800 

535 
90 000 
27 100 
27 200 

2 060 

3301 436 
2456 932 
472 000 
236 000 
176 000 
110700 
15200 

648 
88 000 
33 800 
41 300 

3 070 

3734 299 
2786 126 
543 996 
236 652 
175 000 
116000 
13 500 

490 
63 000 
32 200 
43 200 

4 775 

3951 589 3955658 
2919692 2954127 * 
574 883 597 900 
230 906 256 300 
199 000 225 200 
123 000 114 700 

15800 18700 
520 700 

54000 55000 
29700 30700 
43200 36800 

4 980 6 938 

MINERAALITITONNIA 

Kalkkikivi yhteensä 2903 081 2914 692 3375 657 3331 508 3423 535 

KALKKIKIVEN KÄYlTö 

Sementin valmistus 
Maanparannuskalkki 
Kalkinpoltto 
Rouheet, tekn. jauheet ym. 

1145 103 
789 000 
308 500 
660 478 

1092 077 1374 000 
908016 898 152 
412035 351 735 
502 564 751 770 

1348 000 1490 829 
891 591 857 878 
377 961 389 696 
713956 685 132 

Apatiitti 
Talkki 
Kvarisi 
Vuorivillakivi 
Maasälpä 
Vuolukivituotteita 
Wollastoniitti 
Kiillerikaste 

671 242 
464 290 
236 801 
120 047 
42 100 
46 036 
29 600 

5 403 

667 196 689 053 
418 592 437 066 
194 520 155 509 
232 080 120 718 
42 100 40000 
35915 55589 
22300 21 000 

4 592 5 630 

716 000 734 000 
498 152 508 770 
174 162 203 525 
21 0 009 340 356 
42740 43827 
39544 37339 
16700 13883 
7 200 8 500 

SEMENTTII TONNIA 905 000 947 000 11 52 000 1232 000 1299 769 

* Teräs(aihiot) sisältää myös jaloteräksen 
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I 
PL 117.02401 Kirkkonummi 

Puh. (09) 68 251, Fox (091 298 2138 
mnordicaluminium.fi L 

Professori emeritus 

€rnesti €lie1 

Lä hteenkorva 

29.5.1919-12.4.1999 

'rofessori emeritus Eliel Läh- 
eenkorva menehtyi sairaus- 
:ohtaukseen kotonaan Oulussa 
2.4.1999. Hän syntyi Heino- 
assa 29.5.1919. Jo varhain per- 
ie muutti Käkisalmeen, jonka 
rhteislyseosta Eliel tuli yliop- 
pilaaksi 1937. Asevelvollisuu- 
len suoritettuaan syksyllä 
938 hän aloitti opiskelun Tek- 
uliisen korkeakoulun kemian 
wastolia. 
Lokakuussa 1939 kutsu yli- 

nääräisiin kertausharjoituksiin 
nerkitsi hänelle lähes viiden 
uoden pituista, vain muutaman 
Luukauden opiskeluloman kes- 
[eyttämää asepalvelusta. 
Talvisodassa hän oli mukana 
[&Kannaksen taisteluissa. Jat- 
[osodan etenemisvaiheessa hän 
ili Kannaksella JR 48:ssa 
;rh.joukueenjohtajana ja - haa- 
roittumisen jäkeen - rykmentin 
iedustelu-upseerina. 
Kunniamerkkien ohella hänel- 

ä on myös panssarintuhoajan 
nerkki kesän 1944 taisteluista. 
Opintoihin hän pääsi palaa- 

naan marraskuulla 1944. Dip- 
omi-insinöörintutkinnon vuo- 
iteollisuusosaston metallurgi- 
111 opintosuunnalla hän suoritti 
948. Aikomissaan jatko-opin- 
ioissa hänellä oli pääaineena 
netaliioppi, jonka opetuksessa 
iän toimi assistenttina, sekä si- 
waineena kiinteän aineen teo- 
la. 
Kesällä 1950 Eliel lähti yhte- 

iä ensimmäisiä SLA-stipendi- 
iatteja Yhdysvaltoihin. Carne- 
:ie Institute of Technology 
'ittsburghissa, johon hän mat- 
rasi, oli jatko-opintoihin erin- 
>mainen paikka. MSc-tutkin- 
ion hän suoritti 1951 ia sai 

PhD-arvon 1954. 
Samana vuonna hänet kiinni- 

tettiin O y  Vuoksenniska Ab:n 
Imatran Rautatehtaan tutki- 
musmetallurgiksi. 

Joskin käytännön tehtävät oli- 
vat Imatralla etualalla, pari tie- 
teellistäkin julkaisua Elielilta 
siellä syntyi. 

1961 hän siirtyi Wihurin fy- 
siikantutkimuslaitoksen van- 
hemmaksi 6 fyysikoksi Turun 
yliopistoon. Sen jälkeen hän oli 
Turussa Vaition tekniiiistieteei- 
h e n  toimikunnan vanhempana 
tutkijana kaksi kautta. Tutki- 
muskohteina olivat metallien 
mekaaniset ominaisuudet. 

1969 Eliel siirtyi Oulun yli- 
opistoon teknillisen fysiikan 
professorinviran hoitajaksi j a  
nimitettiin virkaan 1972. Ope- 
tus keskittyi kiinteiden ainei- 
den sähköisiin, magneettisiin. 
optisiin ja mekaanisiin ominai- 
suuksiin. Laboratorion myö- 
hemmin tultua liitetyksi sähkö- 
tekniikan osastoon tutkimus 
paino& enemmän puolijohtei- 
siin ja niiden ominaisuuksiin 
elekuoniikkasovellukissa. 

Röntgensäteilyn käyttö mate- 
riaalintutkimuksessa, elektro- 
nispektroskopia, muistimetalli- 
ilmiö, atomienväiiset voimavai- 
kutukset ja kidevirheet olivat 
eräitä hänen henkilökohtaisen 
mielenkiintonsa kohteita. 

Eläkkeelle siirryttyään 1985 
hän kirjoitti pitämiinsä luento- 
sarjoihin perustuvan teoksen 
Materiaalifysiikka. Se on alan 
ensimmäinen suomenkielinen 
oppikirja ja se ilmestyi Suomen 
Fyysikkoseuran julkaisusajas- 
sa 1993. Vuorimiesyhdistyksen 
jäsen hän oli vuodesta 1949. 

Eliel Lähteenkorvan moni- 
puolinen lahjakkuus ilmeni jc 
hänen nuoruusvuosinaan. Tie- 
teessä hänelle oli ominaista pyr. 
kimys tutkimiensa ilmiöiden 
perimmäisten syiden ja suhtei- 
den selvittämiseen. Tuttavapii- 
rissä hänet tunnettiin oikeamie- 
lisenä vaatimattoman hienoluo- 
teisena henkilönä, jolla ei ollui 
mitään tarvetta itsekorostuk- 
seen. 

MantiSulonen 
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Toimitusjohtaja 
Matti Rantamau la  

23.2.1951-4.3.2000 

auantaina 4.3.2000 saapui ras- 
as sumviesti: Outokumpu- 
onsernin pääliiketoiminta-alu- 
tn toimitusjohtaja, Matti Ran- 
imaula oli menehtynyt vaike- 
in sairauteen Oulun yliopistol- 
sessa sairaalassa. 
Keminmaassa 23.2.1951 syn- 
{nyt, Kemin lyseosta 1971 yli- 
ppilaaksi kijoittanuh ja Saksa- 
~Munsterin yliopistossavuon- 
a 1978Diplom-Kaufmann -nit- 
innon suorittanut Matti Ranta- 
iaula tuli Outokummunpalve- 
ikseenTornioon heti valmistu- 
iisensa jälkeen, Hän toimi mm. 
ientimyyjänä, myyntipäällik- 
önä ja myyntijohtajana. Outo- 
umpu Polarit Oy:n toimitus- 
>htajaksi hänet nimitettiin 
990jaOutokumpuSteel Oy:n 
iimitusjohtajaksi 1998. Outo- 
umpu-konsenn johtoryhmään 
änet nimitettiin tänä vuonna 
elmikuun alussa. 
Viime vuosikymmenen aikana 
uostumattomasta teräksestä 
ili Outokumpu-konsernin 
ääliiketoiminta-alue, jonka me- 
estymiseen ja kehittämiseen 
iimitusjohtaja Rantamaula vai- 
utti voimakkaasti. Avoimella 
senteellaan hän rakensi luotta- 
iuksenniin konsernin johtoon 
uin henkilöstöönkin. Tästäpa- 
as OsOiNs onTorniossaparhai1- 
ian alkamassa oleva laajennus 
ika tähtää terästuotannon kak- 
inkertaistamiseen. 
Matti Rantamaula oli erittäin 
idetty johtaja, jolla oli vahva 
äkemys yhtiön tulevaisuudes- 
a. Hänenkykynsämkeajaroh- 
.aista työtovereitaan oli ainut- 
Latuista. Hänen mutkaton jaih- 
iisläheinen johtamistapansa an- 
aitsee kaikkien outokumpu- 
listen arvostuksen ja kunnioi- 
uksen. 
Henkilönä Matti Rantamaula 
#Ii yhteistyökykyinen, toisia ih- 
iisia japerinteisiäarvoja kunni- 
mittava. Oma kotiseutu ja sen 

J n  Memor iam 

>saaminen olivat hänelle hyvin 
tärkeitä. Paikallisen elinkeino- 
elämän kehittämiseen hän osal- 
IiSNi mm. Lapin kauppakamarin 
puheenjohtajana. 
Matti Rantamaula vietti mie- 

luiten vapaa-aikaansa perheensä 
kanssa. Matin hyväntuulistaole- 
musta tullaan kaipaamaan kodin 
ja työympäristön lisäksi myös 
hänen harrastuksiinsa liittyvien 
ystävien parissa. Hirvenmetsäs- 
tys, kalastus, luonto muutenkin 
sekä viime vuosina myös golf 
kuuluivat hänen harrastuksiinsa. 
Antti Närhi 
pitkäaikainen työtoveri 

Pääkaivosgeologi 
Esko Peltola 

6.12.1916-6.11.1999 

Pääkaivosgeologi, FT Esko Pel- 
tola syntyi 6.12.1916 Lahdessa 
ja tuli ylioppilaaksi Lahdenlyse- 
osta v. 1937. Filosofian kandi- 
daatin tutkinnon hän suoritti 
Helsingin yliopistossa v. 1946 
pääaineenaan geologia ja mine- 
ralogia. Opettajaltaan, prof. 
Pentti Eskolalta saamansa vih- 
jeen perusteella hän otti yhteyt- 
tä vuorineuvos Eero Mäkiseen, 
joka pestasi hänet kaivosgeolo- 
giksi Outokummun kaivokselle 
jo samanavuonna. Vuonna 1954 
hänet nimitettiin kaivoksen geo- 
logisen osaston päälliköksi jav. 
1975 Kaivosteknilliseen ryh- 
mään Outokumpu 0y:npääkai- 
vosgeologiksi, mistä toimesta 
hän jäi eläkkeelle vuoden 1979 
lopussa. Eläkepäiviensä vieton 
Esko Peltolaaloitti synnyinseu- 
dullaan Lahdessa, mutta siirtyi 
pian pääkaupunkiseudulle lä- 
hemmäksi lastensa perheitä. 
Kuukautta ennen 83-vuotissyn- 
tymäpäiväänsä, 6.1 1.1999, päät- 
tyi kaivosgeologian “grand old 
man’in” monivaiheinen elämä. 

EskoPeltolakuuluisiihen ikä- 
luokkaan, jokakäviläpi molem- 
mat sodat. Kummastakin sodas- 
taVR4n saanut KRH-luutnant- 

ti intoutui joskus illanistujaisis- 
sa kertomaan esim. Viipurin 
puolustustaisteluista ja miten 
kaikki “putket” jäivät Monre- 
pon puistoon, kun äkkilähtö 
tuli. Sotilasarvoltaan Esko Pel- 
tola oli yliluutnantti. Hänen 
kaksi veljeään, molemmat tais- 
telulentäjiä, olivat kaatuneet, 
Sodan loppuvaiheessa isänmaa 
pelasti hänet, kolmannen vel- 
jeksistä, kotirintamalle. 

Esko Peltola oli allekirjoitta- 
neen esimiehenä 1970-luvun al- 
kupuoliskon Outokummun kai- 
voksella käynnistettäessä Vuo- 
noksen malminlouhintaa. Nuo- 
reen mieheen teki mieleenpai- 
nuvan vaikutuksen vanhemman 
insinöörikunnan tarinoinnit, 
joissa ammatillisten asioiden li- 
säksi taustalta huokuivat yhtei- 
set sota-ajan kokemukset. Kai- 
voksen johtoporras perheineen 
otti uuden tulokkaan seurapii- 
reihin silloisten arvokkaiden 
normien mukaisesti. Esko Pel- 
tola oli varmaan yksi parhaista 
isähahmoista, isännistä jaseura- 
miehistä. 

Esko Peltola vastasi kolmen 
vuosikymmenen ajan siihen ai- 
kaan maamme tärkeimmän kai- 
voksen geologisesta tutkimuk- 
sesta. Luonteeltaanpitkäjäntei- 
senä hämäläisenä hän paneutui 
perinpohjin Outokummunmal- 
min ja sen lähiympäristön geo- 
logiaan. Tästä geologisesta mil- 
jööstä hän löysi myös tutkimus- 
aiheen väitöskirjaansa “On the 
blackschistsin the Outokumpu 
region in EasternFinland”, joka 
valmistui v. 1960. Joskus kes- 
kustelun aihe siirtyi opiskeluai- 
koihin ja opiskelukavereihin, 
mm. Kalle Neuvoseen ja Heikki 
Tuomiseen, sittemmin molem- 
mat yliopistojen geologian pro- 
fessoreita. Ensinmainittua hän 
useasti muisteli väitöskirjansa 
teon alkuvaiheista. Silloisen ja 
tohtoriksi väitelleen “vanhem- 
manveljen” oikea aloittamisme- 
todi oli: “Kori kaljaa ja yhdessä 
Sänkivaaran saunaan”. Sisällys- 
luettelo syntyi ja siitä se kaikki 
lähti liikkeelle. 

Myöhemmin Esko Peltola kar- 
tutti oma-aloitteisesti malmi- 
geologista asiantuntemustaan 
mm. lukuisilla tutustumismat- 
koilla eri puolilla maailmaa ole- 
ville malmiesiintymille. Kerro- 
taan hänen kerran käyttäneen 
kesälomansakin voidakseen 
nähdä USA:n, Meksikon ja Ka- 
nadan eräät tärkeimmät mal- 
miesiintymät. Vuodesta 1974 

alkaen hän toimiTurun yliopis- 
tossa taloudellisen geologian 
dosenttina jatkaen opetusta vie- 
lä jonkin aikaa eläkkeellä olles- 
saankin. Tuoreena eläkeläisena 
v. 1980 Esko Peltola oli YK:n 
neuvonantajana Argentiinassa. 
Väitöskirjansa lisäksi Esko Pel- 
tolalla on yhteensä lähes pari- 
kymmentä geologista julkaisua 
kotimaisissa ja ulkomaisissa 
kongressien ja kaivosteollisuu- 
den julkaisusarjoissa. 

Sen lisäksi, että Esko Peltolalla 
on ollut merkittävä rooli Outo- 
kumpu- yhtiön kaivosgeologian 
kehityksessä, hän kuului myös 
siihen esimieskuntaan, joka 
käynnisti yhteistyön kaivoksen 
eri toimintojen, geologian, kai- 
vos- ja rikastustekniikan kes- 
ken. Tässä vaiheessa vakiintui 
geologien rooli yhtenä kaivok- 
sen tarvitsemista ammattikun- 
nista. Näin mahdollistui täys- 
painoisen geologisen ja minera- 
logisen tiedon hyväksikäyttö 
kaivoksen optimaalisen tulok- 
sen saavuttamiseksi. Eräs Esko 
Peltolan ilmaisu oli, että Outo- 
kummun kaivoksen rikas kupa- 
rimalmi oli niin arvokasta, että 
sitä kannattaisi kantaavaikkapa 
repulla kaivoksesta ylös. Kai- 
vosgeologin tehtävänä olikin tar- 
kistaa louhosten pohjat ennen 
fäyttoä, ettei malmia jaänytlou- 
himatta. Kontrollia varten työn- 
johdon oli pestävä paikat, mikä 
joskus oli hankala toimenpide. 
Geologista oli tullut louhinnan 
omatunto ja kontrollööri, jota 
jännityksellä saatettiin odottaa 
työkohteisiin. 

Esko Peltolalla oli vahvat siteei 
oman alansa ammattijärjestöi- 
hin: Geologiseen seuraan, Geo- 
logiliittoon ja Vuorimiesyhdis- 
tykseen. Ensinmainitun pu- 
heenjohtajuutta hän hoiti v, 
1964jajälkimmäisissähän toim 
hallituksen jäsenenä sekä geolo- 
gijaoston varapuheenjohtajan; 
v. 1972. Esko Peltolan saamist; 
ansiomerkeistä huomattavin 01: 
SLRI. Rotary-veljenä hän johr: 
Outokummun klubia presi- 
denttinä kaudella 1973-74. 

Esko Peltola oli geologisen tie- 
don soveltaja kaivostoimintaan 
Vahvanapersoonana hänolipio- 
neeri, joka omalla esimerkilläär 
antoi nuoremmille kolleegoil- 
leen mallin kaivosgeologin roo- 
lista kaivosyhteisössä. Jäämmc 
kaipaamaan häntä ja kunnioitta- 
maan hänen jättämäänsä kaivos 
geologista perintöä. 

Eero RauhaMki 
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Tällä kertaa kaskut poimi 
Osmo Vartiainen: 

Heikki työskenteli Outo- 
kumpu-urastaan merkittävän 
osan Kokkolassa. Ehkäpä 
Heikin ja kokkolalaisten pe- 
rinteellinen huumori yhdistet- 
tynä tilannetajuun kohtasivat 
positiivisella luovalla tavalla. 
Sattuvimmat- jäivät mieliin ja 
tulevat nyt muisteluksina esil- 
le pitkänkin ajan jälkeen. 

Ensimmäisisä mieleenjää- 
neitä Heikin oivalluksia oli 
Kokkolan tehtaiden synty- 
ajoilta. Tehdas oli päätetty 
perustaa, rakennustyöt oli 
aloitettu. Huomattiin, ettei 01- 
lut päätöstä laitoksen ruot- 
sinkielisestä nimestä, oltiin- 
han Pohjanmaan ruotsinkieli- 
sellä alueella. Olisiko fabrik 
tai verk sopiva? " Kyllä verk 
sopii hyvin, silloinhan analo- 
gisesti pääkonttori Helsingis- 
sä on huvudvärk". oli Heikin 
päätösasialle. 

Eläkkeellä oleva sosiaali- 
päällikkö Uno Ekman muiste- 
lee: 

Yhtiön mestaruuskiloailut 
Outokumpu Oy:n Kokkolan 

tehtaat oli mäarätty järjestä- 
mään Outokummun mesta- 
ruuskilpailut yleisurheilussa 
ensimmäistä kertaa. Heikki 
Tanner kutsui Uno Ekmanin 
huoneeseensa ja sanoi että 
urheilukilpailujen järjestämi- 
nen on pääkonttorin määräys 
ja Ekmanin tuli hoitaa järjes- 
telypuoli siten, että kaikki su- 
juisi mallikelpoisesti. 

Heikki Tanner sanoi, että 
hän ei ymmärrä mitään tästä 
asiasta ja kysyi, että mikä oli- 
si hänen tehtävänsä. Ekma- 
nin vastatessa, että johtajan 
kuuluu pitää avauspuhe, ky- 
syi Tanner, että onko pakko. 
Kun Tanner sai kuulla että se 
on pakko, käski hän Ekmanin 

h Vuorimies Heikki Tanner 
7.5.1 91 81 6.9.1 996 
VMY'n wknhhtajana 
19751976 

laatia puheen konseptin, jota 
hän sitten kävisi läpi ja tekisi 
korjauksia. 

Uno Ekmanin teki konsep- 
tin, jossa hän paatoksella pu- 
hui liikunnasta ja urheilusta 
fyysistä kuntoa kehittävänä ja 
eri henkilöstöryhmiä yhdistä- 
vänä tekijänä. Kilpailut olivat 
kiireisen työviikon jälkeen ja 
Heikki Tanner ei ollut ehtinyt 
tutustua puhekonseptiin tar- 
kemmin vaan otti sen kilpai- 
lujen päätöstilaisuudessa 
esille povitaskustaan ja luki 
sen sanatarkasti sellaise- 
naan, mitä Ekman oli kirjoitta- 
nut. 

Kun puhe oli pidetty Tanner 
palasi istumaan, jolloin Gun- 
nar Laatio Vihannin kaivok- 
sen johtajana ja Reino Kurp- 
pa Pyhäsalmen kaivoksen 
johtajana, jotka molemmat 
ovat olleet urheilun suuria 
kannattajia totesivat Heikille: 
"Sinustahan on tullut liikun- 
nan fanaattinen kannattaja ja 
olet sitä paljon enemmän 
kuin me". Heikki Tanner vil- 

kaisi Ekmania, mutta ei sano- 
nut siinä tilanteessa mitään. 

Kun palattiin arkeen Heikki 
Tanner kiitti Ekmania hyvin 
järjestetyistä kilpailuista ja to- 
tesi, että kaikki meni hyvin 
mutta puhekonsepti oli kyllä 
vähän liioiteltu, jolloin Ekman 
puolusteli, että sehän olikin 
vain luonnos, jota piti korjailla 
lopulliseen muotoonsa ennen 
esitystä. "No jaa...", kuittasi 
Tanner asian. 

Kokkolan Palloveikkm 
Suomen mestaruus 

Kokkolan Palloveikot voitti- 
vat yhtenä vuonna Suomen 
mestaruuden jalkapallossa. 
Tämä tieto kantautui Heikki 
Tannerin korviin, jolloin hän 
kutsui Uno Ekmanin luokseen 
ja kysyi, että oliko voittanees- 
sa joukkueessa myös outo- 
kumpulaisia. Uno Ekman ar- 
veli näin olevan, jolloin Tanner 
pyysi selvittämään asiaa ja 
sanoi, että jos on enemmän 
kuin kaksi niin otetaan kuva 
Outokummun Sanomia var- 

ten. 
Näin tehtiin ja Uno Ekmanin 

viedessä Tannerille valoku- 
vaa voittaneesta joukkuees- 
ta, jossa oli yhdeksän Outo- 
kummun henkilöstöön kuulu- 
vaa, Heikki katsoi valokuvaa 
ja tokaisi pieni hymy kasvoil- 
la: "Kuka hoitaa meillä tvö- 
hönottoa?" 

Pikkuioulumuistoh 
Outokummun Kokkolan 

tehtaat järjesti henkilökunnal- 
le joulujuhlat ravintolassa, 
jossa Kokkolan Jymyn nais- 
voimistelijat esittivät ohjei- 
maansa. Heikki Tanner innos- 
tui esityksestä siinä määrln, 
että hän pukkasi tehtaanlää- 
käri Aarre Kassista kylkeen ja 
sanoi, että katso Arska, katso 
tarkkaan. Aino Tanner yritti 
palauttaa Heikkiä maan pin- 
nalle ja sanoi, että rauhoitu 

Heikki tyrkkäsi uudelleen 
Aarre Kassista ja sanoi että 
katso nyt, minkälaisia kaunii- 
ta ja solakoita naisia. Aarre 

nyt. 
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Kaasinen käänsi päätään 
esiintyjiin päin ja tokaisi: 
”Huonoja synnyttäjiä, erittäin 
huonoja synnyttäjiä”. Näin eri 
lailla katsoivat kaivosinsinöö- 
ri ja lääkäri samoja ihmisiä. 

Tehtaan äänet 
Alkuvuosina granuloitiin 

rikkiä sulatolla siten, että sula 
rikki laskettiin sulaton uunista 
ulkopuolella olevaan kylmään 
veteen. Tämä toiminta muis- 
tutti ääneltään tykin laukaus- 
ten kuminaa. Tehtaan vieraita 
muualta päin Suomea sekä 
Kokkolan kaupungin edusta- 
jia oli kesäravintolassa Mus- 
tallakarilla. Vieraat kysyivät, 
eikö tämä melu aiheuta asuk- 
kaille hermoja raastavaa häi- 
riötä. 

Kaupungin edustajat ker- 
toivat, että kumina pitää kau- 
pungin väkeä hereillä myös 
öiseen aikaan. Heikki Tanner 
osallistui keskusteluun va- 
kuuttamalla, että melu antaa 
hänelle hyvät yöunet, koska 
silloin hän tietää, että laitos 
pyörii. Ainoastaan, jos yöllä 
on kovin hiljaista hän herää 
tuskaisena, koska hiljaisuus 
tietää sitä että tehtaalla on 
häiriöitä prosessissa. 

Tehtaan savut 
Sulatolta tulevat rikkikaa- 
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sut aiheuttivat Kokkolan 
asukkaille ja metsänomistajil- 
le harmia, kun männyt pudot- 
tivat neulasiaan - kuulemma 
rikkikaasuista johtuen män- 
nyt kuolivat pystyyn, Outo- 
kumpu Oy tilasi asiantuntijak- 
si professori Kankaan tutki- 
maan tilannetta. Professori 
kulki metsissä, tutki puita ja 
totesi, että Ykspihlajassa on 
aikoinaan ollut saha ja män- 
tyjen kuoren alla on kehitty- 
nyt mäntypistiäisiä, jotka oli- 
vat syynä mäntyjen kuole- 
maan. 

Siis ei tehtaat vaan mänty- 
pistiäinen oli syyllinen, sa- 
moin kuin rikkisavut olivat ai- 
noastaan vesihöyryä, totesi 
tehtaanjohtaja Heikki Tanner, 
eikä ollut syytä epäilyyn. 

Raimo Harsunen muistelee: 
Tapahtuma Dortilla 
Tämä tarina kertoo tilan- 

teesta, jossa tehtaanjohtaja 
Heikki Tanner ja portinvartija 
Lauri Ojala kohtasivat silmä- 
tysten 1970 luvun alussa 
eräänä iltapäivänä. Lauri Oja- 
la on kertonut Raimo Harsu- 
selle tunteista, väristyksistä 
ja hetkestä, jolloin hän teki it- 
senäisen päätöksen järjes- 
tysohjetta tinkimättömästi 
seuraten. 

Portille oli vasta tehty uu- 

det tiukat ohjeet pääportin 
sulkemisesta ja aukaisemi- 
sesta määrättyinä kellonai- 
koina. Tämä kohtaaminen ta- 
pahtui iltapäivällä kellon 
osoittaessa 15.45. Portinvar- 
tijoiden saamien ohjeiden 
mukaan ison portin ovet piti 
sulkea kello 15.30 - 16.00 vä- 
liseksi ajaksi, poikkeuksena, 
että ainoastaan hälytysajo- 
neuvoille avataan portit tuona 
aikana. Portti sijaitsi tuolloin 
Kemiran tehtaiden suunnalla 
ja se oli ainoa ulosmenoreitti 
siihen aikaan. 

Kellon osoittaessa noin 
kello 15.40 lähti tehtaanjoh- 
taja Heikki Tanner konttorilta 
henkilöautollaan liikkeelle. 
Auto lähestyi porttia ja näytti 
suuntavilkkua. Ojala oli sul- 
kenut portin puoli neljältä niin 
kuin asiaan kuului. Auton no- 
peus oli alhainen, johtaja 
saattoi ajaa ykkösvaihteella, 
mutta lähestyi vääjäämättö- 
mästi suljettua porttia. 

Ojalan kädet alkoivat ha- 
puilla katkaisijaa, josta portti 
voidaan avata. Mielessä liik- 
kui selvästi annetut ohjeet, 
ajatusten ristitulessa hän 
mietti toiminko vai enkä toi- 
mi, kädet hikoilivat ja mistään 
ei tullut apua. Henkinen paine 
kasvoi ja kasvoi ja auto liikkui 
edelleenkin kohti porttia. Vii- 

Ilmoittajat 

ABB 
Oy Atlas Copco 
Avainlaskelmat Oy 
Bodycote Lämpökäsittely Oy 
Endress & Hauser Oy 
Oy Forcit Ab 
GTK 
Imatra Steel Oy Ab 
ITS-vahvistus Oy 

Kuusakoski Oy 
Larox Oy 
Miranet Oy 
Neles Automation 
Neximport Oy 
Nordberg Group 

Oy JA-RO Ab 

mein Ojala teki ratkaisun ja 
päätti, että portti pysyy kiinni. 

Tapauksen ratkaisu Iähes- 
tyy. Heikki Tanner pysäyttää 
autonsa reilun 20 metrin pää- 
hän portista. Katseet kohtaa- 
vat, alkaa odottaminen. Ojala 
katsoo vuoroin katkaisijaa, 
vuoroin tehtaanjohtajaa. Tan- 
ner sammuttaa autoon moot- 
torin, astuu arvokkaasti ulos 
autosta ja kävelee portinvar- 
tijan luo. Ojala aukaisee Iuu- 
kun. Tehtaanjohtaja Heikki 
Tanner tunkee päänsä ah- 
taasta luukusta sisään, kat- 
soo Ojalaa silmiin ja tokaisee: 
“Porttia ei saa aukaista ke- 
nellekään, ei kenellekään”, ja 
poistuu autollaan yhtä arvok- 
kaasti kohti konttoria kuin oli 
tullutkin. Ojalan mieli kirkas- 
tuu ja hän tokaisee: “Ei kenel- 
lekään, kiitos”. 

Tämä pieni opettavainen 
tarina kertoo, että ihminen voi 
unohtaa, mutta voi myös an- 
taa arvon pienissäkin asiois- 
sa. o 

/Annonsörer 

Nordic Aluminium 
Outokumpu Oyj 
Outokumpu Chrome Oy 
Outokumpu Research Oy 
Oy Philips Ab 
Pohto 
Rautaruukki Oy 
Sandvik Tamrock Oy 
Sarlin Uunit 
Sonera Oyj 
Oy Svedala Ab 
Tamfelt Oy Ab 
Teknikum-Yhtiöt Oy 
Warman int. Scandinavia Oy 
VR Cargo 
YIT - Insinöörirakentaminen 
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Outokummun kaivos- 
museo teol I isessa 

kansallismaisemassa 
Paras ja luonnollinen paikka 
Kaivosmuseolle on Outokum- ikkaassa kallioper~sä, kaivostoiminnasta kertovaa 
pu. Täältä on Suomen nykyai- pää välillä vähintään aineistoa. Kaivosmuseon ri- 
kainen kaivosteollisuus saa- min korkeuksia hiw- kastamo-osastosiiaitseevan- 
nut alkunsa. Oudon kummun Ja onhan hissitkin sii- hassa rinnerikastamossa ia 
liepeilläonvielätänään nähtä- tle keksiiiy, vaikka ei sinne on koottu rikastustek- 
villä aitoja merkkejäteollisuus- s a i  nykyään maa- nistävälineistöämm. museon 
ja rakennushistoriasta, joita ei 1118 matkantekoa esineistön suurimpia edusta- 
muualla Suomessa voi näh- va jauhinmSly la monta muu- 
dä: kaivostorni korkeimpana, sWn liikkeessä ta erikoisuutta, joihin ei pääse 
rikastamokokonaisuus ja kai- ke muissa maamme museoissa 
vosyhdyskunta ympärillä. ria 

mun juuriin ja kehiitymisen al- toiminnan tulosta Outokum- hilleiksiniinl<euempmatkaa- 
kulähteille pääsee tutustu- ennenmä- vat kuin outdnimpulaisetkin 
maan Kaivosmuseon näytte- mion löytymistä. Kulttuurihis- katsomaan Outoltummun his- 
lyiden avulla. Kaivosmuseo- toriaa ja kohtaamaan nYkYai- 
säätiö perustettiin vuonna Outokummusta löydettyjä ki- kaakin ehkä eniistä avoimem- 
1982 ia sen tärkeimpinä taus- min p rohkeammin &in. Kai- 
tavoimina olivat Outokumpu kai~os- vwmu- on avoinna 
Oy ja Outokummun kaupun- mi-n 2KO1.6.-13.8.päivittcüll.MolO- - 18ja14.-31.8. !doll-17. Muul- ki. Vaikka varsinainen kaivos- valokuvanäytt 
toiminta oli tuolloin loppu- - loin sopimuksesta puh. 012- 
massa Kummusta, nähtiin tu- - 555356ja0503641193. 

levaisuut6en ja koettiin tär- 
keäksi säilyttää paikkakunnan rkis- Johanna Junm 
historiaa pitkällätähtäimellä. on museonjohtaja 

Kaivosmusao on pienin as- 
kelin p välillä suuremminkin 

, mutta mieliku- 

Omaleimaisen Outokum- 

torian osastolla on sil lä mm. 

vikauden esineitä. Museossa 
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Vuosi kokous 
Yhdistystoiminnassa joka- 
vuotinen tapahtuma on ns. 
sääntömääräinen vuosikoko- 
us, jota monet tunnetusta 
syystä karttelevat. Vuorinais- 
ten vuosikokouksen tiimoilta 
tämä karttelun tarve on jo 
useita vuosia sitten poistettu 
järjestämällä johtokunnan jä- 
senten valinnat mahdollisim- 
man pitkälle etukäteen. Näin 
"pakolliset kuviot" voidaan 
hoitaa nopeasti ja tehokkaas- 
ti, ja aikaa jää muuhun ohjel- 
maan. 

Vuorinaiset ry:n vuosikoko- 
us 23.2. on tästä hyvä esi- 
merkki. Kokouksen puheen- 
johtajaksi valittu Tuula Mati- 
kainen hoiteli tehtävänsä tot- 
tuneesti pykälä pykälältä. 

Kokouksen jälkeen paikalle 
saapuneet palkittiin erittäin 
mielenkiintoisella luennolla, 
joka käsitteli valitettavan akiu- 

ellia aihetta, muistihäiriöitä. 
Voitaisiin sanoa, että "de 

mentiaiski",siliäpaikalle, OL 
tokumpu 0yj:n luentosaliir 
oli saapunut yli 30 vuorinaist 
kuuntelemaan ja kyseic 
mään. Miellyttävä ja asiantur 
teva luennoitsija oli Espoo 
kaupungin dementianeuvoj 
Seija Viljamaa. 

Ehkäpä esityksen kuulti 
amme osaamme olla vale 
paampia oman itsemme t; 
Iähipiirimme suhteen ensio 
reiden tarkkailussa. Kuiter 
kaan ei tarvitse heti huoler 
tua, kun auton tai kodin ava 
met ovat silloin tällöin kadoi 
sissa, koska ne yleensä ku 
tenkin löytyvät. 

Noin tunnin mitiahen IUI 
non jälkeen oli odotettavisa 
aineellistakin hyvää: maittab 
ja runsas iltapala, jonka Out( 
kumpu-konserni meille tarjos 

Yuorinai- 
set rym 
johtokunta 
wuonna 
2 0 0 0  
'uheenjohtaja Sanna-Leena 
iiopaeus, varapuheenjohtaja 
eena Juusela, sihteeeri Irja 
'ääkkönen, rahastonhoitaja 
fiitta Härkki, tiedottaja Anja 
:orhonen. Jäsenet: Tuulikki 
iakkarainen, Arja Juva, Kirsti 
(ikkonen, Raija Vuolio 
Johtokunnassa ei tapahtu- 

iut suuria muutoksia. Vain 
.ihteeri ja rahastonhoitaja 
aihtuivat. Useita vuosia me- 
iestyksekkäästi sihteerinä 
oiminut Tuulikki sai seuraa- 
ikseen irjan. Yhtä taitavasti ja 
iitkään leiviskäänsä hoidellut 
iaija luovutti puolestaan tilin- 
iidon Riitalle. Lisäksi johto- 
:unta valitsi keskuudestaan 
iedottajan, jonka tehtäviin 
:uuIuu mm. tämän sivun toi- 
nittaminen. 

Kuten huomaatte, vuori- 
iaisten "venho" purjehtii 
rteenpäin entisin purjein. Toi- 
tomme hyviä tuulia tälle vuo- 
leile. 

TEKSTI JA VALOKUVAT: 

ANJA KORHONEN 

Tuulikki j a  Raija iloisin ilmein 
ja krkitettuina luopuerrnan 
pitkästä urakasta sihteerinä ja  
rahartonhoitainna. 
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Uusia jäseniä - 
nya mediemmar 
Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen ry:n 
hallitus on hyväksynyt seuraavat henkilötyhdistyk- 
sen jäseniksi: 

Kokouksessa 14.3.2000 nordkalk.com. lirise 2-1, 
Liimatainen, Jyrki Tapio, FK, 
1.12.1963, GIS-geologi, jaosto: kai 
Outokumpu Mining Oy, 
jyrki.iiimatainen@ 25.8.1 949, projektipäällikkö, 
outokumpu.com, Outokumpu Mining Oy, 
Länsiväylä 5. FIN-29100 Pauii.Koistinen@ 
LUVIA, jaosto: geo outokumpu.com, Outokum 
Forssbn, Anna Mariina. DI, pu Mining Oy, Kummunkati 
6.1 1.1967, projektipäällikkö, 34, FIN43500 OUTOKUMPI 
ympäristöaciatiKiYn jaosto: kai 
asiamies, Metalliteollisuuden Oja, Marja Inkeri, TkT, 
keskusliitto, anna.forssen 3.10.1951, professori, LTKK, 
@met.fi, Inssinkuja 6 A 3, Marja.Oja@lut.fi. Kerankuja 
FIN-55610 IMATRA 5, FIN-02700 KAUNIAINEN 
jaosto: kai jaosto: rik 
Höbemägi, Ants, DI, Sirviö, Heikki Juhani, DI, 
14.6.1947, toimitusjohtaja, 31.1.1955, tehtaanjohtajal 
Partek Nordkalk Oy Ab, yksikönjohtaja, Kemira 
kalkkitehdas Rakkessa, Chemicals Oy, 
hobemagi.ants@ HEIKKI.SIRVIO@ 

E-44305 RAKVERE, Eesti, 

Koistinen, Pauli, ins., 

E L O  C O N T R O L S  

Field Browsei 
Va Ivoo ventti i I ien 
kwtoa puolestasi 

KEMIRA.COM, 
Kemira Chemicals Oy, PL 20, 
FIN-71601 SIILINJÄRVI 
jaosto: rik, kai 
Uusipaavalniemi, Jussi 
Petteri. 154ov, 13.12.1974, 
diplomityöntekijäikehitysin- 
sinööri, Outokumpu Mintec. 
jussi.uusipaavainiemi@ 
outokumpu.com, Alberga- 
espianadi 10 B 33, 
FIN-02600 ESPOO 
jaosto: rik, met 
Aspegren, Pasi Petteri, 
111,50~,26.8.1976,opiskeli- 
ja, Oulun yliopisto, 
prosessitekn. OS., 
paspegre@paju.ouiu.fi, 
Jokivarrentie 2955, 
FIN-95530 KARUNKI 
jaosto: met 
Immonen, Mikko Johannes, 
160ov, 10.7.1973, diplomi- 
työntekijä, Outokumpu 
Poricopper Oy, clo Pajari 
Kaupinmäenpolku 10 A 1, 
FIN-00440 HELSINKI 
jaosto: met 
Jauhiainen, Anu Laura 
Hannele, DI, 8.3.1970, 
tutkimusinsinööri, MEFOS, 
Luleå, Krongårdsringen 10, 
SE-97435 LULEÅ, Sverige 
jaosto: met 
Jokinen, Mikko Petteri, DI, 
1.10.1973, markkina- 
analyytikko, Outokumpu 
Copper Products Oy, 
MIKKO.JOKINEN 
@OUTOKUMPU.COM, 
Maneesikatu 2a A 8, 
FIN-00170 HELSINKI 
jaosto: met 
Kotipelto, Arto Juhani, DI, 
25.1 0.1 965, tutkimusinsinöö- 
ri, Outokumpu Poricopper 
Oy, arto.kotipelto@ 
outokumpu.com, 
Betonimyllärintie 1 as 1, 
FIN-28800 PORI, jaosto: met 
Köykkä, Mira Annika, 
Dipl.-lng., 6.5.1973, tutki- 
musinsinööri, 
Veitsch-Radex GmbH, 
mira-annika.koeykkae@ 
rhi-ag.com, Salzlände 13, 
A-8700 LEOBEN, Austria 
jaosto: met 
Lilius, Kaj Gregor, DI, 
26.10.1967, Market Manager 
Metallurgy, Air Liquide 
GmbH, Gregor.LILIUS@ 
AirLiquide.com, Am Aitrhein 
12, D-47495 RHEINBERG, 
Germany jaosto: met 
Naukkarinen, Olli Pekka, DI, 
8.3.1962, tutkimus-ja 

kehitysyksikön päällikkö, 
Outokumpu Poricopper Oy, 
Fiinanpolku 11, 
FIN-28330 PORI, jaosto: met 
Oikarinen, Ari Erkki, DI, 
28.1.1968, tutkimusinsinööri, 
Nokia matkapuhelimet, 
Ari.E.Oikarinen@nokia.com, 
Apollonkatu 9 A 26, 
FIN-00100 HELSINKI 
jaosto: met 
Partinen, Seija Marita, TkL, 
23.5.1962, vastaava tuoteke- 
hitysins.. Rautaruukki, 
Erkyläntie 106, FIN-1 1130 
RIIHIMÄKI, jaosto: met 
Pulkkinen, Kai Markus, DI, 
10.5.1973, tutkimus- ja 
kehitysins., OMG Kokkola 
Chemicals Oy, kai.pulkkinen 
@omgi.com, OMG Kokkola 
Chemicals Oy, P.0.Box 286, 
FIN-67101 KOKKOLA 
jaosto: met 
Roininen, Juha Antero, DI, 
15.5.1 974, kehitysinsinööri, 
Rautaruukki Oyj Metform, 
Turulantie 16 A 7, FIN-92600 
PULKKILA, jaosto: met 
Sikanen, Hannu Atte 
Vilhelm, DI, 30.10.1956, 
käyttöinsinööri, Outokumpu 
Polarit Oy, Hannu.Sikanen@ 
outokumpu.com, 
Luukkaanperäntie 67, 
FIN-94430 KAAKAMO 
jaosto: met 
Syynimaa, Ari Pekka (AP), 
DI, 24.2.1965, projekti- 
päällikkö, Kova-Kromi Oy, 
ap.syynimaa@kova-kromi.fi, 
Viipurinkatu 29 A 13, 
FIN-00520 HELSINKI 
jaosto: met 
Yli-Penttilä, Jukka Tapani, 
DI, 17.5.1970, projekti- 
päällikkö, Huber Testing Oy, 
Kiskottajankuja3 B 10, 
FIN-02660 ESPOO 
jaosto: met 

Uutta 
jäsenistä 
Pulkkinen, Matti Sakari 
Business Line Manager, 
Underground Products, 
Market Area South America 
Sandvik Chile S.A. 
Baron de Juras Reaies 5050 
Conchali, Santiago de Chile 
Puhelin +56 2 676 0203 
Mobile +56 9 319 1044 
Fax +56 2 623 4291 
E-mail: matti.pulkkinen@ 
candvik.com 
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Beologijaoston toi- 
nintakertomus1999 
01 M I NTA 
leologijaoston päätapahtu- 
iat toimintavuonna 1999 ovat 
Ileet vuosikokous, syyseks- 
Jrsio, sovelletun geofysiikan 
euvottelupäivät ja geokemi- 
n päivät. 
UOSIKOKOUS 
aoston vuosikokous pidettiin 
uorimiespäivien yhteydessä 
6.3.1999 Marina Congress 
,enterissä Helsingissä. Koko- 
ksessa oli läsnä 59 jaoston 
isentä. 
WSEKSKURSIO 
yysekskursio suuntautui 
0.-23.9.1999 Ruotsiin Bergs- 
igenin alueelle. Ekskursiolle 
sallistui 22 jaoston jäsentä. 
kskursiomestareina toimivat 
iaimo Lahtinen ja Markku 
ehtinen Geologian tutkimus- 
eskuksesta. 
NOVELLETUN GEOFYSII- 
AN 
'ovelletun Geofysiikan XI1 
euvottelupäivät pidettiin 10.- 
1 .I 1 .1999 

oensuun Kimmelissä. Osallis- 
jjia oli 50 henkeä. Järjestelyis- 
i vastasi DI Tapio Lehtonen 

(I I NEUVOTTELU PÄIVÄT 

Outokumpu Mining 0y:sta. 
GEOKEMIAN PÄIVÄT 
Viidennet Geokemian päivät 
pidettiin 1.12.1999 Rovanie- 
men kaupungintalolla. Päivän 
teemana oli" Kaivostoiminnan 
vaikutus toimintaympäristöön- 
sä". Päivään osallistui 71 henki- 
löä. Järjestelykomiteassa toimi 
Esko Korkiakoski, Matti Kontio 
ja Reijo Salminen Geologian 
tutkimuskeskuksesta. 

Toimintavuonna 1999 vuosi- 
kokouksesta lähtien on johto- 
kunnan kokoonpano ollut 
seuraava: puheenjohtaja FM 
Risto Pietilä Outokumpu Mi- 
ning Oy, varapuheenjohtaja 
FT Raimo Lahtinen Geologian 
tutkimuskeskus, sihteeri DI 
Jaana Lohva Geologian tutki- 
muskeskus ja muina jäseninä 
FM Markku Kilpelä Terra Mi- 
ning Oy, Hall. pj Juhani Lehi- 
koinen, Nunnanlahden Uuni 
Oy ja FT Ossi Leinonen Outo- 
kumpu Crome Oy. 

Geologijaoston jäsenmäärä 
oli vuoden 1999 lopussa 485. 

TOI M IHEN KILÖT 

JÄSENMÄÄRÄ 

Uusia jäseniä liittyi 6. 

Jäsenmaksut 2000 
Varsinainen jäsen 150 mk 
Eläkeläinen 75 mk 
Nuori jäsen ei maksua 
Anaisjäsenmaksu 1500 mk 
Liittymismaksu 50 mk 
30 vuotta jäsenenä ollut siirtyy ilmaisjäseneksi (ainaisjäse- 
neksi); hallituksen päätös 24.4.75. Ainaisjäsenillä mahdolli- 
suus vapaaehtoiseen kannatusmaksuun; hallituksen pää- 
tös 26.1.95. 

Ulla-Riitta Lahtinen hoitaa Vuorimiesyhdistyksen jäsenrekiste 
aiä. Mikäli osoite, tehtävä tai vakanssi on muuttunut pyydämm 
ähettämään muutosilmoituksen alla olevaan osoitteeseen. Uutt 
iäsenistä -palstalle tuleva teksti kirjallisena siinä muodossa, joss 
je halutaan tulevan lehteen. 
Osoite: Vuorimies yhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. 
Ulla-Riitta Lahtinen, Kaskilaaksontie 3 D 108, 02360 
mh.  ja fax 09-8134758. u-r.lahtinen@ pp.inet.fi. 
Häneltä saa myös tilata Vuoriteollisuuslehden vanhempia 
ta sekä julkaisuja ja lehtiä. 

"EAPKY 30-v 
SALOMONA HÖSSÖLÄSSÄ~! 

Geologijaoston toiminta- 
suunnitelma vuodelle 2000 
SWSEKSKURSIO 
Syysekskursio suuntautuu 20.-21.9.2000 Lounais-Suomen 
teollisuuskohteisiin. Ekskursio tehdään yhdessä Suomen 
Geologisen Seuran kanssa. 

SUOMEN GEOLOGISEN SEURAN JA 
VUORIMIESYHDISTYKSEN GEOLOGI- 
JAOSTON YHTEINEN SYYSEKSKURSIO 
LOUNAIS-SUOMEEN 20, - 21.9.2000 

Ekskurciomestarina toimii Heikki Hirvas Geologian tut- 
kimuskeskuksesta. Alustava ohjelma: 

KESKIVIIKKO 20.9.2000 
07.30 Bussi Otaniemestä (GTK) 
07.50 Bussi jatkaa rautatieasemalta 
08.20 Bussi jatkaa Seutulasta 
10.30 - 11.30 Tutustuminen turvetuotantoon Forssassa 
11.45 - 12.45 Lounas Huittisissa 
13.45 - 16.00 Kemira Pigments, Yyteri 
16.30 - 18.00 Luontotalo Arkki, Pori 
18.00 - 19.00 Majoittuminen Porissa Hotelli Vaakuna 
19.00 - 21.00 Tutustuminen Porin oluttehtaaseen 
21.30 Illallinen Punaisessa Kukossa 
TORSTAI 21.9.2000 
07.00 Aamiainen 
08.00 Liikkeelle Porista 
08.30 - 11.00 Mäntyluoto: tutustuminen hiilivoimalaan 
12.00 - 16.00 Lounas ja tutustuminen Olkiluodon ydin- 

voimalaan 
16.00 Paluumatka Helsinkiin 
20.00 Seutula 
20.30 Rautatieasema 
21.00 Otaniemi, GTK 

Ekskursion hinta on 1-hengen huoneessa 850 mk/hlo ja 2- 
hengen huoneessa 700 mk/hlö. Ilmoittautumiset Vuori- 
miesyhdistyksen geologijaoston sihteerille Jaana Lohvalle 
30.6.2000 mennessä. Mukaan mahtuu vain 40 henkilöä. 
Osoite: Geologian tutkimuskeskus, PL 96,02151 ESPOO 
Puh: 020 550 2309 fax: 020 550 2197 
E-mail: jaana.lohva@asf,fi 
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I Hyvät metaliurgiiaos= 
Iton jäsenet 
Jälleen yksi vuosikokous on 
siirtynyt menneisyyteen. Ko- 
kouksen yhteydessä metal- 
lurgijaosto sai uuden johto- 
kunnan, jossa puolet johto- 
kuntalaisista on “uusia”. Ha- 
luan kiittää uuden johtokun- 
nan puolesta luottamuksesta 
ja pyrimme olemaan sen ar- 
voisia. Samalla kiitän eroavia 
jäseniä, erityisesti puheenjoh- 
taja Erkki Ristimäkeä, aktiivi- 
sesta työstä jaoston hyväksi. 

Lainaan suoraan jaoston 
johtosääntöä: “Jaoston tarkoi- 
tuksena on syventääjäsenten- 
sä ammattitaitoa ja tehostaa 
heidän ammatillista yhteistoi- 
mintaansa sekä edistää alan ja 
jäsenkunnan arvostusta. ” Täs- 

sä riittää haastetta uudelle 
johtokunnalle. Joka tapauk- 
sessa lainattu teksti on edel- 
leen ajankohtaista metallur- 
geille, hivenen muunneltuna 
sen voisi ilmaista muodossa 
“jatketaan opiskelua, verkotu- 
taan ja lobataan”. Tämä kaik- 
ki on vielä tehtävä kansainvä- 
lisessä ympäristössä. 

Metallurgijaosto on hyvää 
vauhtia ukkoontumassa ja 
akkaantumassa. Suuret ikä- 
luokat ovat viettäneet jo 50- 
vuotisjuhlansa ja 5-1 0 vuoden 
aikana talouselämän palve- 
luksesta tulee poistumaan 
suuri joukko jaostomme jäse- 
niä. Uusien valmistuvien ma- 
teriaali- ja prosessitaitajien 

(Metallurgi jaoston vuosi= 1 kokous 
Perjantaina 24.3.2000 kello 
14.00, Marina Congress Cen- 
ter, Helsinki 
1. Kokouksen avaus 

Jaoston puheenjohtaja Erk- 
ki Ristimäki avasi kokouksen. 
2. Kokouksen päätösvaltai- 
suuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti 
kokoonkutsutuksi ja täten 
päätösvaltaiseksi 
3. Kokouksen järjestäytymi- 
nen 

Kokouksen puheenjohta- 
jaksi valittiin metallurgijaoston 
puheenjohtaja Erkki Ristimäki. 

Puheenjohtaja kutsui koko- 
uksen sihteeriksi jaoston sih- 
teeri Arto Mustosen. 
4. Metallurgijaoston toiminta- 
kertomus vuodelta 1999 

Toimintakertomus hyväk- 
syttiin ilman muutoksia. 
5. Jaoston johtokunta vuo- 
delle 2000 

Vuosikokous valitsi jaoston 
johtokuntaan seuraavat hen- 
kilöt: puheenjohtaja, DI Pekka 
Tuokkola, Outokumpu Harja- 
valta Metals Oy, Harjavalta, Jä- 
senet: prof. Veikko Lindroos, 
Teknillinen Korkeakoulu, Es- 
poo, DI Osmo Mikkola, Lo- 
komo Steel Oy, Tampere, DI 
Pekka Mattila, Rautaruukki 

Steel, Raahe, DI Lasse Vihavai- 
nen, Imatra Steel Oy Ab, Imat- 
ra, DI Markku Tilli, Okmetic Oy, 
TkL Markus Malinen, Fundia 
Wire Oy Ab, Hanko, DI Jyrki 
Makkonen, Outokumpu Har- 
javalta Metals Oy, Pori 
6. Metallurgijaoston toiminta- 
suunnitelma vuodelle 2000 

Johtokunnan ehdotus ja- 
oston toimintasuunnitelmaksi 
hyväksyttiin. 
7. Muut mahdolliset asiat 

Kokouksen osallistujamää- 
räksi todettiin 185. 

Professori Lauri Holappa in- 
formoi jaoston jäseniä ensi 
kesän kansainvälisestä semi- 
naarista, joka pidetään Tuk- 
holmassa ja Helsingissä. 

Sihteeri esitti listan jaoston 
jäsenistä, joiden posti palau- 
tuu. 
8. Vuosikokousesitelmät 

Vuosikokouksessa kuultiin 
seuraavat mielenkiintoiset esi- 
telmät: toimitusjohtaja Kari 
Tähtinen Imatra Steel Oy Ab: 
Osaaminen menestystekijänä 
muuttuvassa toimitusketjussa, 
KTT Anna Kotsalo-Musto- 
nen, LlT-Tutkimus Oy Helsin- 
gin Kauppakorkeakoulu: Tie- 
dosta taidoksi vai taidosta tie- 
doksi - mitä ”Knowledae Ma- 

oukko ei riitä täyttämään va- 
iautuvia paikkoja. Mielenkiin- 
oinen yhtälö, miten ratkaisu 
suoritetaan, onkin melkoinen 
iaaste meille kaikille. Metal- 
urgijaoston on varmasti otet- 
ava erääksi tehtäväkseen 
jaada lisää nuoria jäseniä yh- 
listykseen ja mahdollisesti 
aajentua sektoreille, joita pe- 
.inteisessä mielessä ei ole pi- 
jetty metallurgisena teolli- 
;uutena. Tämä ei voi olla pel- 
(ästään johtokunnan tehtä- 
tä,  vaan tässä on hyödynnet- 
:ävä koko yli tuhatpäisen jä- 
senistön markkinointitaitoja 
sekä verkostoja, joiden kautta 
3ystymme vaikuttamaan asi- 
ih in .  

Toivon jäsenistölle hyvää 
tevättä ja alkavaa kesäkautta 

Pekka Tuokkola, metallurgi- 
jaoston puheenjohtaja 

qagement” tarjoaa materiaali- 
tekniikan kehittämiseksi, yli- 
lääkäri LL Markku Huvinen, 
Outokumpu Oyj: Laadulla on 
tekijänsä - metallurgikin on ih- 
minen. 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti koko- 
uksen osallistujia ja esitel- 
möitsijöitä ja päätti kokouk- 
sen. 

Kokouksen puolesta 
Erkki Ristimäki, puh.joht. 
Arto Mustonen, siht. 

Met allu rgi- 
jaoston tapah- 
tumakalenteri . 
2000 

I 
25.8. Kesäretki, kohteena 
Imatra Steel 
23.-24.10. Metallurgisten 
prosessien ohjaus, POH- 
TO, Oulu 
21.- 22. 11. Sulkeumame- 
tallurgia - tuoteominaisuuk- 
sien hallinta, POHTO, Oulu 
(siirretty toukokuulta, aiem- 
min nimellä: Sulkeumame- 
tallurgia - mikro- ja makro- 
kuonat) 

Syyskokous loka-marras- 
kuussa, paikkana TKK. 
Katso POHTON kurssien 
osalta myös ilmoitukset 
muualla tässä lehdessä. 

JOHTOKUNNAN 

358 502 suora 

Outokumpu Harjavalta 
Metals Oy, 29200 Harjavalta 
pekka.tuokkolaQ 
outokumpu.com 
DI Pekka Mattila 

I 
Y I 
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Kaivos jaosto 
vuosikokous 
Perjantaina 24.3.2000, Ma- 
rina Congress Center, Kata- 
janokka, Helsinki 

Läsnä:Noin 50 kaivosjaos- 
ton jäsentä 

1. Kaivosjaoston puheen- 
johtaja Olavi Suomalainen 
avasi kokouksen 14.30. 

2. Kokouksen puheenjoh- 
tajaksi valittiin jaoston pu- 
heenjohtaja Olavi Suomaiai- 
nen ja puheenjohtaja kutsui 
cihteerikseen Jari Honkasen. 

3. Hyväksyttiin esityslista 
kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Valittiin pöytäkirjan tar- 
kastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
Timo Soikkeli ja Kimmo Ulve- 
Iin. 

5. Toimintakertomus 1999 
ja toimintasuunnitelma 2000 

Hyväksyttiin toimintakerto- 
mus 1999 (liite 1) ja toiminta- 
suunnitelma 2000 (liite 2) joh- 
tokunnan esittämässä muo- 
dossa lukuunottamatta syys- 

* 

retken ajankohtaa, joka satti 
päällekkäin Münchenissä 6. 
8.9 järjestettävän "1" Worli 
Blasting Conference"- konfe 
renssin kanssa. Syysretkei 
ajankohtaa päätettiin harkit; 
uudelleen. 

6. Jaoston johtokunnan va 
linta 

Pekka Särkän ehdotukses 
ta kaivosjaoston puheenjoh 
tajaksi valittin OlaviSuomalai 
nen, Outokumpu Chromi 
Oy:stä, varapuheenjohtajaki 
Tauno Paalumäki, Partel 
Nordkalk Oy:stä ja sihteeriki 
Jari Honkanen Sandvik Tam 
rock Oy:stä sekä uudeksi jä 
seneksi Erja Kilpinen Partel 
Nordkalk Oy:stä. Vanhoin; 
jäseninä jatkavat Jaakko Ahti 
ainen Outokumpu Chromi 
Oy:stä, Jukka Pihlava Norme 
Oy:stä ja Kari Korhonen Ra 
kennus Oy Lemminkäiseltä. 

7. Kokoukselle ei ollut mui 

ta asioita 
8. Ilmoitusasiat 
Esko Alopaeus ilmoitti, että 

kaivoslain EU:hun liittyvistä 
muutoksista järjestetään in- 
formaatiotilaisuus GTK:n ti- 
loissa 17.04.2000, klo 09-1 5 

Erkki Reinikka ilmoitti, että 
myös työturvallisuuslainsä2- 
dännön muutoksista jäjeste- 
tään informaatiotilaisuus myö- 
hemmin ilmoitettavana ajan- 
kohtana. 

Harri Harjunpää halusi ko- 
rostaa, että on tärkeätä olla 
mukana vaikuttamassa EU:n 
konedirektiivien valmisteluun. 

9. Puheenjohtaja kiitti ko- 
kousväkeä aktiivisuudesta 
sekä kuluneesta hallituskau- 
desta ja päätti kokouksen 
15.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
Olavi Suomalainen, 
puheenjohtaja 
Jari Honkanen, sihteeri 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
Timo Soikkeli 
Kimmo Ulvelin 

toiminta- 

Toiminta 

Kaivosjaosto kokoontui toi- 
mintavuoden aikana kaksi (2) 
kertaa ja jaoston johtokunta 
neijä(4) kertaa. 

Kaivosjaoston vuosikokous 
pidettiin Marina Congress 
Centerissä Helsingissä 26. 
maaliskuuta 1999. Läsnä oli 
noin 50 jäsentä. Vuosikoko- 
uksen yhteydessä kuultiin 
seuraavat energiateemaiset 
esitelmät: 

-Pasi Latva-Pukkila, Sand- 
vik Tamrock Oy, Porausja rä- 
jäytysmenetelmän ja mekaani- 
sen kivenirroituksen energia- 
talous 

-Heikkinen Risto, Finn Mi- 
ne1 Oy, Kaivosten sähköener- 
gian käyitö ja kustannukset. 

-Kari Korhonen, Rakennus 
Oy Lemminkäinen, Kalliora- 
kentaminen energiahuollossa. 

Syysretki ja tarvekivisemi- 
naari 16-17.9. 1999 

Syysretki järjestettiin Lap- 
peenrantaan Partek Nordkalk 
Oy Ab:n kaivokselle ja YIä- 
maan alueen tarvekivilouhok- 
sille. Retken isäntänä toimi 
Tauno Paalumäki. Retkiohjel- 
maan sisällytettiin tarvekivien 
ja teoliisuusmineraalien lou- 
hintaan liittyviä esitelmiä. Ret- 
ken aikana pidettiin myös ja- 
oston kokous. 

Kaivosjaoston puheenjoh- 
taja on toiminut Bergspräng- 
ningskomitenin, Svenska GNV- 
föreningenin, SWEBEF0:n ja 
NIFn yhdysmiehenä. 

Kalliomekaniikan toimikun- 
nan johtokunnassa VMYn 
edustajina ovat olleet profes- 
sori Pekka Särkkä ja DI Pauli 
Syrjänen. 

ISRM:n (4nternationai So- 
cietyfor Rock Mechanics)yh- 
dysmiehenä on toiminut pro- 
fessori Pekka Särkkä. Hänet 
valittiin ko. järjestön Euroo- 
pan presidentiksi. 

Pohjoismaiseen kaivostur- 
vallisuustoimikuntaan jaosto 
on edustajakseen nimennyt 
Tauno Paalumäen. 

Maanalaisten tilojen raken- 
tamkyhdistyksessä VMYn 
edustajana on toiminut DI 
Jarmo Roinisto. 

VMYtä on ISM:ssä ja poh- 
joismaisessa kaivosmittausko- 
miteassa edustanut FL Len- 
nart Lauren. 

Outokummun kaivosmu- 
seosäätiössä kaivosjaostoa ja 
samalla koko VMYtä on 
edustanut DI Into Heikkilä. 

Vuoriteollisuuslehden toi- 
mitusneuvostossa jaostoa 
edusti TkL Anne Väätäinen. 

Toimihenkilöt 

Jaoston puheenjohtajana on 
toiminut DI Olavi Suomalai- 
nen, varapuheenjohtajana DI 
Tauno Paalumäki, muina jäse- 
ninä TkL Anne Väätäinen, DI 
Jari Honkanen, DI Jaakko Ah- 
tiainen, DI Jukka Pihlava jasih- 
teerinä DI Kari Korhonen. 

Jäsenet 

Jaoston jäsenmäärä oli vuo- 
den 1999 lopussa 417 henki- 
löä, lisäystä edellisvuodesta 5 
henkilöä. Nuorten jäsenten 
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BUUS 4. Uusia jäseniä hyväk- 
;yttiin vuoden aikana 6, van- 
iana jäsenenä palasi 1, eron- 
ieita oli 1 ja kuolleita 1. 

rulot ja menot 

laoston toiminnan tulot olivat 
lO.349,66 mk, jotka kertyivät 
ähinnä syysretken ja semi- 
iaarin osallistumismaksuista. 
lastaavat menot olivat 
'246.00 mk. Vuoden 2000 
;yysretken rahoitukseen siir- 
'ettiin 3.103.88 mk. 

Olavi Suomalainen, pi. 
KariKorhonen. siht. 

Syysret ki 
Kaivosjaoston syysretki 
jestetään tänä vuonna 
roon 30.8.-1.9.2000. Vierai- 
lukohteina mm. palavan ki- 
uen alue ja Kundan sement- 
titehdas. Kutsut ja tarkem- 
paa informaatiota iähete- 
tään jäsenille kesäkuun ai- 
kana. Retken alustava hinta- 
arvio on 1700 mk. M u m  
mahtuu 40 henkilöä. 

Kaivosjaoston toimin- 
tasuunnitelma vuodelle 
2000 
Jaoston kokoukset 

Kaivosjaosto kokoontuu toi- 
mintavuoden aikana kaksi ker- 
taa: vuosikokoukseen Vuori- 
miespäivien aikaan 24.3.2000 
ja syyskokoukseen ulko- 
maan syysretken yhteydes- 
sä. Jaoston johtokunta pyrkii 
kokoontumaan 3-4 kertaa tar- 
peen mukaan. 

Koulutustilaisuudet ja retket 

Ulkomaan syysretki järjeste- 
tään Viroon kaivoskohtee- 
seen, mahdollisesti palavan- 
kiven alueelle. Retki on suun- 
niteltu tehtäväksi 7-8.9.2000. 

Kaivosjaosto pyrkii henki- 
sesti tukemaan Teknillisessä 
korkeakoulussa vuoden aika- 
na järjestettävää pohjoismais- 
ta automaatioseminaaria. Yh- 
teistyöstä vastaavat 0. Suo- 
malainen ia Pekka Särkkä. 

Vuotuisiin Skandinaavisiin 
yhteistoiminta- ja taydennys- 
koulutuctilaicuuksiin osallis- 
tutaan jäsenten kautta. Huo- 
mionarvoisimmat kohteet ja 
aineet referoidaan vuosi- ja 
syyskokouksissa. Seuraavat 
seminaarit on tiedossa: 

IFAC 22-24.8.2000 ja 

Osallistutaan vuosikerto- 
muksessa mainittujen edus- 
tajajäsenten kautta kaivos- ja 
kallioalaan liittyvien kotimais- 
ten ja ulkomaisten toimikunti- 
en, yhdistysten ja säätiöiden 
toimintaan. 

Kalliomekaniikkatoimikun- 
nan johtokunnan uusiksi jä- 
seniksi on valittu F! Lappalai- 
nen ja J. Antikainen. 

Osallistutaan mahdolli- 
suuksien mukaan yhdessä 
Teknillisen korkeakoulun 

ISM 5-9.9.2000 

kanssa alaan liittyvien muide 
Suomessa järjestettävie 
kongressien järjestelyihin. 

Osallistutaan edustaja 
kautta Outokummun kaivos 
museosäätiön toimintaan j 
Vuoriteoilisuusiehden toimir 
taan. 

Pyritään tiivistämään jaor 
tojen välistä toimintaa kutsi 
malla osallistujia muista jaor 
toista kaivosjaoston tilaisuui 
siin ja retkille, sekä päinva! 
toin. Tilaisuuksista tiedoti 
taan ainakin Vuoriteollisuu! 
lehdessä. 

Jäsenasiat 

Pidetään yhteyttä alan opi: 
kelijoihin ja pyritään aktiva 
maan heitä yhdistyksen to 
mintaan, esimerkiksi kutst 
malla opiskelijoita mukae 
syysretkeile ja koulutuspäivi 
le. Pyritään huomioimaan tc 
minnassa jaoston eläkkeel 
olevat jäsenet. 

Olavi Suomalainen, 
puheenjohtaja 
Kari Korhonen, 
sihteeri 

I 

Teollisuuden -. ruostumaton 
pulssi, 

Jaron riiostuinattoriiien p i t k i e n  tetitiivii 
teollisuudessa on elintärkeä. N e  kiiljettavai 
kaiken sen oiwllisen mka-aineen, jota i h i n  
teollisiiiiden syke pysiitiiyisi. Jaron putket 
ovat pitkän iü penisteellisen tuotekehityksen 
tulosta ja ne  on  liiotii kestiiniiiiin j;itkiivaa 
rasitusta teollisiiiislaitoksen koko eliniän. 

Ruostumattoman tewaksen I ariantuntijri. 

I I 
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MINPRO-semi= 
naari 23,3,2000 
3ikastus- ja prosessijaosto 
ärjesti yhteistyössä MINPRO- 
xojektin kanssa viimevuoti- 
seen tapaan seminaarin 
TKK:n tiloissa. Seminaariin 
xallistui 40 henkilöä. Tilai- 
suudessa esiteltiin kaikki MIN- 
'RO-tutk imusohjelmaan 
{uuluneet tutkimusprojektit, 
yhteensä 16 kappaletta. Koko 
iankkeen kustannusarvio oli 
duosien 1996-1 999 aikana 
30,4 miij. mk, joista toteutui 
39,3 miij. mk. Tekesin osuus 
koko tutkimushankkeen ra- 
hoituksesta oli 45 %. Hank- 
keeseen osallistui kuusi yri- 
tystä ja kaksi tutkimuslaitosta. 
Seminaarin esitelmöitsijöinä 
olivat pääsääntöisesti projek- 
tien päälliköt ja puhetta johti 
koko hankkeen koordinaat- 
tori Pertti Koivistoinen. 
Esiintyjistä pitää erityisesti 
mainita Reijo Kalapudas, joka 
esitti asiantuntevasti viiden eri 
projektin tulokset, projekti- 
päälliköiden poissa ollessa. 
Tutkimushankkeen jokainen 
osaprojekti tuotti uutta tietoa 
ja paljasti kohteita, joissa tarvi- 
taan jatkotutkimusta. Tulos- 
ten suurempimittainen hyö- 
dyntäminen tullee käytän- 
nössä tapahtumaan vasta 
seuraavien uusien rikasta- 
moiden rakentamisen yhtey- 
dessä. Seuraavien projektien 
esittelyn lähteenä on käytetty 
Pertti Koivistoisen laatimaa 
projektin loppuraporttikoos- 
tetta, yhteenvedon yhteydes- 
sä on mainittu projektipäälli- 
kön nimi. 

Osaprojektit ja niiden 
päätulokset 
Prosessimineraloaia (Pentti 
Sotka): projektin tavoitteena oli 
kehittää prosessimineralogisia 
tutkimusmenetelmiä lähinnä 
olemassa olevia laitekantoja 
hyödyntäen. Projektissa kehi- 
tettiin kuva-analyysi ja kvantita- 
tiiviset röntgendiffraktiomene- 
telmät rutiinikäyttöön. Projektin 
jälkeen on käynnistetty kaksi 
hanketta tuotantolaitoksilla, 
hankkeiden tarkoituksena on 

unnistaa arvo- ja harmemine- 
.salit ja niiden osuus prosessi- 
:uotteista. 

Kiintoaineen Dintaominai- 
;uudet rxosesseissa (Jaakko 
-eppinen): projektin tavoit- 
:eena oli kehittää menetelmiä 
iaahdotuskemikaalien mine- 
*aalikohtaisen jakautuman 
seurantaan. Tutkimuksessa 
tehitettiin uuttoon ja polttoon 
2erustuvat menetelmät vaah- 
ilotuskemikaalien määrittämi- 
seksi ja niiden jakautuman 
askemiseksi prosesseissa. 

Murskaustxosessit ia hie- 
nonnuksen oDtimointi -osa- 
projektissa (Keijo Viiio) selvi- 
tettiin optimaalinen hienon- 
nusketju. Toisin sanoen etsit- 
tiin taloudellisesti edullisin raja 
louhinnan ja murskauksen 
sekä murskauksen ja jauha- 
tuksen välille. Tutkimuksessa 
selvitettiin teoreettinen kus- 
tannusoptimi ja verrattiin sitä 
todellisiin toteutuneisiin kus- 
tan nu ksiin. 

Kari Heiskasen johtaman 
Luokituksen tehostaminen- 
osaprojektin tavoitteena oli ni- 
mensä mukaisesti parantaa 
luokituspiirin tehokkuutta. 
Tuloksista voidaan todeta, 
että luokittimen dynamiikalla 
on huomattava vaikutus Iuo- 
kitukseen. Syklonin ja seulan 
yhdistelmällä saadaan kor- 
kealuokkaisia tuotteita. 

Jauhatusmenetelmän vai- 
kutus vaahdotukseen: (Kari 
Heiskanen) hankkeessa tut- 
kittiin autogeenisten ja Fe- 
jauhinkappaleiden käytön ai- 
heuttamia eroja vaahdotuk- 
sen lietekemiaan ja sitä kautta 
rikastustuloksiin. Hankkeessa 
tutkittiin viiden malmin käyt- 
täytymistä. 

Jauhautuvuuden karakteri- 
sointi -projektin (Kari Heiska- 
nen) tavoitteena oli kehittää 
menetelmiä laite- ja laitosmi- 
toitukseen. Tuloksena saatiin 
Mergan-menetelmän mallin- 
nus. 

Partikkelien käyttäytymistä 
vaahdossa käsiteltiin osapro- 
jektissa Vaahdon mallinnus 
[Kari Heiskanen). Tuloksena 

saatiin huomattavan paljon 
nittausdataa ja uusia tulok- 
sia. 

Jaakko Leppisen johta- 
nassa timanttien vaahdotus- 
nenetelmiä tutkineessa osa- 
xoiektissa saatiin aikaan uusi 
*ikastuskaavio, jossa perin- 
teisten timantin rikastusme- 
ietelmien ohella käytetään 
CIF- ja tavanomaista vaahdo- 
tusta. 

Elektrostaattisesta erotusta 
teollisuusmineraalien Droses- 
soinnissa tutkittiin neljällä eri- 
laisella mineraalilla. Projekti- 
päällikköinä toimivat Heikki 
Laapas ja Kari Heiskanen. 

Mini-pilot projektissa (Mark- 
ku Klemetti) rakennettiin jat- 
kuvatoiminen pienoisrikasta- 
mo konttiin. Syötteen määrä 
voi olla muutamia satoja kiloja 
esimerkiksi kairasydännäyt- 
teitä, mursketta tai lietettä. 
Laitteistolla on tehty koeajoja 
sulfidimalmeilla ja teollisuus- 
mineraaleilla. 

Nikkelimalmien rikastusta 
tutkineessa osatxoiektissa 
(Jaakko Leppinen) keskityt- 
tiin erityisesti serpentiniittisten 
nikkelimalmien vaahdotuk- 
sen kemiallisiin ja mineralogi- 
siin tekijöihin. Projektissa saa- 
tiin selville rikastusta haittaa- 
van puuroutumisen perus- 
syyt ja keinot sen estämiseksi. 

KuDarikuonan rikastetta- 
vuutta -hankkeessa (Pekka 

Mörsky) tutkittiin kuparisula- 
ton kuonan rikastettavuutta. 
Tuloksien perusteella voitiin 
todeta, että OG-tyyppinen 
jauhatus, karkean jauhatus- 
tuotteen magneettiseparointi 
sekä kolmivaiheinen jauhatus 
ja kaksivaiheinen vaahdotus 
antavat paremman taloudelli- 
sen tuloksen kuin perinteinen 
kuonari kastus. 

Uuden röntaenanalvsaat- 
torin kehitysprojekti (Kari Sa- 
loheimo) tuotti tuloksena uu- 
den sukupolven laitteiston, 
joka on jo markkinoilla. 

On-stream alkuaineanalyv- 
siä raeluokittain (Seppo Läh- 
teenmäki): projektin tulokse- 
na todettiin, että kun luokitel- 
laan näyte ja tehdään vähin- 
tään kaksi analyysiä Courier- 
analysaattorilla saadaan luo- 
tettava indikaatio puhtaaksi- 
jauhatusasteesta. 

Rikastushiekan käsittelvn ja 
patorakennekävtön ratkaisu- 
malleia luotiin Jarmo Aalto- 
sen johtamassa rikastushie- 
kan Iäjitystekniikat projektis- 
sa. 

Kromiri kastamon Drosessir 
ohiauksen kehittäminen (Eeva 
Ruokonen) yksikköproses- 
seittain tuotti tuloksen, jolla 
voidaan huomattavasti pa- 
rantaa prosessin suoritusky- 
kyä suunnittelemalla ohjaus- 
strategia yksikÖittäin.0 
PI R J  0 K U U  L A - V Ä I  SÄN E N  

Jaoston vuosi- 
kokous 
Kokouksen asioiden käsittely 
sujui jälleen kerran vuorimies- 
henkisesti. Johtokunnan ko- 
koonpanossa ei tapahtunut 
muutoksia eli jäsenet ovat 
seuraavat: Pido Kuula-Väisä- 
nen (Tampereen teknillinen 
korkeakoulu) puheenjohtaja, 
Heikki Pekkarinen (Ou t o ku m- 
pu Chrome Oy) sihteeri, Matti 
Tukkimies (Nordberg-Loko- 
mo Oy) varapuheenjohtaja, 
Jarmo Suvi0 (Omya Oy), 
Timo Kivenne (warman Inter- 
national Scandinavia Oy), 
Mikko Ruonala (Larox Oyj). 

Vuoden 1999 toiminnan 
pääasioina olivat MINPRO-se- 
minaari ia ekskursio. ioka iou- 

duttiin peruuttamaan vähäi. 
sen osallistujamäärän vuoksi 
Vuoden 2000 toimintasuunni. 
telmaan sisältyy syksyllä jär. 
jestettävä ympäristöasioihir 
liittyvä seminaari. Kokoukser 
keskusteluaiheena oli ekskur. 
sioiden suosio. Viimeisen ne1 
jän vuoden aikana osallistuja 
määrät ovat olleet todella pie 
niä (1 0-1 5 henkilöä). Ekskur 
siokohteen valinta näyttäi 
olevan tärkein seikka, ja näir 
ollen jäsenistön aktiivisuu: 
toivomusten esittämisessä or 
ensiarvoisen tärkeää. Ekskur 
sioiden järjestäminen on mo 
tivoivaa vain, jos kohteet kiin 
nostavat iäsenistöä. Yhtev 
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1 Suoritettuja tutkintoja 
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
KEMIANTEKNIIKAN OSASTO 

DIPLOMI-INSINÖÖRIT 1999 
Jyrälä Marika: Nitraatti kuparinuuttoprosessissa 
Montonen Kirsi: LKAB:n rautarikasteen partikkelimuodon mää- 
rittäminen 
Pietiäinen Teemu: Nitraatin poisto ioninvaihdolla 
Tanninen Jukka: Happojen erotus suoloista nanosuodatusteknii- 
kalla 
Toitturi Katk Kankailla tapahtuva mikrosuodatus 

TEKNIIKAN TOHTORIT 1999 
Makkonen Pasi: Artificially Intelligent and Adaptive Methods for 
Prediction and Analysis of Superheater Fireside Corrosion in 
Fluidized bed Boilers. 

denotot johtokunnan jäseniin 
kaikkeen toimintaan liittyvissä 
asioissa ovat siis edelleen toi- 
vottavia. 

Kokouksen jälkeen kuulim- 
me kaksi esitelmää. Ensim- 
mäisen esitelmän aiheena oli 
Vaahdotuksen mallintaminen 
ja konenäön hyödyntäminen 
vaahdotuksessa . Esi te1 möitsi- 
jänä oli syksyllä 1999 Oulun 
Yliopistosta valmistunut dip- 
lomi-insinööri Ulla Sipilä 
(PKC Group Oyj). Erittäin 
mielenkiintoisen ja keskuste- 
lua herättäneen esitelmän 
pääaiheina olivat vaahdon 
karakterisointi ja prosessin 
mallinnus konenäköön pe- 

rustuvalla menetelmällä. Toi- 
sena esitelmänä kuulimme 
tuotepäällikkö Jan Ekblomin 
(Omya Oy) esityksen aihees- 
ta Teollisuusmineraalien käyttö 
paperiteollisuudessa. 

Vuorimiespäivät ovat taa- 
sen taaksejäänyttä elämää ja 
edellisvuosien tapaan yhdis- 
tyksemme päätapahtuma. 
Yhdistyksen ja jaostojen toi- 
minnan ja yhteistyön kehittä- 
minen ovat tämän vuoden 
haasteita, kehityksen tulok- 
sista kuulemme ensi vuonna 
Vuorimiespäivillä.0 

Pi R J O  K U U  LA-VÄi S Ä N  E N  

I 

koulutustapahtumia 
POHTOssa 

Metallurgisten prosessien ohjaus 
23. - 24.10.2000 

Antaa osallistujille käsitys siitä, minkälaisia mene- 
te1 m iä ha n nattaa käyttää pyrittäessä parantamaan 
metallurgisten prosessien ohjattavuutta. Auttaa 
arvioimaan ja ratkaisemaan, tarvitaanko uusia 
kehittyneitä prosessinohjausmenetelmiä vai riittävät- 
kö perinteiset fysikaalis-kemialliset prosessimallit. 

Tutkimus-, kehitys-, käyttö- ja automaatioinsinoörit 
sekä prosessin- ja laadunohjauksesta vastaavat 
henkilot metallurgisessa teollisuudessa, tutkimus- 
laitoksissa ja korkea kou I u i I la . 

Sulkeumametallurgia - tuote- 
ominaisuuksien hallinta 

21. - 22.11.2000 

Sisältö 
Su I keu m ien va i ku tu kset tuotteiden valmistukseen , 
jatkojalostus- ja kayttöominaisuu ksiin. Sulkeumien 
muodostuminen, modifiointi ja hallinta. Sulkeumien 
analysointi, maäritysmenetelmat ja -standardit. 

Osallistujat 
Tutkimus-, tuotekehitys-, laadunohjaus- ja käytto- 
henkilöstö metallurgisessa teollisuudessa seka 
tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluilla. Tekninen 
asiakaspalvelu sekä terästen ja metallien jatko- 
jalostajat ja loppukäyttäjät. 

Tiedustelut 
Kehittamispäällikkö Markus Hietala ja koulutussihteer 
Irja Kellokoski, POHTO, Puh. (08) 5509 700 ja fax 
(08) 5509 841 ja e-mail: irja.kellokoski@pohto.fi 

Ilmoittautumiset 
POHTO/Asiakaspalvelu Puh. (08) 5509 722, fax 
(08) 5509 840 tai e-mail: asiakaspaIvelu@pohto.fi 

POHTO 
Vellamontie 12, 90500 OULU 

Puh. (08) 5509 700, faksi (08) 5509 843 
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