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Outokummussa olemme viime vuosina
vahvasti painottaneet ruostumatonta te-
rästä konsernin ensisijaisena kasvualu-
eena. Muita liiketoimintoja on kehitetty
lähinnä säästöliekillä. Pääomia on va-
pautettu vetäytymällä osista busineksiä,
joista tuoreimmat esimerkit viime vuosil-
ta ovat Zaldívar-kaivos ja nikkelinjalos-
tus Harjavallassa.

Konsernin liiketoiminnan kehittämi-
sessä on päällimmäinen tavoite yrityk-
sen arvon kasvattaminen. Näin on myös
ollut: Outokummun investointipanoksia
on koko 90-luvun ajan suunnattu määrä-
tietoisesti toimintoihin, joissa meillä on
parhaat edellytykset kannattavaan kas-
vuun kohtuullisin riskein. Tornion teräs-
ketju on ollut tässä itsestäänselvä ykkö-
nen. Samalla kasvatimme ydinvahvuuk-
sissamme kärkipäässä olevia kuparin-
ja sinkinjalostuskapasiteettejamme, ja
kuparituotteille olemme hakeneet uutta
jalansijaa tuotannolla myös nopeimman
kasvun markkinoilla Aasiassa.

Kannattavaan kasvuun yltäminen on
perinteisin keinoin – volyymejä kasvatta-
malla ja rankin tehostamistoimin – tus-
kallisen hidasta.  Se on myös runsaasti
pääomaa vaativa reitti. Tämän päivän
maailmassa markkinat ja kilpailijakenttä
elävät huimaa tahtia. Mahdollisuuksien

Uudistumalla uusille urille
sekä yrityksen arvon että
liiketoiminnan volyymin
kasvattamisessa

oivaltaminen ja kyky reagoida ripeästi
muutoksiin on yrityksen menestymisen
ehto.  Meillä olen korostanut, että pää-
oman käyttöä tehokkaampana  kasvu-
keinona näen oman pään käytön.  In-
genium Necesse Est –iskulause, jolla jä-
timme 1900-luvun taaksemme ja siir-
ryimme 2000-luvun maailmaan, kiteyt-
tää hyvin ajatteluamme tänäkin päivänä.

Uudistumisesta ja uusien mahdolli-
suuksien hyödyntämisestä on nyt Outo-
kummussakin kyse. Ruostumattomassa
teräksessä yllämme yhdessä partnerin
kanssa uusiin ulottuvuuksiin, johon yk-
sin puurtaen emme kykenisi.

AvestaPolarit tarjoaa vahvan ponnah-
duslaudan sekä liiketoiminnan volyymin
että yrityksen arvon kasvattamiseen.
Alussa 55 %:n omistuksellaan ja myö-
hemmin 40 %:iinkin laskevalla osuudel-
laan Outokumpu on suurin yksittäinen
osakkeenomistaja, joka hyötyy yhdisty-
misestä monin eri tavoin.  Ylivoimaisesti
tärkeimpänä näen itse sen, että ratkaisu
vapauttaa resurssimme nyt myös muun
liiketoimintamme voimakkaaseen kehit-
tämiseen, ja tätä kasvua rahoittaa jat-
kossa merkittävä osinkovirta AvestaPo-
laritista.

Värimetallipuolellamme – kuparissa,
sinkissä, kuparituotteissa ja teknologian

Kun Outokumpu syyskuun lopulla julkisti
suunnitelmansa yhdistää Outokumpu
Steel ja Avesta Sheffield, uutinen hät-
kähdytti ja hämmästytti monia.  Miten
tämä liike on johdettavissa meidän
aiemmista strategiajulistuksista? Mitä on
tapahtunut, miksi ja mihin nyt pyritään?

myynnissä – uutinen on otettu ilolla vas-
taan.  Siinä on myös tervetullutta innos-
tavaa haastetta.  Yksittäisten liiketoimin-
tayksiköiden kehittämisessä on nyt tär-
keintä identifioida niiden keskeiset vah-
vuudet ja mahdollisuudet markkinoilla.
Uusi talous ja kestävän kehityksen raa-
mit tarjoavat tilaa myös uudelle ajattelul-
le ja toimintatapojen uudistamiseen.
Metalleille ja metalliteknologian huippu-
osaajille on helppo tunnistaa kysyntää
myös jatkossa.  Itsestämme on kiinni se,
osaammeko raivata tien markkinajohta-
jaksi parhaat kasvu-urat tarjoavissa bu-
sineksessä.  Ja uudistuminen on selväs-
ti alkanut…�

Vuorineuvos Jyrki Juusela, Outokumpu Oyj

OIKAISU
Edellisessä Vuoriteollisuus-lehden
numerossa (3/2000) väitettiin sivulla 19
tekstissä ”OMG:n  toiminta Suomessa”
virheellisesti, että OMG olisi ostanut
Outokummun  nikkelisulaton Harjavallas-
sa. Tämä ei pidä paikkaansa. Nikkelisu-
latto on Outokummun omistuksessa ja
osa yhtiön toimintaa. Sen sijaan OMG on
ostanut Outokummulta Harjavallassa
toimivan nikkelijalostamon. Toimitus
pahoittelee virhettä.



Vuoriteollisuus - Bergshanteringen 4/2000

6

Rautaruukin päätös nostaa kuumavals-
sauskapasiteetti 2,3 miljoonaan tonniin
vuodessa ja kuumavalssatun kelan pai-
no 20 tonnista 30 tonniin edellyttivät ai-
hion pituuden kasvattamista jopa 12
metriin ja se edellytti uuden aihionkuu-
mennusuunin rakentamista. Askelpalk-
kityyppinen uuni valmistui syksyllä
vuonna 1997. Sen käsittelykyky on 300
tonnia tunnissa, panostuspäässä  aihioi-
den lämpötila on enimmillään noin 700
astetta ja purkupäässä 1 250 astetta.
Uunin kymmenellä poltinvyöhykkeellä
on yhteensä 92 poltinta, joiden yhteiste-
ho on 112 megawattia. Peruspolttoai-
neena käytetään nestekaasua ja lisä-
polttoaineena koksikaasua niin paljon
kuin sitä on saatavilla. Noin kolmetunti-
sen kuumentamisen jälkeen uunista
ulosotettujen aihioiden molemmat  pin-
nat pestään noin 320 barin vesisuihkul-
la, joka antaa kyytiä aihion pinnalle kuu-
mennuksessa muodostuneelle hehku-
hilseelle. Askelpalkkiuunin ja aihionkä-
sittelylaitteiden päätoimittaja oli ranska-
lainen Stein Heurtey.

Rullaradat uuteen uskoon

Tuotantokapasiteetin nostaminen edel-
lytti viiden rullaradan uusimista ja kah-
den modernisoimista, sillä entiset radat

Parempaa laatua ja lisää
kapasiteettia Rautaruukki
Steeliltä
Rautaruukki Steelin mittava investointiohjelma on päättynyt.
Kuumanauhavalssaamolla Raahessa on toteutettu viimeiset
ohjelmaan kuuluvat projektit, joiden ansiosta laitos on nyt
entistä paremmassa tuotantokunnossa. Hämeenlinnan teh-
taalle rakennettiin kokonaan uusi sinkityslinja ja uudistettiin
maalauslinja. Uudistusten hedelmistä pääsevät nauttimaan
niin asiakkaat kuin yhtiön oma jatkojalostuskin eikä ympä-
ristöäkään ole unohdettu.

eivät olisi kestäneet 30 tonnin keloille
mitoitettuja aihioita. Koska esinauhan
pituus kasvoi, oli kolmen rullaradan no-
peutta nostettava maksimissaan kuu-
deksi metriksi sekunnissa. Aihion siir-
rossa ratojen nopeutta täytyi kaksinker-
taistaa kolmeen metriin sekunnissa.

Rullaratoja uusittiin kaikkiaan 80 met-
rin matkalta ja niitä modernisoitiin run-
saan kymmenen metrin matkalta. Uusia
moottoreita asennettiin 98 kappaletta.
Syöttölaitteiden yhteenlaskettu maksi-
miteho on lähes 4 500 kW. Ne ja taajuus-
muuttajat toteutettiin ABB:n ACS 600
Multidrive- tekniikalla. Yhteensä rullara-
tojen uusimishankkeessa asennettiin
mekaanisia laitteita noin 650 tonnia.

Pinta puhtaaksi uusitulla
hilsepesulla

Rautaruukki Steelissä haluttiin vähentää
aihion tai levyn pintaan kuumakäsitte-
lyssä muodostuvan hilseen aiheuttamia
laatuongelmia. Se edellytti entistä te-
hokkaampia hilsepesureita, joita vaati-
vat myös valssaukseen tulevat pitemmät
aihiot, esinauhat sekä nauhavalssaus-
linjalle asennettava esinauhakelain.

Kuumanauhan kasvanut pituus pakot-
ti uusimaan linjalle entistä tehokkaam-
mat pumput, jotta pesuteho säilyy halut-

tuna koko nauhan pesun ajan. Enimmil-
lään järjestelmässä suihkutetaan vettä
19000 litraa minuutissa. Se kierrätetään
jäähdytyksen ja puhdistuksen jälkeen
uudestaan. Esivalssaimen suutintukkien
suihkutusetäisyys pysyy hieman päälle

Teksti: Hannu Vanhala, Kirsti Hintikka, Eero Pokela, Heikki Rantanen
Kuvat: Rautaruukin kuva-arkisto/ Riitta Kalliosalo
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200 millimetrissä. Yläsuutinten etäisyys
esinauhasta voidaan säätää halutuksi
valssien halkaisijoista riippumatta.

 Nauhavalssaimen hilsepesurin suu-
tinten etäisyyttä voidaan säätää kaikissa
tilanteissa halutulle pesuetäisyydelle.
Kaksipuolisen rullaston avulla nauhaa
voidaan hieman taivuttaa, jotta hilse irto-
aisi paremmin nauhan pinnasta.

Myös kunnossapitoa kehitettiin. Pika-
kytkimien avulla suutintukkien vaihto
nopeutui niin, että normaalin työvalssin
vaihdon aikana ehditään vaihtamaan 1-
2 suutintukkia varttitunnissa, kun sa-

maan työhön ennen tärväytyi kokonai-
nen remonttipäivä.

Pitkät esinauhat uuteen
välivarastoon

Viime kesän seisokissa nauhavalssaus-
linjalle asennettiin esivalssaimen jälkeen
coilbox eli esinauhakelain, jolle esivals-
sattu nauha väliaikaisesti kelataan ja
avataan uudelleen ennen nauhavalssa-
usta. Laite oli välttämätön investointi ke-
lapainon noston toteuttamiseksi. Esi-
nauhakelauksen käytössä päästiin täy-
teen tuotantovauhtiin lokakuussa.

Esinauhakelauksen ansiosta valssa-
tun nauhan lämpötila pysyy lähes vakio-
na koko valssaustapahtuman ajan. To-
sin lämpötilaeroja saattaa aiheutua nau-
han alku- ja loppupäässä  sekä reunoil-
la, jotka saattavat aukikelauksen aikana
jäähtyä liikaa. Lämpötilaongelmia ehkäi-
see  tuurnaton ratkaisu, jossa kela siirre-
tään kelausasemalta aukikelaukseen
rullastojen avulla. Tässä ratkaisussa ei
ole vesijäähdytettyä siirtotuurnaa, joka
jäähdyttäisi kelan sisempiä kierroksia.
Tuurnaton siirtomekanismi on SMS:n
toimittamana prototyyppi.

Esinauhakelaimella saavutetaan mer-
kittäviä etuja. Nauhavalssauksen huip-
putehontarve on joissakin tapauksissa
vähentynyt jopa 40 prosenttia ja koko-
naisenergian tarve 10 prosenttia. Val-
mistusohjelma voidaan laajentaa leve-
ämpiin ja ohuempiin tuotteisiin ja tuotos
paranee. Eräissä coilboxin käyttöönot-
taneissa kuumanauhavalssaamoissa ai-
hionkuumennusuunien energiankulutus
on laskenut jopa viisi prosenttia ja hilse-
tappiot ovat vähentyneet viidenneksen
aikaisemmasta. Aihiokoon kasvattami-

nen parantaa tuottavuutta ja laatu para-
nee dimensioiden ja materiaalin tasalaa-
tuisuuden paranemisen ansiosta.

Esinauhakelaimella on myös haitta-
puolensa. Valssausnopeuden hidastu-
miseen voidaan vaikuttaa välijäähdytyk-
sellä ja pinnanlaaturiskejä ehkäistään
vetorullastoratkaisuilla. Syyskuussa
ajettiin jo 80 prosenttia esinauhoista esi-
nauhakelaimen kautta. Sen käyttöä laa-
jennetaan laaduittain suunnitelmallises-
ti, ettei ajauduttaisi hallitsemattomiin
laatuongelmiin.

Hellävarainen
kuljetinjärjestelmä

Kelapainon nostaminen edellytti koko-
naan uutta kelankuljetusjärjestelmää ke-
laimelta eteenpäin. Hankkeessa uusittiin
kaikki kelojen käsittelyyn, sidontaan ja
merkkauksiin liittyvät laitteet kelaimelta
varastoon saakka. Jo suunnitteluvai-
heessa Rautaruukissa tehtiin kaksi peri-
aatepäätöstä. Kaikki sellaiset oheistoi-
minnot nostetaan lattiatasoon, joissa ih-
minen on mukana ja toisaalta kelan si-
säaukko eli silmä pidetään koko kulje-
tusprosessin aikana vaakatasossa. Mo-
lemmat tavoitteet toteutuivat. Henkilös-
tön työolot kohenivat ja kelojen silmät
eivät enää ruhjoudu. Aikaisemmin kela
käännettiin välillä pystyasentoon ja jos
kelan reunassa oli vähänkään teles-
kooppia, tässä käsittelyssä tuhottiin
merkittävästi kelan reunoja. Tämä söi
laatua, toimitusvarmuutta ja -nopeutta.
Nyt reunataitteista johtuvia romutuksia
ei ole juuri ollenkaan.

Myös viimeistelyvalssaimelle tehtiin
muutoksia, joista suurin oli kelavaunu-
jen madaltaminen. Betonin hakkaami- r

Esivalssattu kuumanauha välivarastoidaan
coilboxiin, jonka ansiosta nauhavalssaimessa
voidaan valssata  jopa 120 metriä pitkä
esinauha aikaisemman  60-70 -metrisen
sijasta.

Nauhalevynipun
ympärikäärintä
käynnissä nauha-
levynippujen
uudella pake-
tointilinjalla.
Kierrätyskelpoi-
nen PELD
-kalvo antaa
levynipuille
hyvän suojan
kuljetuksen
ajaksi.
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nen vaunun kiskojen alta 150  millimetriä
matalammaksi kannatti, sillä näin saatiin
aikaan miljoonasäästöt verrattuna toi-
seen ja ainoaan vaihtoehtoon eli uusien
kelavaunujen hankintaan. Lopputulos
oli kuitenkin sama.

Parempi suoja uudella
paketoinnilla

Kevättalvella toteutui hanke, jossa kuu-
manauhavalssaamolle rakennettiin nau-
halevynippujen paketointilinja. Sille ase-
tettiin monia vaatimuksia. Linjan piti
nostaa tuntuvasti paketoinnin kapasi-
teettia, pakkausten täytyi olla  riittävän
lujia suojaamaan levynippuja kuljetusta-
vasta ja -etäisyydestä riippumatta ja kai-
ken lisäksi pakkauksista täytyi kehittää
siistejä ja helposti purettavia. Niissä käy-
tettävän materiaalin täytyi olla kierrätys-
kelpoista eikä pakkausten hinta saanut
nosta korkealle.

Vastaus kaikkiin kysymyksiin löytyi
kauhajokelaisen Pesmel Oy:n räätä-
löimästä pakkausjärjestelmästä, jossa
automatiikka on viety mahdollisimman
pitkälle. Levyniput siirtyvät automaatti-

sesti niputuksesta pakkauslinjalle, jossa
reunakäärintä tehdään kutistekalvolla ja
ympärikäärintä kiristekalvolla. Poikittais-
ten urapuiden ja vannesuojien asettelu
sekä vanteutus tapahtuvat myös auto-
maattisesti. Käsityötä ovat enää nippu-
jen kulmasuojien asettelu, valmiiden
nippujen tarroitus sekä varustelumateri-
aalin hankinta.

Rautaruukissa on havaittu uusitun pa-
ketointitavan parantaneen merkittävästi
levynippujen kuljetuskestävyyttä. Yh-
dessä VCI -inhibiittikäsittelyn kanssa se
antaa tuotteille erittäin hyvän korroosio-
suojan myös syys- ja talvikausien meri-
kuljetuksissa.

Korkeatasoinen sinkityslinja
aloitti Hämeenlinnassa

Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaan vals-
sauskapasiteetti nostettiin 1 250 000 ton-
niin ja maalauskapasiteetti 150 000 ton-
niin vuodessa. Uuden sinkityslinjan ra-
kentaminen oli tiettävästi viime vuoden
suurin teollinen investointi Suomessa.

Viime keväänä Hämeenlinnan tehtaal-
la aloittanut kolmas sinkityslinja edustaa

alansa ehdotonta eurooppalaista huip-
pua. Vaihtopatansa ansiosta uusi sinki-
tyslinja kykenee muuttamaan nopeasti
tuotevalikoimansa normaalisinkitystä
Galfaniin ja myös muut linjan tekniset
ratkaisut mahdollistavat entistä laajem-
man tuotevalikoiman valmistamisen.
Linjan vuosikapasiteetti on noin 400 000
tonnia. Hämeenlinnan kolmen sinkitys-
linjan yhteiskapasiteetti on nyt  900 000
tonnia vuodessa.

Raaka-aine omilta linjoilta

Uuden sinkityslinjan perusprosessit
ovat periaatteessa samanlaiset kuin
kahdella vanhemmalla linjalla.  Raahes-
sa kuumavalssattu ja sen jälkeen Hä-
meenlinnassa kylmävalssattu teräs-
nauha puhdistetaan, lämpökäsitellään,
päällystetään sinkillä ja jälkikäsitellään
jatkuvana prosessina. Uuden linjan rat-
kaisuissa on hyödynnetty kuumasinki-
tyksestä lähes 30 vuodessa kertyneitä
kokemuksia.

Raaka-aineena sinkityslinja käyttää
samassa tehtaassa kylmävalssattua te-
rästä. Nauhan paksuus on 0,3 -0,4 mm,
leveys 650 - 1550 mm ja maksimikela-
paino 30 tonnia. Kelat siirretään kylmä-
valssauksesta sinkityslinjalle automaat-
tisen ohjausjärjestelmän avulla toimivilla
vihivaunuilla.

Sinkityslinjan prosessiosassa teräs-
nauhan maksiminopeus on 160 metriä
minuutissa, alku- ja loppupäässä jopa
230 metriä. Uuniosa lämmitetään koko-
naan ns. W-tyyppisillä säteilyputkilla
maksimilämpötilan noustessa 850 as-
teeseen. Menetelmä takaa teräsnauhan
tehokkaan ja tasaisen lämpökäsittelyn,
mikä puolestaan vaikuttaa tuotteen laa-
tuun. Uuni kykenee käsittelemään 70
tonnia teräsnauhaa tunnissa. Tämän
johdosta vahvuudeltaan jopa 3,0 milli-
metriä olevien teräsnauhojen ajonopeus
on suuri. Esikäsittelyosassa teräsnau-
halle suoritetaan alkali- ja elektrolyytti-
nen puhdistus.

Tehokas kaksipatajärjestelmä

Sinkitys tapahtuu kastosinkitysmenetel-
mällä. Pinnoitteen paksuudet vaihtele-
vat 60 - 325 g/m2. Sinkkikerros sääde-
tään tarkoilla höyryveitsillä. Kaksipata-
järjestelmä mahdollistaa nopean siirty-
misen sinkistä Galfaniin ilman kalliita
seisokkiaikoja. Suoraan sinkkipadan
yläpuolella on Galvanneal-uuni, jonka
avulla sinkkipinnoitteeseen saadaan tar-
vittaessa noin 10 prosentin rautaseos,
mikä parantaa oleellisesti sinkityn teräk-

Sinkityksen laatua
seurataan myös
visuaalisesti.
Laaduntarkastaja
Ari Tuomola seuraa
silmä tarkkana
pinnanlaatua
uuden
sinkitystehtaan
laaduntarkastus-
huoneessa.
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sen maalattavuutta ja hitsattavuutta.
Viimeistelyvalssauksella  kuivalle nau-

halle annetaan sen lopullinen pinta. Ny-
kyaikaisen valssaimen monipuoliset
säätömahdollisuudet takaavat hyvän
valssaustuloksen ja tasaisen nauhan
pinnankarheuden. Myöhemmin valssien
pintaan voidaan tehdä esimerkiksi kipi-
nätyöstöllä tai laserilla säännöllinen ras-
terointi, joka siirtyy valssauksessa sink-
kipintaan. Tämä parantaa pinnan liu-
kuominaisuuksia erilaisissa muovaus-
prosesseissa ja valmiin tuotteen ulkonä-
köä.

Jälkikäsittelyosassa voidaan tehdä
vielä valkoruosteen estämiseksi kromi-
passivointi tai orgaaninen passivointi ja
myös öljyäminen. Myös fosfatoinnille on
varattu tilaa myöhempää rakentamista
varten.

Korkeaa laatua asiakkaan
tarpeen mukaan

Sinkityslinjan päätuote on normaali
sinkkipinnoitettu teräsnauha, mutta
vaihtopadassa voidaan valmistaa myös
hyvän korroosiosuojan antavaa Galfan-
pinnoitettua terästä. Sinkkikylpyyn lisät-
ty viiden prosentin alumiinierä yhdessä
sinkin kanssa antaa monelle asiakkaalle
entistä paremmin korroosiota kestävän
teräsjalosteen.

Rautaruukki Steelin uusi sinkityslinja
antaa asiakkaalle entistä paremmat va-
lintamahdollisuudet. Autoteollisuudessa
parannetaan turvallisuutta ja siksi siirry-
tään sinkittyihin komponentteihin. Ra-
kennusteollisuudessa halutaan raken-
taa nopeasti, edullisesti ja turvallisesti.
Uuden sinkityslinjan kasvava asiakas-
ryhmä on elektroniikka- ja tietoliikenne-
teollisuus. Yhä useampi pc-työasema ja
puhelinliikenteen tukiasema rakenne-
taan Rautaruukin sinkitystä teräksestä.

Maalipinnoitettu tuote
vakiinnuttanut asemansa

Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaan
maalipinnoituslinjan modernisointi saa-
tiin päätökseen tänä vuonna. Uusittu lin-
ja otettiin käyttöön maaliskuussa sa-
maan aikaan sinkityslinja kolmosen val-
mistumisen kanssa. Modernisoinnilla
nostettiin linjan vuosituotantoa  puolella
ja se on nyt 150 000 tonnia. Linjalle
asennettiin uudet uunit ja jälkipolttolai-
tos tänä vuonna ja viime vuonna uusit-
tiin esikäsittelyä ja linjan käyttöjä nopeu-
den nostamista varten. Nykyisin linja
tuottaa vuosittain yli 30 miljoonaa neliö-
metriä maalattua teräsohutlevyä.

Vihivaunu
kuljettaa kelan
maalipinnoi-
tuksesta
varastopaikalle.

Pinnoittaja
Ismo Hjelm
ohjaa
moderni-
soitua maali-
pinnoituslinjaa
nykyaikaisesta
ohjaamosta.

Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla
käynnistettiin maalauslinja jo vuonna
1977. Maalattujen ohutlevyjen kulutus
kasvoi 1980-luvulla tasaisesti ja sen mu-
kana hankittiin lisää kapasiteettia. Kysei-
sen vuosikymmenen alussa linjan nope-
utta nostettiin alkuperäisestä 50 metrin
minuuttivauhdista 60 metriin minuutis-
sa. Kapasiteettia hankittiin myös otta-
malla käyttöön Kankaanpäässä toinen
linja. Viime vuosikymmenen alusta lähti-
en suunniteltiin edelleen kapasiteetin li-
säystä erilaisin keinoin. Hämeenlinnan
linjan saavuttaessa kahden vuosikym-
menen iän nousi samalla esille sen pe-
ruskunnostamisen tarve. Näin syntyi
päätös kunnostaa vanha, hyvin palvellut
maalauslinja ja nostaa samalla sen ka-

pasiteettia puolella.

Maalien käytön hallintaa paran-
nettiin uusitulla varastolla

Linjan modernisointiprojekti perustettiin
vuoden 1997 lopussa täysremontin te-
kemiseksi. Lisäksi parannettiin eräitä
oheistoimintoja. Jo seuraavan vuoden
lopulla otettiin käyttöön uusi automaatti-
nen maalivarasto vanhan käytyä pienek-
si ja tehottomaksi.  Automaattisen varas-
ton hankinnalla saavutettiin merkittäviä
toiminnan parannuksia. Varaston lattia-
pinta-alaa ei tarvinnut kasvattaa, mikä
olisikin ollut tarpeeton kustannus. AWA
(Advanced Warehouse Automation) toi-
mitti valmiin ratkaisun, jota käytetään r
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niin meijereissä kuin paperitehtaissa.
Joissakin terästehtaissa käytetään vas-
taavanlaisia myös kelavarastoina.

Maalivaraston toiminta tehostui mer-
kittävästi monella tavalla. Maalit löytyvät
aina kätevästi. Erityisen tärkeätä on tuo-
tannonohjauksen kannalta tarkka varas-
ton sisällön tuntemus. Tiivispakkauksel-
linen varastointitapa on parantanut
maalien lämpötilan tasaisuutta. Tämä ja
tuotteiden käytön ikäjärjestyksen hallin-
ta ovat tärkeitä laaduntuottokyvyn kan-
nalta. Merkittävä seikka on myös käyttö-
turvallisuus automaattisen hissikoneis-
ton operoidessa yksin varastossa ver-
rattuna trukilla operoitavaan manuaali-
varastoon. Ovathan maalit tulenarkoja
aineita.

Modernisointi toteutettiin
kahdessa seisokissa

Maalauslinjan modernisointi toteutettiin
kahdessa seisokissa vuosien 1999 ja
2000 alussa. Viime vuonna tehtiin kapa-
siteetin noston edellyttämät valmistele-
vat työt. Tuolloin vaihdettiin käyttömoot-
torit suuremmiksi, sillä kapasiteetin lisä-
ys saatiin nostamalla linjan maksimino-
peutta 60 metristä 90 metriin minuutis-
sa, siis 50 %. Samoin jatkettiin esikäsit-
telyosan tankkien pituutta vastaamaan
uutta linjan nopeutta. Kemialliseen esi-
käsittelyyn tehtiin myös reaktioajan va-
kioimiseksi järjestelmä, jolla säädetään
teräsnauhan upotuspituutta linjan käyt-
tönopeuden mukaan. Tällainen tekniik-
ka ei ole kovin yleinen maalipinnoituslin-
joilla. Se antaa merkittävän laadullisen
edun.

Tänä vuonna seisokin pituus oli 7 viik-
koa. Seisokissa purettiin vanhat uunit,
asennettiin uudet tilalle ja tehtiin uudet
nauhavaraimet linjan molempiin päihin.
Tosin vanhojen nauhavaraimien kom-
ponentteja hyödynnettiin. Varsin suuri
askel modernisoinnissa oli myös nostaa
merkittävästi linjan automaatiotasoa.

Uunien tyyppi vaihdettiin
uuteen tekniikkaan

Vanhojen uunien purkaminen oli sydän-
tä särkevää katseltavaa. Ne polttoleikat-
tiin paikallaan palasiksi. Polttoleikkauk-
sen liekit loimusivat juuri sillä alueella,
jossa aina on ollut tulenteko kielletty.
Uuneihin ja kanavistoihin oli vuosien
saatossa kertynyt uhkaavasti liuottimien
jäänteitä. Sen tähden palokunnan var-
tioauto ensisammutusvälineineen vartioi
purkutyötä kaiken aikaa.

Uudet uunit kanavistoineen ja jälki-

polttimineen toimitti Stein Heurtey. Uu-
nit, pohjamaalille ja pintamaalille,  ovat
perinteisiä riippumauuneja ja kiertoilma-
uuneja, kuten edellisetkin olivat.

Lämmitystekniikaltaan vanhat uunit
olivat tyypiltään ns. reinjection-uuneja,
joissa liuottimien polton savukaasut
kierrätetään takaisin uuniin lämmöntar-
peen mukaan. Osa menee tietysti savu-
piippuun. Savukaasut reagoivat herkästi
maalien kanssa. Koska savukaasujen
pitoisuus vaihtelee prosessissa, on vä-
rin tarkka hallinta vaikeaa.

Uudet uunit ovat modernia tekniikkaa
ns. fresh-air- tyyppisiä. Tässä ulkoa otet-
tava ilma kuumennetaan lämmönvaihti-
messa ja työnnetään uuniin. Maalien
kuivaessa ennen polymeerien ristisilloit-
tumista haihtuvat liuottimet imetään uu-
nista ja johdetaan jälkipolttoon. Jälkipol-
ton savukaasut luovuttavat lämpöä läm-
mönvaihtimessa tulevalle ilmalle. Loput
energiasta käytetään höyryn tuottami-
seen ennen savupiippua.

Energian kulutusta ja päästöjä
vähennettiin

Uudella uunijärjestelmällä saadaan omi-
naisenergian kulutus pienemmäksi,
vaikka entiset uunit olivat energeettisesti
jonkin verran edullisempia. Nykyisessä
uunissa käytettävä ilma lämmitetään
aina huoneenlämpötilasta lähtien, kun
vanhassa käytettiin savukaasuja,  ja toi-

saalta lämmönvaihtimella on oma hyöty-
suhteensa. Tässä kuluva energialisä
kuitenkin voidaan kompensoida, sillä
lämmönsiirtoa nauhan pintaan on te-
hostettu merkittävästi  puhallussuutin-
tekniikalla. Samoin jälkipolttimien tek-
niikka on aivan toista kuin edellisten su-
kupolvien tekniikka.

Jälkipolttimien tehovaatimukseksi
asetettiin VOC-päästöjen suhteen 20
mg/Nm3, siis alle puolet voimaan tule-
van eurooppalaisen säädöksen arvosta
(50 mg/Nm3). Paitsi että savukaasujen
päästöt pienentyivät merkittävästi, myös
uunien käyttö on turvallisempaa työolo-
suhteiden kannalta. Kun ilmaa paine-
taan uuneihin, käytössä on paineen
puolella “fresh-air” eikä savukaasu.
Näin ollen pienet mahdolliset kanavisto-
jen vuodot eivät tuo käryä halliin.

Uunit on jaettu vyöhykkeisiin. Pohja-
maaliuunissa on neljä ja pintamaaliuu-
nissa viisi  vyöhykettä. Kullekin vyöhyk-
keelle voidaan asettaa oma lämpötila,
joten nauhan lämpiäminen saadaan
noudattamaan haluttua nopeutta uunin
eri osissa. Maalissa käytetään useita liu-
ottimia, jotka haihtuvat eri lämpötiloissa.
Tällä vältetään liuottimien ryöpsähtämi-
nen maalista lämpenemisen aikana. Liu-
ottimet haihtuvat tasaisesti vähitellen
lämpötilan noustessa. Vyöhykejako on
samanlainen kuin vanhoissakin uuneis-
sa, mutta erikoisuutena on pintamaali-
uunin viimeisen vyöhykkeen jäähdytys-

Pinnoitettu teräslevy kiertyy loppukelaimelle.
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mahdollisuus. Lienee ainut maailmassa.
Tällä voidaan parantaa eräiden tuottei-
den valmistuksessa tarvittavaa loppu-
lämpötilan hallintaa.

Automaatiolla tehokkuutta ja
laatua

Linjan automaation toimitti Siemens.
Vanha säätöjärjestelmä purettiin ja uusia
kaapeleita vedettiin kilometreittäin linjal-
le. Automaatio perustuu Siemensin  PC
S7 järjestelmään. Monitorien avulla teh-
tävä parametrien valinta ja prosessin
seuraaminen on muuttanut maalauksen
työnkulkua. Automaatioon tullaan vielä
lisäämään järjestelmä, joka antaa linjan
ajoparametrit reseptin mukaan. Para-
metrit valitaan tuotannonohjausjärjestel-
mästä saatavien raaka-aine-, tuote- ja
kelatietojen perusteella. Tämän järjes-
telmä avulla myös lämpötilojen säätö
tehdään nopeasti, mikä vähentää mer-
kittävästi säätönauhojen ajoa linjan läpi.
Maalien, pinnoitetyyppien ja sävyjen
vaihtoon ja uunien säätöön kuluu näet
merkittävä aika. Näiden asetusaikojen

osuus on noin 20 %. Säätöjen nopeutu-
minen antaa tuotantoaikaa.

Omakotitalon kattopellit
pinnoitetaan kahdessa
minuutissa

Pinnoitteiden kehitys on maalien kehitty-
misen varassa. Uusi linja antaa laajem-
man toimialueen, joka puolestaan mah-
dollistaa uusienkin tuotteiden tekemi-
sen, kunhan niitä aikanaan on tarjolla.
Modernisointi paransi laaduntuottoky-
kyä monellakin tavalla.

Modernisointiprojekti eteni runsaassa
kahdessa vuodessa suunnittelusta, lait-
teiden hankinnasta asennukseen ja
käyttöönottoon. Vaikka seisokkien pi-
tuus oli puristettu lyhyeksi, projekti on-
nistui aikataulussaan. Tosin eräitä vii-
meistelyjä on tehty kevään ja kesänkin
aikana.

Kapasiteettia nostettiin vähitellen ja
elokuun alusta lähtien linja on tuottanut
uuden kapasiteettinsa mukaisesti maali-
pinnoitettua ohutlevyä. Nykyisin sitä val-
mistuu noin 32 miljoonaa neliömetriä

vuodessa, mikä terästonneina on lähes
150 000 tonnia. Tavallisen omakotitalon
katto on noin 250 neliömetriä. Sen maa-
laaminen kestää uudella nopeudella
133 sekuntia.

Investoinnit tuottamaan vaikka
väkisin

Viisi vuotta kestänyt Rautaruukki Steel
2000 -ohjelma on nyt laitteistojen asen-
nusten ja käyttöönottojen puolesta lop-
puun suoritettu jättiläisponnistus, joka
maksoi yhtiölle yhteensä 3 270 milj.
markkaa. Siitä Raahen tehtaalla toteu-
tettujen hankkeiden osuus oli  2 260 mil-
joonaa ja Hämeenlinnan projektien
1 010 miljoonaa markkaa. Rautaruukki
Steelin tuotantokoneisto on viritetty erin-
omaiseen iskukuntoon ja divisioonassa
tehdään nyt töitä hartiavoimin, jotta in-
vestoinneista saadaan mitattua ulos täy-
simääräinen hyöty. Se on taloudellinen
välttämättömyys ja rautaruukkilaisille
myöskin kunnia-asia.�
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Suomessa Kuusakoski oli viime vuonna
1,77 miljardin markan liikevaihdollaan
maan 114. suurin  yritys Talouselämä-
lehden laatimalla rankinglistalla. Tänä
vuonna sijoitus ei ainakaan laske, sillä
yhtiön kierrätystoiminnan liikevaihto
noussee 2,5 miljardiin markkaan ja sen
lisäksi yhtiön kolmen valimon lasketaan
lisäävän myyntiään 500 miljoonaan
markkaan. Kuusakoski hallitsee siis
myös rahan kierrättämisen.

Esitimme Esko Mustoselle kysymyk-
siä romubusineksen anatomiasta yleen-
sä sekä siitä millä keinoin Kuusakoski
on raivannut tien alansa suurten jouk-
koon.

Kuusakoski palvelee teollisuutta.
Mitä tuotteita yhtiö pystyy teollisuu-
delle tarjoamaan?
”Päätuotteenamme on metallisten raa-
ka-aineiden hankinta teollisuudelle.
Rauta ja teräs, jaloteräkset, alumiini, ku-
pari ja sinkki ovat metallit, joilla käymme
kauppaa. Toimitukset tapahtuvat asiak-
kaan spesifikaation  mukaan. Toinen yh-
teistyöalue koskee asiakkaan prosessis-
sa syntyviä hankalia sivutuotteita. Me
hoidamme ne pois ja palautamme ne

Kuusakoski hallitsee
toimitusketjunsa

”Koko meidän toimintamme
rakentuu siihen, että toimi-
tusketju on hallinnassa.
Logistiikan on oltava kun-
nossa, sillä tässä businek-
sessa marginaalit ovat
hyvin pienet,  raaka-aine-
kustannusten osuus vie yli
70 % liikevaihdosta”.  Näin
selittää yrityssuunnittelu-
johtaja Esko Mustonen,
Kuusakoski Oy:n nousua
maailman viidentoista suu-
rimman metallien kierrättä-
jän joukkoon.

käyttökelpoisessa muodossa. Yhteis-
kunnan  kiristyvät  ympäristövaatimuk-
set kierrätysdirektiiveineen asettavat
monen valmistajan uusien kysymysten
eteen. Tuotteiden käytön jälkeinen käsit-
tely on monen tuotteen kohdalla nou-
semassa kilpailuvaltiksikin. Kuusakoski

pystyy osaamisensa kautta rakenta-
maan kustannustehokkaita ympäristöta-
voitteita  täyttäviä  kierrätysjärjestelmiä.
Tästä toiminnasta meillä on esimerkiksi
elektroniikkatuotteissa vahvat työnäyt-
teet. Erkoisbusineksen muodostaa vali-
motoimintamme, jolla IT-teollisuuden
toimittajana  menee tänä päivänä enem-
män kuin kovaa.”

Mikä tänään tuo rahaa?
”Tänään raha tulee eniten Scrap Mana-
gementista. Meillä on isoja asiakkaita,
jotka ovat delegoineet raaka-ainehan-
kinnan meille. Tällä hetkellä Kauko-Itä
on meille erittäin tärkeä markkina-alue.
Siellä terästeollisuus on laajentanut ka-
pasiteettiaan investoimalla uusiin valo-
kaariuuneihin ja jalostettua romua tarvi-
taan. Käytön jälkeinen käsittely, elekt-
roniikka, ajoneuvot jne. on taas kasvava
liiketoiminta-alue, jonka merkitys lisään-
tyy koko ajan”.

Löytyykö mielenkiintoisia markkinoita
Kauko-Itää lähempää?
”Toimintamme keskittyy Itämeren alu-
eelle ja  täältä löytyykin suurin osa mei-
dän asiakaskunnastamme. Olemme r

Teksti ja kuva: Bo-Eric Forstén
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määrätietoisesti vahvistaneet asemiam-
me tällä alueella. Viime vuonna ostimme
Eestin johtavan metallien kierrättäjän AS
Eesti Metallieksport. Toinen merkittävä
yrityskauppa tehtiin Ruotsissa, jossa
Kuusakoski yhdessä Boliden Mineral
AB:n kanssa perusti Arvamet AB:n osta-
malla maan toiseksi suurimman  kierrä-
tysyhtiön  Arv. Andersson AB:n.  Kuusa-
koski on  rakentamassa Skellefteå’oon
ison terminaalin Bolidenin Rönnskärs-
verken’in  naapuriin. Rönnskärsverkenin
kautta kulkee 1/3 maailman kerätystä
elektroniikkaromusta.

Pystymme uuden terminaalin avulla
entistä tehokkaammin palvelemaan
maailmanmarkkinoiden lisäksi asiakkai-
tamme Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-
Suomessa. Tämä Luulajan, Tornion ja
Raahen muodostama Pohjanlahden
Banaani muodostaa meille tärkeän asia-
kaskeskittymän. On selvää, että me
seuraamme suurella mielenkiinnolla
AvestaPolarit-kuvion kehittymistä ja eri-
toten Tornion  laajennusinvestointien to-
teutumista ja niiden seurannaisvaikutuk-
sia. Samoin kuin kaikkea muuta mitä
alueella tapahtuu.

Mikä on valimotoiminnan rooli?
”Panostimme 1980-luvulla valimotoimin-
taan alumiinin jatkojalostusta silmällä pi-
täen. Valimot Laihian Metalli Oy, Jyskän
Metalli Oy ja Lopen Metallivalimo Oy
ovat muodostaneet oman itsenäisen
tuotantoalueensa. Tänään valimot ovat
IT-buumin vietävänä. Käsipuhelimien
kuoria ja tukiasemien runkoja valetaan

huimaa vauhtia. Kysymys on pystym-
mekö samanaikaisesti hallitsemaan
kaksi hyvin nopeasti kasvavaa liiketoi-
mintaa.

Ennen puhuttiin  romusta nyt  kierrä-
tysmetalleista, mikä ero siinä on?
”Keräilytaloudessa romunkäyttäjä joutui
itse erottamaan raaka-aineeksi  kelpaa-
van osuuden muusta materiaalista. Tä-
nään käyttäjälle toimitetaan teollinen
tuote, joka tarkoin vastaa hänen tarpei-
taan  sekä analyysiltaan että olomuodol-
taan. Ts. romu jalostetaan asiakkaalle
panostusvalmiiksi raaka-aineeksi. Tämä
tapahtuu lajittelun, materiaalin muok-
kaamisen ja erilaisten metallurgisten
prosessien avulla. Kuusakoski on kehit-

tänyt menetelmän, jossa eri metallit yh-
dessä ja samassa prosessissa erotel-
laan ja jalostetaan valmiiksi tuotteiksi.
Prosessin ansiosta mm. Heinolan moni-
metallitehtaamme on ainutlaatuinen
maailmassa. Raaka-aine on romu ja lop-
putuote primaarimetallien veroisia kier-
rätysmetalleja.”

Mitä Scrap Management tarkoittaa?
”Yksi määritelmä on toimitusketjun hal-
litseminen aina  romun lähteestä panos-
tusvalmiiksi materiaaliksi asiakkaan pro-
sessissa. Kenttä on täynnä logistisia
haasteita ja oikeiden reittien valinta rat-
kaisee tuotteen kilpailukyvyn.

Toimitusketjumme loppupäässä ole-
vat asiakkaat ohjaavat tarpeineen toi-
mintaamme. Ketjun alkupäässä meillä
on laaja verkko paikallisia romun toimit-
tajia. Alkupää on tavallaan sekundääris-
tä  kaivostoimintaa. On rikkaampia mal-
meja ja köyhempiä. Joidenkin jatkoja-
lostus on työläämpää ja kalliimpaa kuin

toisten. Pääperiaate on, että esikäsittely
ja lajittelu tapahtuvat mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Meillä on eri puo-
lilla toiminta-aluettamme käsittelykes-
kuksia, joissa materiaalin ohjaaminen
oikealle tuotelinjalle tapahtuu. Tiedäm-
me tarkoin mitä raaka-ainetta on mistä-
kin saatavana ja meidän tehtävämme on
valita kullekin toimitukselle tehokkain ja
edullisin jalostus- ja kuljetusreitti.”

Onko teillä asiakaskohtaisia keräily-
verkkoja?
”Kyllä, olemme esimerkiksi rakentaneet
Vienanmeren seudulle keräilyverkon,
joka Murmanskissa, Arkangelissa ja
Kantalahdessa sijaitsevien terminaalien
kautta palvelee Fundian Mo i Ranan teh-

Kuusakoski Oy:n toimipisteet

Valmista
teräsmursketta.
Kuva:
Kuusakoski Oy
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Kuusakosken synnyinhistoria juontaa
juurensa Viipuriin, jossa Donuard
Kuschakoff, rahoittaakseen sello-opis-
kelunsa ja perheensä elatuksen, ryhtyi
kerämään  romua. Vuonna 1914 hän pe-
rusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen.
Liiketoiminta kasvoi tasaiseen tahtiin ja
yrityksen kyky käsitellä ja erotella romua
kehittyi. 1930-luvulla Donuard muutti ni-
mensä Kuusakoskeksi ja laajensi toi-
mintansa myös Helsinkiin. Viipurin jää-
tyä rajan taakse sodan loputtua koko
toiminta siirrettiin pääkaupunkiseudulle.

Sodan jälkeisinä vuosina Kuusakos-
ken osaaminen tuli hyvin oikeuksiinsa ti-
lanteessa, jossa metalliromua löytyi joka
nurkasta samanaikaisesti kun teollisuus
koki pulaa kaikista raaka-aineista.

Yritysoston kautta yhtiö sai ensimmäi-
sen sulattonsa vuonna 1956. Helsingin
Malmilla valmistettiin alumiini- ja kupari-
seosharkkoja. Sodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä lentokalustoa romutettiin
ahkerasti ja yhtiö panosti voimakkaasti
alumiinin käsittelyyn ja jalostukseen. Yh-
tiö hankki Kauklahdesta vanhan lasiteh-
taan tilat, johon alumiinituotanto keski-
tettiin. Yhtiö kartutti metallurgiaosaa-
mistaan alumiinin parissa ja kehitti mal-
lin, joka takaa asiakkaalle hänen omaa
spesifikaatiotaan vastaavaa tavaraa.
Mallia on myöhemmin menestyksek-
käästi sovellettu muihin värimetalleihin
ja myös teräksen käsittelyyn.

Vuonna 1972 Kuusakoski rakensi Hei-
nolaan Suomen ensimmäisen autopa-
loittamon terästeollisuuden romun tar-

Romuliikkeestä kansainväliseksi
teollisuusyritykseksi

nassaan hyödyntämään romubusinek-
sessakin suurmahtina toimineen Neu-
vostoliiton hajoamisen vuonna 1991
vauhti sen kuin kiihtyi. Heinolan alkua-
joista Kuusakoski on pystynyt enemmän
kuin kaksikymmenkertaistamaan liike-
vaihtonsa ja laajentamaan kotimarkki-
noitaan käsittämään koko Itämeren alu-
een.

Kuusakoski-yhtiö on kolmen sukupol-
ven rakentama. Donuard loi pohjan
koko liiketoiminnalle. Victor aloitti vel-
jensä Rafaelin kanssa toiminnan voi-
makkaan teollistamisen. Veikko on vie-
nyt yrityksen kansainvälisille markkinoil-
le. Hänen aikanaan ovat lisäksi  palvelu-
toiminnot tulleet kuvaan mukaan yhteis-
kunnassa tapahtuneen vihreän buumin
ja uuden lainsäädännön myötä. �

Auto matkalla murskaimeen.

vetta silmälläpitäen. Pari vuotta myö-
hemmin alueelle rakennettiin alumiini-
sulattamo kun tilat kävivät Kauklahdes-
sa liian ahtaiksi. Sen jälkeen alueelle on
noussut monimetallitehdas murskaa-
moineen, erottelulaitoksineen ja kuona-
laitoksineen. Tänään Kuusakoskella on
käytössä kolme murskainlaitosta Suo-
messa ja yksi Tallinnassa. Rakenteilla
on yksi laitos Baltiaan ja toinen Pohjois-
Ruotsiin. Heinola toimii edelleen yhtiön
metallurgisena keskuksena.

Kuusakosken kasvu lähti 1960- ja
1970 -luvuilla ripeään kasvuun. Lähtösy-
säyksen antoi Suomen  ETA-jäsenyys ja
kansainvälistä romukauppaa aina so-
dista lähtien vaimentaneen vientikiellon
peruuntuminen. Kun Kuusakoski lisäksi
hyvin nopeasti pystyi omassa toimin-

Teksti: Bo-Eric Forstén Kuva: Kuusakoski Oy

dasta. Vastaavalla tavalla meillä on ter-
minaali Imatran terästehtaan naapurissa
rajan toisella puolella.”

Puolet henkilöstöstänne on töissä Ve-
näjällä ja muut entisten CIS-maiden
alueella. Onko romu siellä halvempaa
tai miksi tämä satsaus?
”Halvempaa se ei ole. Vaikka moni asia
hoidetaan sielläpäin eri tavalla kun län-
nessä ollaan siellä hyvin hintatietoisia,
jollei muuten niin Internetin avulla.
Olemme siellä siksi, että Venäjän ja en-

tisten CIS-maiden oma romunkeräily ei
ole erityisen tehokasta ja kierrätysajatte-
lu ei ole siellä  vielä lyönyt itseään läpi.
Kaikilla alueilla, missä esiinnymme,
meillä on sekä globaalista että paikallis-
ta toimintaa, joista paikallinen aina tulee
ensimmäisenä. Kysymys on tässä tapa-
uksessa hyvin laajasta ja mielenkiintoi-
sesta markkina-alueesta.

Miten selittyy se, että te olette onnis-
tuneet siinä missä moni muu on joutu-
nut perääntymään tyhjin käsin?

”Olimme ajoissa liikkeellä ja olemme
aina esiintyneet omalla nimellämme,
täyttäneet kaikki lakien ja viranomaisten
vaatimukset ja suorittaneet kaikki mak-
suvelvoitteemme ajallaan. Käsitykseni
mukaan oma merkityksensä on myös
sillä, että olemme satsanneet rahaa
teollisuuteen mm. rakentamalla    alumii-
nisulaton Viipuriin. Sulatto on lähtenyt
hyvin käyntiin ja sen tuotanto on lähi-
vuosina jo Heinolan sulaton lukemissa.
Uskon, että se toimii hyvänä  käyntikort-
tina meille”.�
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Vuorineuvos Jyrki Juusela oli silminnäh-
den tyytyväinen kun hän avasi Helsin-
gissä 28.9.00 järjestetyn tiedotustilai-
suuden.  Samalla voitiin vahvistaa edel-
lisenä päivänä tiedotusvälineiden kautta
ennenaikaisesti julkisuuteen vuotaneen
ja osin vääristynein tiedoin levinneen
huhun Outokumpu Steelin ja Avesta
Sheffieldin yhdistysmissuunnitelmista.
Myöhään yöhön venyneet viimeiset
väännöt olivat johtaneet sopimukseen,
jonka pääpiirteet ja perusteet haluttiin ja
voitiin nyt selkeyttää.  Samalla käynnis-
tyi laaja tiedottaminen yhdistyvien yritys-
ten eri toimipaikoilla, joilla uutisvuoto oli

AvestaPolarit – vahva
liitto vauhdittamaan
Outokummun kasvua

”Outokummulla ja Avesta
Sheffieldillä on ilo julkis-
taa päätöksemme perus-
taa uusi, kansainväliset
mitat täyttävä, itsenäinen
ja vahvasti kasvuun kes-
kittyvä ruotstumatonta te-
rästä valmistava yritys –
AvestaPolarit…”

tokummun varatoimitusjohtaja Ossi Vi-
rolainen.  Ossi Virolaista esitetään Aves-
taPolaritin toimitusjohtajaksi ja Stuart
Pettiforia varatoimitusjohtajaksi.

Outokummulle 55 %:n osuus
uudesta yhtiöstä

Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osa-
kevaihtotarjouksena, jossa Avesta Shef-
fieldin osakkeenomistajille tarjotaan yksi
Outokumpu Steelin osake yhtä Avesta
Sheffieldin osaketta vastaan.  Outokum-
pu Steelin nimi muutetaan myöhemmin
AvestaPolaritiksi ja uusi yhtiö listataan
Tukholman pörssiin. Transaktion ehtoina
ovat vähintään 90 %:n hyväksyntä Avesta
Sheffieldin osakkeenomistajilta, Tukhol-
man pörssin lupa uuden osakkeen listaa-
miseen, sekä muiden viranomaislupien
saaminen, mm. kilpailuviranomaisten hy-
väksyntä yhdistymiselle.  Alustavan aika-
taulun mukaan koko yhdistymistrans-
aktio pyritään saamaan päätökseen tam-
mikuussa 2001.

Vaihtosuhde antaa Outokummulle 55
%:n omistusosuuden uudessa yhtiössä
ja Avesta Sheffieldin omistajille 45 %.
Samalla julkistettiin Outokummun sitou-
mus kolmen vuoden sisällä vähentää
omistustaan 40 %:iin tai sen alle, selkeä-
nä tavoitteena parantaa AvestaPolaritin
osakkeiden likviditeettiä ja sitä kautta
niiden arvoa.

Yllättäväksi koettua rakenneratkaisua
samoin kuin vaihtosuhdetta on moneen
otteeseen tiedotustilaisuuden jälkeen-
kin saatu selittää juurta jaksain.  Miksi
näin monimutkainen rakenne? Miksi
Outokumpu ei suoraan ostanut Avesta
Sheffieldiä? Miksi Outokumpu Steeliä
kaksi kertaa suurempi ja viime aikoina
kannattavuuttaan selkeästi parantanut
Avesta Sheffield joutuu tyytymään 45
%:n siivuun?

AvestaPolaritin
toimitusjohtajaksi
nousee Outo-
kummun vara-
toimitusjohtaja
Ossi Virolainen
(oik) ja vara-
toimitusjohtajaksi
Avesta Sheffieldin
toimitusjohtaja
Stuart Pettifor.

Helsingin lisäksi
järjestettiin
lehdistötilaisuus
julkistamispäivänä
myös Tukholmassa,
jossa läsnä oli noin
50 lehdistön ja
analyytikko-
kunnan edustajaa.

aiheuttanut melkoista hämminkiä.  Viral-
linen vahvistus osattiin jo sitten ottaa hy-
vinkin tervetulleena uutisena vastaan.

Julkisessa tiedotustilaisuudessa pai-
kalla vastaamassa lehdistön ja analyyti-
koiden kysymyksiin olivat Jyrki Juuse-
lan rinnalla Avesta Sheffieldin pääomis-
tajan (51 %) Corus Groupin edustajana
johtaja Tony Pedder, Avesta Sheffieldin
toimitusjohtaja Stuart Pettifor sekä Ou-

Viestintäjohtaja Katarina Lybeck,
Outokumpu Oyj
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Kysymyksiin oli osattu varautua, jol-
loin niihin oli myös helppo vastata:  Ou-
tokumpu ei voinut tarjoutua ostamaan
Avesta Sheffieldiä, koska se ei ollut myy-
tävänä. Yhdistymiselle haettiin useita
vaihtoehtoja, joista päästäisiin yhteis-
ymmärrykseen.  Valittua ratkaisua pide-
tään sekä Outokummun että Avesta
Sheffieldin pääomistajien mielestä hyvä-
nä. Vaihtosuhdetta on valotettu huo-
mauttamalla, että se on neuvottelurat-
kaisu.  Vaakakupissa arvojen määrityk-
sissä ovat olleet niin lähihistorian kuin
nykyhetken tuloksentekokyky mutta en-
nen muuta tulevaisuudennäkymät, ja
sopijapuolet pitävät saavuttamaansa ja-
koa oikeudenmukaisena kaikille osa-
puolille.  Outokummun osakkeenomista-
jille Jyrki Juuselan viesti oli myös selvä:

- Tässä haetaan kasvua ja lisäarvoa, ja
AvestaPolaritin hyvät kehitysnäkymät
huomioiden 55 %:n omistus uudesta yh-
tiöstä on selvästi arvokkaampi kuin 100
% Outokumpu Steelistä.

Tätäkin tärkeämpänä Jyrki Juusela pi-
tää AvestaPolarit yhdistymiskuviossa
sitä, että ratkaisu avaa samalla myös
täysin uuden mahdollisuuden Outo-
kummulle jatkossa keskittää voimava-
ransa konsernin muun liiketoiminnan
kehittämiseen. Molemmat alueet – ruos-
tumaton teräs ja värimetallit – pääsevät
nyt uuteen kasvuvauhtiin.

Synergiaa toisiaan erinomai-
sesti täydentävistä yhtiöistä

Vahvan liiton takana ovat yritysten toisi-
aan erinomaisesti täydentävät piirteet.
Outokumpu Steelin vahvuutena on kus-

tannus-/hintakilpailukyky sekä laadun ja
palvelun luotettavuus.  Kun tämä yhdis-
tetään Avesta Sheffieldin maailmanlaa-
juiseen myynti- ja jakeluverkostoon
sekä laajaan tuotevalikoimaan, syntyy
uusi lähtötilanne joka tukee kummankin
osapuolen kasvustrategiaa.  Syner-
giaetuja arvioidaan saatavan yli 100 mil-
joonan arvosta vuosittain, sen jälkeen
kun meneillään olevat kehittämisohjel-
mat ja etenkin Torniossa käynnissä ole-
vien suurten laajennusinvestointien tuo-
ma lisäkapasiteetti saadaan käyttöön
vuosina 2002-2004.

Jo syntyessään AvestaPolarit nousee
sulattokapasiteetilla mitattuna maailman
toiseksi suurimmaksi jaloteräsyhtiöksi.
Liiketoiminnan kehittämissuunnitelmis-
sa arvioidaan että suurtuotannon edut
saadaan näkymään alhaisempina tuo-
tantokustannuksina ja korkeampana ka-
pasiteettien käyttöasteena sekä myynti-
tulojen lisääntymisenä.  Kustannussääs-
töjä voidaan melko nopeallakin aikatau-
lulla aikaansaada ostoissa, markkinoin-
nissa, tuotekehityksessä ja hallinnossa.
Tehokkuutta voidaan myös parantaa
kun tuotantoyksiköt alkavat erikoistua

määrättyihin tuotteisiin ja logistiikka pa-
ranee.  Kaikkia näitä tuottavuuden pa-
rannuksia osapuolet eivät pystyisi erilli-
sinä yrityksinä toteuttamaan.

Tavoitteena asema johtavana
jaloteräsyhtiönä

Esitetyn uuden AvestaPolartin toimitus-
johtajan ominaisuudessa Ossi Virolai-
nen on myös ilmaissut tavoitteet selke-
ästi:

- Tavoitteenamme on luoda AvestaPo-
laritille selkeä ja luotettava asema johta-
vana jalosteräsyhtiönä, joka kiinnostaa
sekä yksityisiä että institutionaalisia si-
joittajia. Fuusio nostaa uuden yhtiön
vahvasti kansainväliseen valioluokkaan
ja yhdistymisessä saamme kummankin
osapuolen valtit – kustannusjohtajuu-
den ja jakeluverkon edut – käyttöömme.
Yrityksen arvon kasvattamisessa on
useita keskeisiä haasteita, joiksi Ossi Vi-

Valssatut tuotteet (Coil Products) muodostavat uuden yrityksen ytimen.

Erikoistuotteet (Special Products) käsittävät sekä tuotantoketjun alkupään
ferrokromituotannon että joukon jatkojalosteita. Näitä täydentävät oman erillisen
organisaationsa muodostavat Pohjois-Amerikan toiminnot

r
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rolainen luettelee mm. kyvyn tehokkaas-
ti integroida yhtiöt, viedä käynnissä ole-
vat investointiohjelmat hyvin loppuun,
saada synergiaedut irti, sekä varmistaa
että pääoman käyttö on mahdollisim-
man tehokasta, investoinneille saadaan
hyvä tuotto ja liiketoimintariskit pidetään
hallinnassa.

- Tulosten varmistamiseksi meidän on
tunnistettava ja osattava hyödyntää niitä
vahvuuksia, joita meillä on eri kulttuu-
reissamme. Meidän on saatava koko
henkilöstömme innolla mukaan työhön,
ja varmistettava että meillä on aina par-
haat kyvyt käytettävissämme kun raken-
namme tulevaisuutta. Henkilöstön reak-
tiot yhdistymisuutiseen ovat sekä Outo-
kummun että Avesta Sheffieldin piirissä
myös olleet perussävyltään ilahduttavan
myönteisiä, rauhallisia ja odottavaisia.
Jaloteräksessä on vetovoimaa, johon
voidaan luottaa ja jonka uskotaan autta-
van myös AvestaPolaritia uusille kasvu-
urille alansa kärjessä.�

Polarit näkee mahdollisuutensa
tulla  entistä tehokkaammaksi
”AvestaPolaritin muodostamista tervehditään tyytyväisyy-
dellä Torniossa, jossa tehtaan  valmistuskapasiteetin
kaksinkertaistamiseen tähtäävät investoinnit ovat täydes-
sä käynnissä”, vakuuttaa Antti Närhi. Uudessa yrityksessä
Antti Närhi tulee johtamaan liiketoiminta-aluetta ”Erikois-
tuotteet”.

Outokummun terästeollisuutta pitkään
luotsannut Antti Närhi nimitettiin vuonna
1998 Outokummun konsernijohtoon
vastuualueenaan hallinto- ja työsuhde-
asiat, henkilöstövoimavarat ja energia-
asiat. Hän palasi kuitenkin uudelleen
komennettuna ruostumattoman teräs-
toiminnan johtoon seuraajansa Matti
Rantamaulan kuoltua viime talvena.

”Matin poismeno oli järkytys, josta en
ole vieläkään toipunut. Hän oli hyvä ys-
tävä ja kunnon mies, jota olisi nyt tarvit-
tu”, toteaa Antti Närhi.

Seuraavassa hän vastaa muutamaan
kysymykseen siitä miten hän ja muut te-
räsmiehet kokevat uuden suuryhtiön
synnyn.

Miten AvestaPolarit  muuttaa tornio-
laisten arkea?
”Tuskin millään näkyvällä tavalla. Kysy-
mys on lähinnä omistussuhteiden muut-
tumisessa. Nykyinen organisaatioraken-
ne säilyy. Sen perustan muodostavat
kolme yhtiötä; Chrome, Polarit ja Ja-Ro.
Torniossa yhdistyminen nähdään mah-
dollisuutena kehittää omaa toimintaa
yhä tehokkaammaksi. Ajatellaan, että
yhdessä Avestan kanssa tiedämme ja
osaamme entistä enemmän. Saamme
keskittyä täysin siihen mitä osaamme.

Teksti ja kuva: Bo-Eric Forstén

Antti Närhi
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Outokummussa meillä on ollut hyvä olla,
mutta teknisesti olemme aina  pysyneet
erillään yhtiön muusta toiminnasta.
Ruostumattoman teräksen valmistus ja
teknologia ovat melko kaukana värime-
tallurgiasta.”

ovat toimineet ykkös- ja kakkostoimitta-
jina tai päinvastoin tämä saattaa olla vai-
kea kysymys. Heille, kuten muillekin asi-
akkaille, voimme todeta, että yhdistymi-
sessä on kysymys kustannuskilpailua
edistävästä toimenpiteestä, josta asiak-
kaat hyötyvät ja joka takaa heille myös
laajemman tuotesortimentin.

Oliko yhteistyöstä jo sovittu kun
Outokumpu viime vuoden lopussa
kertoi Tornion  laajennusinves-
toinneistaan?
”Ei. Tarkoitus oli viedä investointioh-
jelma läpi joka tapauksessa, mutta
hyvin investoinnit istuvat tähänkin ti-
lanteeseen. Suunnitelmia on käyty
läpi uuden konseptin valossa ja sen
tuloksena projektiin on päätetty sat-
sata 110 miljoonaa euroa lisää. Tor-
niossa investointien yhteissumma
on nyt 4 miljardia markka ja sillä ra-

5-linjan, joka mahdollistaa jatkuvatoimi-
sen valssauksen. Valssaus tapahtuu sa-
manaikaisesti hehkutuksen ja peittauk-
sen kanssa. Maailmasta löytyy ennes-
tään  kaksi tähän tekniikkaan perustu-
vaa linjaa. Meidän linjamme räätälöi-
dään kuitenkin meidän tarpeittemme
mukaan. Kustannustehokkuutta hae-
taan  tälläkin tavalla.

Miten investointi näkyy henkilöstö-
puolella?
”Olemme jo palkanneet nuorta väkeä ja
lisää tarvitaan. He ovat mukana toteutta-
massa investointeja. Tuotannossa väli-
tön tarve on 150 henkilöä. Vielä ei tiede-
tä tarkkaan laajennuksen kerrannaisvai-
kutuksia muihin toimintoihin.

AvestaPolaritissa tulet vastaamaan lii-
ketoiminta-alueesta ”Erikoistuotteet”,
miltä tämä tehtävä tuntuu?

”Kattaahan se laajan skaalan.
Ferrokromi kaivoksineen edus-
taa jalostusketjun alkupäätä ja
putkituotteet sen loppupäätä,
molemmat ovat minulle tuttuja.
Muut kuumavalssatut levyt, pit-
kät tuotteet ja erikoisohuet nau-
hat, vaativat enemmän paneutu-
mista. Kuumavalssattuihin levyi-
hin kuuluvat Degerforsin ns.
kvarttolevyt, joita valmistetaan
yksittäisvalssattuina asiakkaan
esittämien mittojen mukaan. Eri-

Mitä kaikkea osapuolet tuovat
mukanaan uuteen yhtiöön?
“Polaritin kustannustehokkuus on
maailman huippua. Meillä on ai-
nutlaatuinen integroitu prosessi,
jossa koko tuotanto on käytännöl-
lisesti katsoen samalla paikkakun-
nalla. Avestalla taas on laaja tuote-
valikoima ja erittäin laaja myynti-
verkosto.”

Miten hyvin yritykset tuntevat
toisensa?
”Niin hyvin kuin kilpailijat nyt tun-
tevat toistensa tekemisiä. Yhteistyö on
oikeastaan rajoittunut siihen, että Aves-
ta on käyttänyt Tornion ferrokromia. Tie-
dämme, että Avestalla on hyvä tekninen
osaaminen. Se on tärkeää.”

Miten yhtiöt sopivat yhteen?
”Toivottavasti hyvin. Me olemme keskit-
tyneet prosessien kehittämiseen kun
taas Avestan vahvuuksia ovat uudet
tuotteet ja uudet sovellutukset. Tämä
tuntuu hyvältä yhdistelmältä. Mahdollis-
ten kulttuurierojen merkitystä ei kuiten-
kaan sovi unohtaa, varsinkin kun muis-
taa, että heitä on noin 6300 kun meitä on
2400, ja tuotantotoimintaa on useassa
maassa.

Miten kilpailijat ovat reagoineet?
”Kilpailijoiden taholta emme ole notee-
ranneet mitään hälyttäviä reaktioita. Ala
on yleensäkin nähnyt yhdistymisen väis-
tämättömänä kehityksenä. Mikään kovin
suuri yllätys uutisemme ei tainnut mark-
kinoilla olla.”

Entä asiakkaat?
”Niille asiakkaille, joille Avesta ja Polarit

halla aihiotuotanto tuplaan-
tuu. Samalla saadaan rei-
lusti lisää myös sekä kuu-
ma- että kylmävalssauska-
pasiteettia.”

Missä vaiheessa  projekti
on tänään?
”Toteuttaminen etenee suun-
nitelman mukaisesti. Olem-
me aloittaneet infrastruktuu-
rista. Katettua tilaa  raken-
netaan 10 hehtaaria, joka
kuvaa projektin laajuutta. Kuumavals-
saamolle on  tilattu pääkoneisto ja neu-
vottelut kylmävalssaamon laitteistosta
ovat loppusuoralla. Työt on tarkoitus
saada valmiiksi syksyllä 2002. Ylösajo
tapahtuu vuonna 2003, ja täyteen vauh-
tiin päästään vuonna 2004.”

Tullaanko käyttämään paljon uutta
tekniikkaa?
”On selvää, että kaikki laitteet edustavat
uusinta tekniikkaa. Tuotannon alku-
päässä käytämme perinteistä tekniik-
kaa, kun taas kylmävalssauksessa siir-
rytään uusille urille.  Rakennamme RAP

koisohuet nauhat (Precision Strip), joita
valssataan sekä Ruotsissa että Englan-
nissa, ovat minulle aivan uusi tuote, jo-
ten haasteita riittää.”

Mihin teräsmiehet pystyttävät majan-
sa tulevaisuudessa kun tulee häätö
Outokummusta?
”Uuden yhtiön pääkonttori tulee olemaan
Tukholmassa, mutta suunnitelmien mu-
kaan toimitusjohtajalle tulee konttori Es-
pooseen. Sinne pyrin myös oman tuolini
sijoittamaan. Enimmäkseen kai kaikkien
on varauduttava reissaamaan.”�
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Ihmettelemiseen ei jäänyt kuin viikko ai-
kaa ennen kuin yhtiö heitti vettä kiukaalle
kertomalla aikeistaan ostaa Norjan Od-
dassa toimivan Norzink AS:n. Tapani
Järvinen, joka vastaa Outokummun
Metallurgy busineksesta, antaa tässä
näkemyksensä siitä missä mennään.

Tapani Järvinen palasi Chilestä koti-
maahan kun Outokumpu viime vuoden
lopussa myi osuutensa Zaldivarin kupa-
rikaivoksesta. Tapani Järvinen oli muka-
na Zaldivar-projektissa alusta lähtien kai-
vosyhtiön toimitusjohtajana. Outokum-
mun vuosikertomuksen mukaan Zaldi-
var-hanke oli Outokummulle kannattava
operaatio.

Kaivoksen omistuksesta luopuminen,
kuten myös Harjavallan nikkelijalosta-
mon myynti, vapautti yhtiölle pääomaa,
josta on ollut käyttöä Tornion ja Kokko-
lan laajennusinvestointien rahoitukses-
sa. Kassasta löytyi myös tarvittavat 180
miljoonaa dollaria sinkkitehtaan ostoon.

”Oletettavasti kauppa ei olisi toteutu-
nut yhtä vaivattomasti, ellei yhteistyö
Avesta Sheffieldin  kanssa olisi edennyt
siihen pisteeseen missä se on. Yhdisty-
misen avulla luodaan enemmän  liikku-
matilaa yhtiön Non-ferrous -toiminnalle,
joka on hyvin kannattavaa ja josta löytyy
sekä kasvu- että kehittämispotentiaalia.

Syyskuun viimeisinä päivinä uutisvuoto ja sitä seuraava vi-
rallinen selvitys Outokummun terässuunnitelmista sai ana-
lyytikot ja muut pörssiä seuranneet ottamaan aikalisän.

Olemme aloittaneet uuden Outokum-
mun rakentamisen erillisen toiminta-
suunnitelman pohjalta”,  toteaa Tapani
Järvinen.

Hän ei ymmärrä puheita siitä, että Ou-
tokumpu olisi luopunut ruostumatto-
masta teräksestään.

”Kysymyshän on erittäin rationaalises-
ta järjestelystä. Näillä näkymin Outo-
kumpu säilyy   ylimenokaudenkin jäl-
keen uuden, voimakkaasti kasvavan te-
räsyhtiön suurimpana omistajana. Kimp-
pakyydistä voi muutenkin olla suurta
hyötyä”.

Toinen rationaalinen toimenpide, joka
tuntuu jääneen suurelta yleisöltä huomi-
oimatta, on Outokummun keväällä to-
teutunut uusi yritysrakenne. Siinä liike-
toiminta-alueiden määrää vähennettiin
viidestä kolmeen ryhmittämällä yksiköt
ja toiminnot uudella tavalla. Uudistuk-
sessa Stainless Steel ja Copper Pro-
ducts säilyttivät asemansa. Metallurgy
tuli Metals Productionin tilalle ja samalla
siihen ympättiin Teknologian myynti ja
Porissa toimiva Tutkimuskeskus. Mallin
mukaan kaivokset toimivat erillisinä liike-
toimintayksikköinä.

”Tämä uuden Outokummun perus-
konsepti pätee, vaikkakin ruostumatto-
man omistuspohja on laajenemassa”,

toteaa Tapani Järvinen, joka parhaillaan
trimmaa omaa Metallurgy-valtakuntaan-
sa entistä kovempaan iskuun.

Kuparin (ja nikkelinsulatus vielä muu-
tamia vuosia rahtityönä) valmistus Harja-
vallassa sekä sinkin valmistus Kokkolas-
sa ja Norjassa muodostavat  yhdessä
Teknologian myynnin kanssa Metallur-
gyn peruspilarin. Tutkimuskeskus palve-
lee näitä kaikkia.

”Olemme myös luoneet konseptin, ni-
meltään  NBV (New Business Venture),
jonka avulla on tarkoitus kasvaa ja vah-
vistaa kilpailukykyämme hyödyntämällä
omaa osaamistamme mahdollisimman
tehokkaasti. Käytämme omassa toimin-
nassamme paljon teknologioita, jotka
itse olemme kehittäneet. Voimme tarjota
asiakkaille sovellutuksia, joita on jo käy-
tännössä testattu omissa tuotantopro-
seissamme. Siinä missä ennen tyydyim-
me teknologiatoimittajan rooliin meillä
on nyt valmius vastata isommista koko-
naisuuksista aina avaimet käteen toimi-
tuksiin saakka. Tulemme myös satsaa-
maan voimakkaasti palveluitten myyntiin

Tapani Järvinen vastaa Outokummun
liiketoiminta-alueesta Metallurgy.

Teksti ja kuva: Bo-Eric Forstén

Outokumpu uudistuu
ja kasvaa
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kuten huolto-, kunnossapito-, varaosa-
ja ’after sales’ businekseen yleensäkin
taataksemme tasaisen pysyvän kuor-
man, joka ei ole niin herkkä investointi-
syklien vaihteluille.”

”Konseptin mukaan teknologian
myynti toimii pääsylippuna moneen asi-
aan. Voi löytyä menekkiä omille tuotteille
tai aktiivisella osallistumisella voidaan
esimerkiksi turvata oman prosessin raa-
ka-aineen saanti tai löytää uutta kasvu-
potentiaalia teknologiamme ja palveluit-
temme myynnille. Suhteellisen pienellä-
kin rahallisella panostuksella ja osak-
kuudella voi päästä merkittäviinkin asioi-
hin kiinni panostamalla enemmän osaa-
mispääomaan.”

Norzinkin hankinta on Metallurgy’lle
tärkeä avaus liiketoiminta-alueen kasvu-
strategian toteuttamiselle.

”Oddan 150 000 vuositonnia on terve-
tullut lisä niihin 260 000 tonniin, joihin
tuotanto Kokkolassa  nousee tehtaan
laajennuksen valmistuessa ensi vuoden
syyskuussa. Norzink tarjoaa meille uusia
kasvumahdollisuuksia etenkin perustu-
en edullisen vesivoiman hyväksikäyt-
töön. Kokkolassa laajennetaan par’ai-
kaa tuotantoa käyttämällä rikasteen suo-
raliuotusprosessia. Periaate on teorias-
sa tunnettu mutta me olemme omaa tie-
totaitoamme käyttäen toteuttaneet siitä
teollisen sovellutuksen. Oddassa voi-
daan hyödyntää Kokkolan kokemuksia.”

Vuonna 1999 Outokummun sinkkibis-
neksen liikevaihto oli 325 miljoonaa eu-
roa ja Norzinkin 210 miljoonaa euroa.
Kaupan ansiosta Outokumpu nousee
Euroopan kolmanneksi suurimmaksi
sinkin tuottajaksi ja sen osuus maail-
manmarkkinoista kasvaa 5 prosenttiin.

”Molemmat tehtaat valmistavat sinkkiä
terästeollisuuden galvanoimisprosesse-
ja varten. Norzinkin ohjelmassa on myös
painevalusinkkiä. Tehtaiden välillä ei ole
vallinnut mikään verinen kilpailutilanne

eikä päällekkäistoimintoja ole paljon. Sy-
nergiaetujen muuttaminen rahaksi jää
ensisijaisesti Rotterdamissa toimivan
Outokumpu Zinc Commercial B.V.’n teh-
täväksi. Yhtiö hoitaa  keskitetysti kaikki
raaka-ainehankinnat ja sen lisäksi valmii-
den tuotantomäärien myymisen markki-
noille”.

Maailmanmarkkinoilla sinkkitonni
maksaa tänään noin 1000 dollaria.

Kauppasopimuksen mukaan  Outokum-
mun pitää maksaa myyjille, englantilai-
selle Rio Tinto plc ja kanadalaiselle Boli-
den Ltd, 10 miljoonaa dollaria lisää, jos
sinkin keskihinta neljän vuoden sisällä
nousee yli 1 185 dollarin.

”Kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä,
jos tämä bonussysteemi laukeaisi”,
kommentoi Tapani Järvinen.

Metallurgy’n visioihin kuuluu tuotan-
non huomattava kasvu myös toisen pää-
metallin, kuparin kohdalla.

”Olemme liian pieniä. Harjavallan ku-
parituotanto pitäisi vähintään kaksinker-
taistaa, jotta sen kustannuskilpailukyky
säilyisi pidemmällä tähtäimellä. Kaikki
laskelmat osoittavat kuitenkin, että
green field -projektina toteutettuna laa-
jentamisesta tulisi kohtuuttoman kallis.
Harjavallassa sulatamme tällä hetkellä
nikkeliä OMG:lle, jolle myimme nikkelin
jatkojalostuksemme. Muuttamalla nikke-
lisulaton kuparinsulatukseen sopivaksi
pystyisimme suhteellisen pienellä rahal-
la pääsemään kunnon volyymeihin”, to-
teaa Tapani Järvinen.�
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Huippuunsa jalostettu.Huippuunsa jalostettu.

Maailman suurin risteilyalus, Voyager of the Seas, toteuttaa rohkeimmatkin lomaunelmasi. Matkasi

turvallisuutta ja viihtyisyyttä varmistaa myös Rautaruukki, jonka korkean jalostusasteen terästuotteita

on runsaasti eri puolilla alusta. Rautaruukin osaamiseen, yksilölliseen palveluun ja laajaan tuote-

valikoimaan luotetaan monilla toimialoilla sekä teollisuus- että kuluttajatuotteissa. Vaikka et sattui-

sikaan purjehtimaan Karibianmerellä, voit tutustua 40-vuotiaan Rautaruukin osaamiseen osoitteessa

www.rautaruukki.fi.
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pyrkii vahvistamaan markkina-ase-
maansa kiristyvässä kilpailutilanteessa
ilman että kannattavuus kärsii.

Rautaruukki on pudottanut kuuma-
valssattujen tuotteittensa toimitusaikoja
10 viikosta 2 viikkoon sitten 1980-luvun.
Lyhyet  toimitusajat ovat yhtiölle tärkeä
kilpailuvaltti. Kivimäen mukaan yhtiö
pystyy tänään Saksassa nopeampiin
toimituksiin kun paikalliset toimittajat.

”Asiakaskohtainen kannattavuus on
kuitenkin aina pidettävä mielessä, pitää
tietää minkä katteen jokainen tuote ja
palvelu antaa. Tähän saakka olemme
tarjonneet kaikille asiakkaille samat  pal-
velut. Asiakkaiden tarpeet ovat kuitenkin
erilaisia eivätkä kaikki ole valmiita mak-
samaan  nopeudesta. Tämä huomio-
daan uudessa liiketoimintamallissam-
me”, totesi Mikko Kivimäki.

Uuden toimintamallin rakenteen pe-
rusteellisemman selvittelyn Kivimäki jätti
Kari Norbergille, Rautaruukki Steelin lii-
ketoiminnan ohjausyksikön johtajalle.

Tuulahdus lännestä

Ruukkilaisten väliin kiilasi ohjelmassa
kuitenkin ulkopuolisena ärsykkeenä
mukaan kutsuttu  ruotsalainen tähtiluen-
noitsija Jonas Ridderstråle. Ridderstråle
iski arvaamatta  kun ufo kirkkaalta netti-
taivaalta suoraan vakavailmeisten pe-
rusjalostajien keskuuteen. Jo toistamal-

Metallurgia katsasti
mahdollisuuksiaan

”Metallurgian mahdollisuu-
det” on valtiovallan, teollisuu-
den ja korkeakoulujen yhtei-
nen kehitysohjelma, jonka ta-
voitteena on puolittaa metal-
lurgisen teollisuuden läpime-
noajat vuoteen  2005 men-
nessä nykyisestä tasosta.
Tekes, jonka kautta valtio ka-
navoi 80 miljoonaa markkaa
ohjelman rahoittamiseksi, jär-
jesti elokuun lopussa semi-
naarin jossa osapuolet yh-
dessä pohtivat miten yhteis-
hanke on lähtenyt käyntiin.

kiertoa.
Ohjelmajulistuksen mukaan teknolo-

giaohjelman kohteina ovat etenkin sula-
käsittelyt, seostus, jatkuvavalu sekä
muokkaus ja lämpökäsittelyt. Nämä
osa-alueet muodostavat rungon ohjel-
man  tutkimushankkeille.

Sen lisäksi että seminaarissa kuultiin
raportit tutkimushankkeiden etenemi-
sestä syvennyttiin eri alustajien toimesta
yleismaailmallisiin kysymyksiin, jotka
tänä päivänä ohjaavat sekä yritysten
että  yksilöiden toimintaa.

Ohjelman operatiivisen koordinaatio-
ryhmän puheenjohtajana Outokummun
Jussi Asteljoki toivotti metallurgikollee-
gansa ja muut tervetulleiksi muistuttaen
ohjelman vaativasta tavoitteesta, läpi-
menoaikojen puolittaminen vuoteen
2005 mennessä. Tämän jälkeen ohjak-
siin tarttui  Rautaruukin T&K-johtaja
Peter Sandvik, joka toimi aamupäivän
puheenjohtajana.

Asiakaskohtainen
kannattavuus  ratkaisee

Seminaarin ladunavaajana kuultiin
Sandvikin esimiestä, vuorineuvos Mikko
Kivimäkeä, joka otsikolla ”Toimitusket-
jun hallinta korkean jalostusasteen te-
räsintegraatissa” kertoi miten Rauta-
ruukki, siirtymällä tuotantopainotteises-
ta asiakasohjautuvaan toimintamalliin,

Dipolissa sataviisikymmentä Suomen
metallurgisen teollisuuden keskeistä
vaikuttajaa vannoi yhdessä kehitystoi-
minnan nimeen ja pohti miten maan tut-
kimusresurssit parhaiten voidaan hyö-
dyntää.

Tavoite on lyhentää metallurgisen
teollisuuden monivaiheisten  prosessi-
ketjujen läpimenoaika keskimäärin puo-
leen. Tavoitteen saavuttaminen merkit-
see tehokkaampaa asiakaspalvelua, pa-
rempaa kilpailukykyä ja kustannuste-
hokkuutta sekä nopeampaa pääoman

Teksti: Bo-Eric Forstén Kuvat: Leena Forstén

r

Aamupäivän puheenjohtaja, Peter Sandvik.

Eturivissä iltapäivän puheenjohtaja Juho Mäkinen (vas) ja kehitysohjelman operatiivisen
koordinaatioryhmän puheenjohtaja Jussi Asteljoki, Outokumpu Oyj, sekä vuorineuvos
Mikko Kivimäki, Rautaruukki Oyj.
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la avaussanansa ”Shopping and
Fucking” kuuluvalla äänellä useampaan
kertaan tämä uuden johtamiskulttuurin
puolesta taisteleva Tukholman Kauppa-
korkean apulaisprofessori sai kuulija-
kuntansa hämmennykseen. Tulossa oli
vauhdikas ja mieleenpainuva kolmevart-
tinen. Sanomaansa esittäessään Jonas
Ridderstråle ei säästänyt itseään eikä
yleisöään. Professori Ridderstrålen
Ruotsin businesspiireissä hankkiman
suosion luennoitsijana  ymmärtää. Sa-
nallisen ilotulituksensa vieras tarjosi mo-
nimutkaisen ja tarkkaan harkitun koreo-
grafian ryydittämänä.

Asiakasryhmät kiireellisyyden
mukaan

Kari Norbergin vähemmän kiitolliseksi
tehtäväksi muodostui saada metallurgi-
en kiinnostus uudelleen kääntymään
Rautaruukin toimintamallien suuntaan.
Hän aloittikin puheenvuoronsa totea-
malla että nyt seuraa paluu arkeen.

Arjessaan Rautaruukki Steel palvelee
asiakkaittaan heidän tarpeitaan vastaa-
valla tavalla. Asiakaskunta on jaettu kol-
meen ryhmään toivotun toimitusajan pe-
rusteella.

Yli puolet asiakkaista, 55%, tarvitsee
materiaalinsa välittömästi ja tavoitteena
on että asiakas saa tavaransa 7 vuoro-
kauden sisällä tilauksesta. Runsaalle kol-
masosalle, 35%, toimitukset tapahtuvat
ennakolta sovittujen suunnitelmien mu-
kaan siten, että asiakas saa tavaransa sil-
loin kuin hän sitä tarvitsee. Viimeinen ryh-
mä, 10%, koostuu asiakkaista, jotka
käyttävät teräslajeja, joita valmistetaan
suhteellisen harvoin. Asiakkaan tarve on
tässä ryhmässä 1 sulatus/3 kuukautta.

Katseet tulevaisuudessa

Rautaruukin teknologiakehityksestä vas-
taava apulaisjohtaja professori Veikko
Heikkinen on puheenjohtajana korkea-
kouluprojektissa ”Raudan ja teräksen

valmistusmenetelmät 2010”.
Professori Heikkinen totesi että Rau-

taruukin osalta perusvalinnat teh-
tiin1960-luvulla ja nyt Rautaruukki on
uudistanut tuotantokoneistonsa joten
yhtiöllä on 10 vuotta aikaa suunnitella
minkälaisia prosesseja tulevaisuudessa
tarvitaan. Prosessivaihtoehtoja on jo vi-
sioitu  eri projektiryhmissä.

Raudan ja teräksen
valmistuksesta

Oulun Yliopiston prosessimetallurgian
professori Jouko Härkki johtaa projekti-
ryhmää joka pohtii miten toteuttaa ”Ma-
suunin pesän ja hormitason toiminnan
hallinta ja pesän keston pidentäminen”.

Professori Härkki totesi, että masuu-
nin ikä on sama kuin sen pesän kestä-
vyys. Masuunille kaikenlaiset seisokit
ovat vaarallista aikaa. Masuunimiesten
painajainen on uunin puhkeaminen, sel-
laisessa vahingot helposti nousevat hy-
vinkin suuriin rahamääriin. Puheenvuo-
rossaan  Härkki  ehti myös nimetä Fun-
dian Kalevi Raipalan Suomen masuuni-
tekniikan Grand Old Maniksi.

Teräspuolelta Teknillisen Korkea-
koulun metallurgian professori Lauri Ho-
lappa esitti Konverto-ohjelmansa  jonka
virallinen nimi on ”Teräskonvertteripro-
sessin laskennallinen ja kokeellinen
mallintaminen ja ohjausjärjestelmien ke-
hittäminen”.

Aamupäivän päättivät Outokumpu Po-
ricopperin  T&K-yksikön päällikkö Olli
Naukkarinen ja   Oulun Yliopiston muok-
kaustekniikan  professori Pekka Mäntylä
esityksillään ”Jatkuvavalun simulointi-
mallien kehittäminen” ja ”Aihiokuumen-
nuksen tarkentaminen”.

Naukkarinen valaisi esimerkeillä mal-
lintamisen etuja kun taas Mäntylä piti
valssausta yhtenä ihmisen fiksuimmista
keksinnöistä.

Ohjelma antaa ryhtiä

Iltapäiväksi puheenjohtajan tehtävät oli-
vat siirtyneet Outokummun Juho Mäki-
selle, joka avasi istunnon kutsumalla
esimiehensä, vuorineuvos Jyrki Juuse-
lan esittämään näkemyksiään aiheesta
”Metallurgian mahdollisuudet Jaloteräs-
ketjussa”, Outokumpu kun on konkreet-
tisella tavalla lähtenyt jalostamaan omia
tämän alan mahdollisuuksiaan. Ne pu-
huja näkikin niin myönteisinä, että hän
katsoi tarpeelliseksi huomauttaa yleisön
joukossa istuville torniolaisille, että kaik-
kia hänen esittämiään visioita ei saa ot-
taa lupauksina.

Yritysjohtajana ja teknologiaohjelman
johtoryhmän puheenjohtajana vuorineu-
vos Juusela painotti kansallisen ohjel-
man merkitystä.

”Ohjelma on tärkeä ei pelkästään ra-
han vuoksi vaan myös siitä syystä että
se antaa ryhtiä alan tutkimus- ja kehitys-
työlle.”

Kuulijoita hän muistutti, ettei elektro-
niikan  ja IT-teollisuuden vahvassa nou-
suhuumassa sovi unohtaa perinteisiä
teollisuuden aloja kuten perusmetalli.

”Pystymme edelleen tekemään
business’ta globaalisesti. Samanaikai-

Kari Norberg Veikko Heikkinen Jouko Härkki

Jonas Ridderstråle
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sesti kun on ta-
pahtunut suku-
polvenvaihdos
olemme 1990-
luvun aikana  hi-
oneet kilpailu-
kykymme tosi
kuntoon. Mitään
löysiä ei ole ja
tänään menee
lujaa. On helppo
laajeta jos mark-
kinat kasvavat
samassa tahdis-
sa”.

Onnistuneen
toiminnan kri-
teereinä vuori-
neuvos Jyrki
Juusela nosti
esille ajankäy-
tön  ja  asiakas-
kohtaisen kan-
nattavuuden.

Kaikki
ajallaan

Ajan käyttö ja
sen vaikutus tu-
lokseen tuotan-
toketjussa oli-
kin seuraavan
luenno i ts i jan ,
TTKK:n teollis-
talouden laitok-

sen johtaja professori Markku Pirjetän
aiheena. Professori Pirjetä on tunnettu
aikamiehenä myös teollisuuden piirissä.
Mm. Poricopper on käyttänyt hänen asi-
antuntemustaan.

Puhuja esitti sarjan kysymyksiä ja läh-
tökohtia, joita yrityksen on syytä tarkas-
tella kun ajasta puhutaan. Esimerkiksi
uusien tuotteiden lanseeraus on teolli-
suudelle aikaa, rahaa ja malttia vaativa
prosessi. Professori Pirjetä todisti vai-
kuttavan kaavion avulla, että tie tulosri-
vin plusmerkkeihin on pitkä ja monen
mutkan takana.

Puhe lyhyen toimitusajan tärkeydestä
oli paljon suorempaa. Puhujan mielestä
yrityksen on syytä miettiä miten lyhyisiin
toimitusaikoihin on tarkoituksenmukais-
ta pyrkiä ja ketä varten. Kannattaa tar-
kastella lyhyen toimitusajan tärkeyttä
asiakaskohtaisen kannattavuuden va-
lossa. On tunnettava asiakaskuntansa
todelliset tarpeet ja pystyttävä antamaan
jokaiselle asiakasryhmälle oikea paino-
arvo. Keskiarvo ei sano mitään. On asi-
akkaita, joille tavaran nopea saanti on
tärkeä ja jotka on valmiita maksamaan
tästä. On asiakkaita, jotka haluavat tava-
ransa nopeasti vaikka se ei ole heille
välttämätöntä. On asiakkaita, joille no-

pea saanti on tärkeää mutta jotka eivät
halua siitä maksaa ja on myös asiakkai-
ta, joille nopeudella ei ole merkitystä.

Miten käy valmiuden nopeisiin toimi-
tuksiin sitten kun tilauskanta on suuri.
Prioritoinnissa ja  nokkimisjärjestykses-
sä on syytä huomioida asiakassuhtei-
den jatkuvuus. Tällaisia tilanteita varten
voisi laatia pelisäännöt etukäteen. Osa
kapasiteetista voidaan esimerkiksi pitää
vapaana aivan viime hetkeen saakka,
niin ettei joku toinen asiakas joudu  kär-
simään.

Läpimenoajoista professori Pirjetällä
on hyvin selkeä käsitys. Läpimenoaika
on samaa kuin odottaminen. Avainkysy-
mys on näin ollen miten odotusaikoja
pystytään lyhentämään prosessin eri vaiheissa.

Materiaalivirtojen ohjauksessa löytyy
kehittämistä. Tilanne, jossa osa proses-
sista käy vajaakäytöllä samalla kun
muualla turvaudutaan ylitöihin, on tuttu
monelle yritykselle. Asiakaslähtöiseen
tilaukseen perustuva prosessijohtami-
nen korvaa yhä useammin ohjauksen,
jossa logistinen ketju on pätkitetty tulos-
yksiköiksi.

Henkilöstön motivointi ja erilaiset kan-
nustimet ovat niinikään nopeaa läpime-
noa tukevia tekijöitä.

Monessa yrityksessä todetulle tosiasi-
alle, että nopea läpimeno ja korkea laatu
käyvät käsi kädessä, löytyy Markku
Pirjetän mukaan yksinkertainen selitys:

”Jotta nopea läpimeno olisi mahdolli-
nen ei saa tehdä virheitä”.

Ajan vaikutus tulokseen uusien tuotteiden
lanseerauksessa.

Markku Pirjetä

Jyrki Juusela

r

Lauri Holappa

Olli Naukkarinen

Pekka Mäntylä
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Älykkäitä laitteita ja
biotekniikkaa

Ajat muuttuvat joka puolella. Teknillisen
Korkeakoulun dosentti, tekniikan tohtori
Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela povasi että
prosessiautomaatio on ehkä suurimpien
muutostensa edessä. Hänen alustuk-

sensa otsikkona
oli ”Sulautettu
vikadiagnostiik-
ka älykkäissä
prosessilaitteis-
sa ja proses-
seissa sekä nii-
den kunnossa-
pidon etätuki”.

Seuraavaksi
tehtiin retki bio-
tekniikan maail-
maan Jaakko
Puhakan opas-
tuksella. Jaakko
Puhakka  toimii
Tampereen Tek-
nillisen Korkea-
koulun ympäris-
tötekniikan pro-
fessorina. Hä-
nen prosessilait-
teensa poikkea-

vat jonkin verran tavanomaisista. Uutuu-
tena hän esitti bakteerien valjastamisen
rikasteiden käsittelyssä, yhdistelmä
bakteeriliuos malmi kun on ennestään
tuttua. Papua-Uuden Guinean  kuumista
lähteistä löydetyille mikrobeille asete-

taan melkoisia
odotuksia.

Tekesillä 60
ohjelmaa
vireillä

Tekesin pääjoh-
taja,  tekn. toh-
tori Veli-Pekka
Saarnivaara sel-
vitti Tekesin roo-

lia metallien jalostajille vaikkakin hänen
otsikkonaan oli ”Metallien jalostajat Te-
kesin näkökulmasta”.

Selvisi että Tekesillä on vuosittain käy-
tössä avustuksina ja  lainoina runsaat
kaksi miljardia markkaa teknologian ke-
hityshankkeisiin. Tällä hetkellä  Tekesillä
on käynnissä noin 60   teknologiaohjel-
maa  ja tarkoituksena on ohjelmien avul-
la nostaa maan kilpailukykyä tulevaisuu-
den  keskeisillä toimialoilla. Noin neljän-
nes rahoista menee näin ollen IT-teolli-
suuden hankkeille.

Suomen julkisen rahoituksen osuus
yritysten T&K-toiminnasta on noin 4 %
kun keskiarvo OECD:ssä on tällä hetkel-

PERUSMETALLIN TEKNOLOGIAOHJELMA

· Kesto 5 vuotta
· Volyymi 2000 mmk
· Tekesin osuus rahoituksesta n 80 mmk
(keskimäärin 40% / projekti)
· Yritysten osuus n 50 mmk
· Tutkimuslaitosten  ja korkeakoulujen
n 30 mmk

lä 7 %. Saarnivaaran mukaan Tekes
pohdiskelee miten tuki voitaisiin suun-
nata myös isojen yritysten tutkimustoi-
mintaan, sillä poliitikkojen päätöksen
mukaan rahan jaossa on suosittava pie-
nempiä, alle 500 ihmisen yrityksiä. ”Voi-
daan myös kysyä pystymmekö  motivoi-
maan isoja niin pienellä rahalla”, heitti
puhuja.

Hän painotti voimakkaasti kansainvä-
lisen yhteistyön ja verkottumisen merki-
tystä.

”Uusista ideoista Suomessa syntyy
1/2 % loput 991/2 % muualla. Meidän on
pakko olla yhteistyössä”. Pääjohtaja lu-
pasi myös parannusta yrityksiä ärsyttä-
neeseen menetelmään, jossa pitkäjän-
teisissä projekteissa yritys on kalenteri-
vuosittain joutunut uusimaan tukiraha-
anomuksensa kaikkine selvityksineen.

 ”Meillä on vakaa pyrkimys päästä tur-
hasta byrokratiasta  eroon. Jos kehitys-
hanke on tarpeeksi haasteellinen ja kaikki
kriteerit ovat paikallaan Tekesin rahoitus-
osuus saattaa nousta peräti 50 prosent-
tiin”, vakuutti  Veli-Pekka Saarnivaara.

94,7% odottamista

Outokumpu Copperin teknologiajohtaja
Erkki Ström tunnustautui osuudessaan
”Metallurgian mahdollisuudet  Poricop-
perissa”  professori  Pirjetän kannatta-
jaksi. Poricopperin valssatuista aihio-
putkista 80 %  toimitetaan suoraan
teollisuudelle, 20  %  kulkee  varastojen
kautta.  Toimi-
tusajat ovat  nyt
24-28 päivää.
Analyysi, jossa
on tähdätty 14
päivän toimitus-
aikaan osoittaa,
että jalostuksen
osuus  toimitus-
ajasta on  5,3 %
loput 94,7 on

odotusta  kun toimitusaikaan lasketaan
aika, joka kuluu tilauksen vahvistami-
sesta siihen kun tavara on perillä asiak-
kaalla. Erkki Ström kehui yhteistyötä
korkeakoulujen kanssa. ”Pitkäaikaisen
yhteistyön ansioista olemme  pystyneet
luomaan ketteryyttä  tuotantoomme”.

Kumppaniin
luotetaan

”Asiakasyhteis-
työ käytännös-
sä” päätti päi-
vän kavalkadin.
Ajatuksensa sii-
tä esitti Imatra
Steelin toimitus-
johtaja Kari Täh-
tinen. Hänen pääsanomansa oli että
kumppanuus ja luottamus käyvät käsi
kädessä ja että tieto on valtaa. Kiperin
kysymys kumppaneiden välisessä yh-
teistyössä koskee useimmiten kustan-
nussäästöjen oikeudenmukaista jakoa.
Kari Tähtisen mukaan kumppanuuden
toimivuutta punnitaan viimeistään siinä
vaiheessa kun partneri perustelee jon-
kun toimenpiteen halulla leikata omia
kustannuksiaan ja ettei tarkoitus suin-
kaan ole ollut puuttua toimittajan   kat-
teeseen.

Päätössanoissaan Jussi Asteljoki toi-
menkuvansa mukaisesti  totesi, että tek-
nologia on menestyvän liiketoiminnan
tärkeä   apuväline ja peräänkuulutti lisää
hyviä projekteja.�

Tutkimushankkeiden sisältösijainti

Ohjelman tutkimushankkeet
1. Raudan ja teräksen valmistusmenetelmät
2010
2. Masuunin pesän ja hormitason toiminnan
hallinta ja pesän keston pidentäminen
3. Sulautettu vikadiagnostiikka älykkäissä
prosessilaitteissa ja prosesseissa sekä niiden
kunnossapidon etätuki

4. Teräskonvertteriprosessien laskennallinen ja
kokeellinen mallintaminen ja ohjausjärjestelmi-
en kehittäminen
5. Jatkuvavalun simulointimallien kehittäminen
6. Metalliteollisuuden bioprosessitekniikka:
kuparikiisurikasteiden liuotus ja metallipitois-
ten jätevesien käsittely
7. Aihiokuumennuksen tarkentaminen
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Siinä provokatorinen yhteenveto profes-
sori Jonas Ridderstrålen sanomasta
suomalaisen metallurgisen teollisuuden
vaikuttajille.

Jo vajaan tunnin esityksen perusteella
ymmärtää hyvin Jonas Ridderstrålen ja
hänen yhteistyökumppaninsa professo-
ri  Kjell A. Nordströmin suosion naapuri-
maamme yritysmaailman luennoitsijoi-
na. Kirjassa ”Funky Business” kaksikko
on koonnut ajatuksensa ja teesinsä yk-
siin kansiin. Teos on saatavana myös
suomenkielisenä.

Jonas Ridderstrålen lähtökohtana on
uusi erilainen maailma, vanha on syytä
unohtaa. Avain  tulevaisuuteen on korvi-
en välissä. Kilpailua käydään tehok-
kaimmin toimivista aivoista. Kyvykkyys
on ainoa seikka, joka saa pääoman jyl-
läämään. Tästä syystä vanha tapa tehdä
bisnestä ei enää  toimi, siihen  tarvitaan
”Funky Business”.

Ridderstrålen teorian mukaan kolme
asiaa sysää meidät uuteen maailmaan:
teknologian digitalisoituminen, instituu-
tioiden vapautuminen säännöistä ja ar-
vojen määräytyminen ryhmään kuulumi-
sen mukaan.

Ensimmäisen kohdalla puhuja hyvin
yksinkertaisen kaavan mukaan määritte-
li Internetin aseman nykypäivän yrityk-
sessä:

Vesiklosetti oli aikanaan mullistava
keksintö. Ilman sitä tänään ei pärjää,
mutta paljonko paremmaksi firmanne
tulee, jos investoitte uusiin käymälöihin?
Yhtä  tarpeellinen ja itsestään selvyys
kuin vessa, on se, että yritys on netissä.

Kansallisten rajojen hälveneminen on
ajan merkki. Ilman rajoja on myös vaike-
aa ylläpitää ammattiyhdistysliikkeitä. Tä-
nään yritysmaailma muuttuu solkenaan.
Perheet vaihtuvat harva se päivä. Tytär-
yhtiö voi huomenna olla omistajasi.
Nuorella polvella ei ole mitään hajua sii-
tä minkälaista on koko ikänsä palvella
yhtä ja samaa työnantajaa.

Olemme tuomittuja valinnan vapau-
teen. Uusi hyvinvointiyhteiskunta tuot-
taa ylen määrin tarvikkeita ja vaihtoehto-
ja. Pubista saattaa löytyä 350 eri olut-
merkkiä. Liioitteluyhteiskunta tarjoaa
yhä enemmän hupia ja pelkoa. Tämä on
yhdistänyt ihmisiä, joilla on samankaltai-
set intressit ja mieltymykset. Markkinoil-

la on tapahtumassa uudelleenjärjestäy-
tyminen. Globalisaation ja  e-kaupan
myötä syntyy uusia markkinointikuvioita
ja markkina-alueita koko ajan.

Puhujalla ei ollut paljon ylimääräistä
perinteisille yritysjäteille, jotka hallitse-
vat skaalan koko leveydeltä. Tänään
menestyvät ne, jotka kaivautuvat tar-
peeksi syvälle omaan nischiinsä.

Voi olla hauskempaa johtaa isoa yri-

“Shopping and fucking ovat
ainoat asiat, jotka pystyvät motivoi-
maan uutta sukupolvea. Tulevaisuuden ihmi-
set eivät saa potkua selibaatista tai kartuttamistaan
säästöistä. Pärjätäkseen tässä maailmassa on uskal-
lettava olla erilainen, on uskallettava toimia niin kuin
 ihmiset ajattelevat, ei niin kuin organisaatiot edellyttävät.”

Keskitien kulkija
ei menesty

tystä, jolloin saattaa peräti kohdata ku-
ninkaallisia ja jossa pysyy julkisuuden
valokeilassa, mutta näiden yritysten tari-
na lähestyy loppuaan. Ne tullaan teuras-
tamaan, povaa Jonas Ridderstråle.

 Ridderstråle toteaa, että yrityksillä ja
niiden johtajilla on paljon opittavaa. Hän
viittaa Alberto Alessin sanoihin ”Society
has an enormous need for art and poet-
ry that industry does not yet under-
stand”. Esimerkkinä tästä hän heittää,
että autonvalmistajilta kesti 100 vuotta
ymmärtää, etteivät naiset ole pieniä mie-
hiä.

Yrityksen toiminta rakentuu innovaati-
oihin, mutta pulmana on, että 90 % maa-
ilman yrityksistä on luotu samassa muo-
tissa ja että tekniikka on nopeasti jäljitet-
tävissä. Keskivertona oleminen ei kos-
kaan johda menestykseen. On uskallet-
tava ottaa riskejä ja osattava olla erilai-
nen. Kun yritys kuluttajan silmissä esiin-
tymisillään erottautuu joukosta ja onnis-
tuu luomaan itsestään mielikuvan, johon
sisältyy ripaus mystiikkaa, uusi tekniikka
tai tuote saattaa antaa yritykselle tilapäi-
sen monopoliaseman. Tällainen kon-
septi tuottaa rahaa.

Esimerkiksi Billy Gates’in ja Microsof-
tin tiheä esiintyminen markkinatuomio-
istuimissa ei ole muuta kuin merkki me-
nestyksekkäästä liiketoiminnasta.

Jonas Ridderstrålen mukaan Nokian
menestys on pitkälti selitettävissä tämän
mallin avulla. Nokian tapauksessa mys-
tisyys tulee siitä, että yhtiön pääkonttori
on Suomessa ”joka sijaitsee maailman
ääressä.”�

Jonas Ridderstråle vakuutti kuulijoilleen,
ettei kukaan pystyy esiintymään Jonas
Ridderstrålena aidommin kuin hän itse.
Kuva: Leena Forstén

Teksti: Bo-Eric Forstén
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Ylijohtaja Raimo Matikainen, GTK

Kun USA:ssa päätettiin järjestää vuositu-
hannen vaihteen kansainvälinen kaivos-
konenäyttely ja sen yhteydessä World
Mining -kongressi, niin oli alusta alkaen
odotettavissa jotain suurta ja erikoista.
Järjestäjien mukaan osanottajia oli en-
nakkoon ilmoittautunut 25 000 ja lopulli-
sen lukumäärän odotettiin nousevan
noin 40 000:n tasolle. Vain Las Vegasin
tapainen kaupunki hotelleineen ja uhka-
peliluolineen kykenee ongelmitta nielai-
semaan tällaisen joukon ihmisiä. Näytte-
lyssä oli kaivinkoneita ja laitteita pienistä
kirpuista mammutteihin. Paikalla olivat
maailman suurimmat lastauskoneet ja
louheen kuljetusajoneuvot, dumpperit,
aina 400 short-tonnin yksikköihin asti!

18th World Mining –kongressi ”Every-
thing begins with Mining”
US National Mining Association oli sopi-
nut WMC:n organisaatiokomitean kans-
sa yhteisesiintymisestä ja yhteistyöstä
kaikissa järjestelyissä. Käytännössä
tämä tosin näkyi vain esitteiden kansis-
sa ja jossain määrin juhlapuheissa.
Useimmat amerikkalaiset näyttelyvieraat
eivät tiedostaneet WMC:n olemassaoloa
lainkaan. Vuosituhannen vaihteen kon-
gressin yhteistyökumppanin löytäminen
tuotti WMC:n organisaatiokomitealle
vaikeuksia. USA:n tarjous yhteistyöstä
tuli WMC:lle todella hyvällä hetkellä, sa-
malla saatiin palautettua entinen,   ame-
rikkalaisen ammattiorganisaation ja kai-
vosteollisuuden välinen hyvä yhteistyö.
Tällä saattaa jatkossa olla hyvin tärkeä
merkitys koko WMC:n toiminnalle ja jat-
kuvuudelle. WMC:n jossain määrin van-
hoillinen järjestelykomitea havahtui nyt
todella näkemään mitä varten kongres-
seja ja siihen olennaisesti liittyviä näytte-
lyjä järjestetään ja ketä niiden tulee pal-
vella. Kaiken maksaa teollisuus ja se on
myös huomioitava järjestelyissä, erityi-
sesti näyttelyiden osalta.

Seuraava 19th WMC järjestetään Inti-
assa New Delhissä marraskuussa 2003
ja ilmeisesti sitä seuraava Iranissa Tehe-
ranissa v. 2005.

WMC esitelmät
Suomesta olimme saaneet mukaan kak-
si esitelmää: Tuula Puhakan System In-
tegration and Operational Reliability in
Teleoperated Mining ja Esa Lindemanin
Animation of an Underground Mine, jot-
ka käsittelivät automaatiota ja kaivos-
suunnittelua. Amerikkalaiseen tyyliin ei

esitelmistä ollut painettu monistetta,
mutta WMC:n sihteeristö tulee julkaise-
maan kaikki WMC-esitelmät verkossa.
Näyttelyyn liittyneitä esitelmiä ei ilmei-
sesti julkaista missään.

Kiviaineksen käyttö kasvaa nopeasti
Teollistuneissa maissa kaivosteollisuu-
den työvoiman saanti ja motivointi tun-
tuu olevan edelleen todellinen ongelma.
Automaatio ja kaluston suuri koko autta-
vat tosin pitämään henkilökunnan mää-
rän pienenä, mutta alan huono imago
on vaikea ongelma. Esitelmissä ja pu-
heenvuoroissa korostettiin teollisuuden
oman tiedottamisen ja imagomuokka-
uksen merkitystä, erityisen tehokkaasti
isäntämaassa on otettu tiedotuksen
kohderyhmäksi koulut ja opettajat ala-
asteelta alkaen.

Maankamaran raaka-aineita tarvitaan
hyvinvoinnin lisääntyessä enenevässä
määrin. Tämä ei koske vain metalleja ja
teollisuusmineraaleja, vaan mukaan on
otettava näitä määrällisesti selvästi suu-
rempi kivi- ja maa-aineskäyttö rakenta-
miseen ja infrastruktuurin ylläpitoon. Ke-
hittyneissä teollisuusmaissa, esim. USA,
kivi- ja maa-aineksen käyttö on n. 20
tonnia asukasta ja vuotta kohden. Meillä
Suomessa jäädään vielä toistaiseksi
muutama tonni tämän alapuolelle. Tämä
on määrällisesti ja taloudellisesti todella
mahtava jatkuva tarve kierrätyksen li-
sääntymisestä huolimatta. Pitkäaikaiset
tilastot osoittavat, että mitä kehittyneem-
pi yhteiskunta on, sitä enemmän tarvi-
taan maa- ja kiviaineksia.  Määrät ja nii-
den tarve on niin suuri, että nykyaikai-
nen kestävä hyödyntäminen edellyttää
todella paneutumista ympäristökysy-
mysten hallintaan. Kivi- ja maa-aineksen
ottopaikkojen rekisteröinti ja materiaali-
taseen hallintajärjestelmät ovat kehitte-
lyn alla monissa maissa.

Mistä osaava työvoima
Usko kaivos- ja kaivannaisteollisuuden
tulevaisuuteen näyttää olevan nyt korke-
alla monen vuoden alakulon jälkeen.
Teollisuus investoi ja tuotanto näyttää
pyörivän täysillä. Kaivostyövoiman kou-
lutus sitä vastoin näyttää näivettyvän
useimmissa Euroopan ja Amerikan
maissa. Teollisuus joutuu kouluttamaan
oman työvoimansa ml. insinöörit ja geo-
logit. USA saa toistaiseksi kokenutta
työvoimaa Meksikosta ja Kanadasta.
Suomen kaivosinsinöörien koulutuksen

ja tulevaisuuden osalta täytyy vain toi-
voa, että hyvin alkanut European Mining
Course – EU-kaivosalan koulutusohjel-
ma, johon TKK osallistuu perustajajäse-
nenä, jatkuu ja että siihen saadaan riittä-
västi opiskelijoita.

World Mining Congress (WMC) ja sen
järjestelykomitea (IOC)
WMC ja IOC perustettiin v. 1958 Puolan
aloitteesta kansainvälisen kaivosalan
yhteistyön kehittämiseksi, ammatillisten
tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi
kaivoskongressien avulla. Tuolloin jär-
jestettiin ensimmäinen WMC-kongressi
Puolassa. Kongresseja pyrittiin järjestä-
mään 3-4 vuoden välein eri puolilla maa-
ilmaa. Tämä Las Vegasin kongressi oli
järjestyksessä 18. Kaivosalan kokouk-
siin pääsi tulemaan edustajia kaikista
maista kansainvälispoliittisesti viileänä-
kin aikana. Kongressin viralliset kielet
olivat ja ovat edelleen englanti, saksa,
ranska, espanja ja venäjä, mikä on
osoittautunut todelliseksi rasitteeksi ja
taloudelliseksi taakaksi järjestäjille. Nyt
Las Vegasissa ainoa virallinen kieli oli
englanti WMC:n sääntöjen vastaisesti,
toivottavasti tämä käytäntö saatiin nyt
ajettua läpi pysyvästi monista vastalau-
seista huolimatta.

IOC:ssa on tällä hetkellä edustettuna
40 valtiota ja näitä edustaa n. 170 viralli-
sesti nimettyä edustajaa. Joukosta puut-
tuu edelleen muutamia suuria ja merkittä-
viä kaivosmaita. Puolan ja puolalaisten
aktiivinen rooli on jatkunut, sillä Puolan
valtio rahoittaa edelleen toimiston ja sih-
teeristön. IOC:n puheenjohtaja on myös
ollut Puolasta. Varapuheenjohtajat (6 kpl)
edustavat maapallon suurimpia ja tär-
keimpiä kieliryhmiä. Suomesta ensim-
mäinen edustaja IOC:ssa oli nyt jo edes-
mennyt arvostettu kaivosmies Urho Valta-
kari, joka tajusi varhain kansainvälisen
vuorovaikutuksen merkityksen Suomen
kaivosteollisuuden kehittämisessä. Alle-
kirjoittanut on ollut IOC:n jäsenenä vuo-
desta 1978 ja nyt Las Vegasin kokoukses-
sa hyväksyttiin Suomen toiseksi edusta-
jaksi Tuula Puhakka Sandvik Tamrockilta.
IOC huolehtii kongressipaikkojen valin-
nasta ja yrittää parhaan taitonsa mukaan
vaikuttaa kongressin esitelmien valintaan
ja varmistaa kaivoskonenäyttelyyn liittyvi-
en järjestelyjen tason.

Allekirjoittaneelta saa lisätietoja WMC-
organisaatiosta ja seuraavista kongres-
seista.�

International Minexpo
2000 Las Vegas 9-12.10.
International Minexpo
2000 Las Vegas 9-12.10.
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Rio de Janeiro oli 31:nnen kansainväli-
sen geologian kongressin näyttämönä
6.-17.08.2000. Kongressin teemana oli
Geology and Sustainable Development
in the New Millennium. Sen puheenjoh-
tajana toimi kansainvälisen geologisten
tieteiden unionin (IUGS) entinen pu-
heenjohtaja, brasilialainen professori
Umberto Cordani. Kansainvälinen geo-
logian kongressi on maailman suurin
geotieteellinen tapahtuma. Se pidetään
joka neljäs vuosi. Edellinen oli Kiinassa
ja seuraava tullaan järjestämään Firen-
zessä, Italiassa.

Kokouksessa oli yli 6000 osallistujaa
eri puolilta maailmaa. Suomesta osallis-
tui yli 20-henkinen delegaatio. Geologi-
an tutkimuskeskus osallistui yhteispoh-
joismaiseen standiin kongressin messu-
alueella.

Kongressi

Kongressitilat sijaitsivat Riocentro-nimi-
sessä messukeskuksessa Rion varak-
kaimmalla, eteläisellä alueella Zona Sul,
noin 40 km Copacabanalta, missä hotel-
lini sijaitsi. Matka kongressiin kesti ruuh-
kan vuoksi aamulla noin tunnin ja sieltä

31. Kansainvälinen Geologian
kongressi Rio de
Janeirossa
6.-17.8.2000

pois reilusti ylikin.
Kongressitilat olivat tapahtumaan so-

pivat ja hyvin toimivat, tilan puutetta ei
ilmennyt, akustiikka ja äänieristys pela-
sivat, samoin muu infrastruktuuri. Kon-
gressin aikana esiintyi joitakin ongel-
mia, joita suurilta kokouksilta saattaa
odottaa. Monilla, myös suomalaisilla, oli
esimerkiksi vaikeuksia kirjoittautumisten
kanssa, mutta asiat onnistuttiin selvittä-
mään. Joitakin sessioita peruutettiin ja
joihinkin suullisiin haettiin esitelmöitsi-
jöitä paikan päällä.

Dokumentointi

Kongressin yli 6000 lyhennelmää on jär-
jestetty CD-Rom-pohjaiseksi Abstract
Volumeksi. Onneksi, sillä monen paina-
van painetun volyymin kotiinkuljettami-
nen on aina hankalaa. Sitä paitsi paine-
tuissa volyymeissä alle puolen sivun ly-
hennelmät löytyvät melkein mikrofilmi-
mäisen pieninä, tuhansien muiden ly-
hennelmien joukossa. CD-Rom on tässä
suhteessa järkevä ja taloudellinen rat-
kaisu, joka pitää toteuttaa jatkossakin.
Rompun ”kelaamiseen” tulee kuitenkin
vielä kulumaan aikaa. Lyhennelmät jul-

kaistiin myös internetissä ja monista esi-
tyksistä kerätään artikkelikäsikirjoituksia
kansainvälisiin alan lehtiin.

Suulliset Special Session  ja
General Symposia -esitykset

Special Sessions- ja General Symposia
-esitykset olivat avainpuhujien areenoja,
joissa esiteltiin viimeisimpiä tärkeitä tut-
kimustuloksia. Oli vaikea päättää, mihin
mennä, sillä tarjontaa oli yllin kyllin eikä
kaikkia kiinnostavia sessioita päässyt
kuuntelemaan. Mieleeni jäivät geologis-
ten kohteiden suojelua, ympäristögeo-
logiaa, geologien työkenttää kehitys-
maissa, Brasiliano-orogeniaa, myöhäis-
proterotsooisia ilmastonmuutoksia, Pre-
kambrin geologiaa sekä magma petro-
logiaa käsittelevät sessiot. Sukkuloimi-
nen eri sessioissa osoittautui turhautta-
vaksi kuten aina, koska aikataulujen
seuraaminen ei ollut kaikkien koordi-
naattoreiden mielestä yhtä tärkeä asia.

Toinen Primary Basalts-session koor-
dinaattoreista, Lauro Nardi, Rio Grande
do Sulin liittovaltion yliopistosta, kysyi
monilta, mm. minulta, haluaisinko pitää
esitelmäni suullisesti, koska suullista

Toni Eerola, Helsingin yli-
opiston Geologian laitoksel-
ta, osallistui elokuussa yh-
dessä 20 muun suomalaisen
geologin kanssa 31:een
Kansainväliseen Geologian
Kongressiin Rio de Janeiros-
sa.  Outokumpu Oyj -säätiön
myöntämä matka-apuraha
mahdollisti Toni Eerolan
osallistumisen. Seuraavassa
stipendiaatin säätiölle laati-
ma matkaraportti.

Toni Eerola, Geologian ja mineralogian
laitos, Helsingin Yliopisto,
e-mail: tonieve.eerola@kolumbus.fi

Lisätietoja kongressista ja siellä
pidetyistä esitelmistä ja lyhennelmistä

saa sen web-sivuilta: www.31igc.org

r
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sessiota ei oltu järjestetty toisen, englan-
tilaisen koordinaattorin, Simon P. Turne-
rin toimesta. Valitettavasti minulla ei ollut
tarvittavaa esitysmateriaalia mukana.
Posterinesittäjät pitivät esityksensä vain
posteriin  nojautuen, joten suullinen ses-
sio saatiin kuin saatiinkin järjestetyksi.

Posteriesitykset

Itselläni oli kaksi posteriesitystä Primary
Basalts -osastossa: Hyvinkää-Mäntsälä
vyöhykkeestä ja magmojen sekaantumi-
sesta Mäntsälässä. Vaikka ”Mäntsälä on
kovasti mielessäin”, voi tietysti arvailla
mikä on jonkun Mäntsälän geologian
merkitys näin suuressa kansainvälises-
sä kokouksessa. Ongelmana oli myös
se, että posterit olivat samana päivänä
ja samaan aikaan, mutta eri käytävillä.
Ongelma ratkaistiin asettamalla posterit
samaan paikkaan.

Kongressissa oli tilaisuus tavata van-
hoja tuttuja brasiliaisia opiskeluajoilta ja
heitä kävikin katsomassa postereitani.
Session posteriesitysten tila oli messu-
keskuksen yläkerrassa jonka kattoon
aurinko paistoi ja lämpötila nousi myös
katoksen alla. Onneksi posteripiinaa
kesti vain klo 16.00 asti, jolloin alkoi
IGCP-440 The Assembly and Break up
of Rodinia kokous, jossa edustin Suo-
men työryhmää.

Retket

Retkimahdollisuuksia oli kongressissa
useampia, ennen, sen aikana ja sen jäl-
keen. Olin kirjoittautunut yhdelle kon-
gressin aikana pidettävälle ekskursiolle.
Tämän piti esitellä Rion ympäristössä ta-
pahtuvia luonnon onnettomuuksia (natu-

ral hazards) ja niiden ehkäisyä. Se perut-
tiin ilmeisesti järjestelijöihin liittyvien on-
gelmien ja sään vuoksi. Ongelmana oli
se, että kun ottaa huomioon Rion jyrkät
korkeuserot, sateisella säällä maanvyö-
rymiä tarkasteleva retki olisi voinut olla
interaktiivinen. Sain kirjoittautumisrahat
takaisin ja retki luvattiin pitää epäviralli-
sissa merkeissä vielä seuraavan viikon
aikana. Sitä ei tapahtunut ja lohdutuksek-
si annettiin retkiopasjulkaisu.

Magmoihin sekaantumista
Prainha- ja Grumari-rannoilla

Toinen vaihtoehtoni oli Prainha- ja Gru-
mari rannoilla magmojen sekaantumisil-
miötä käsittelevä eksursio Rion etelä-
puolella. Sekin peruttiin. Kun kiinnostu-
neita kuitenkin oli useampia, retki järjes-
tettiin epävirallisesti. Oppainamme toi-
mivat paikalliset geologit Sílvia Brasil ja
Jorge de Moura, mutta varsinainen alu-
een asiantuntija Christina Wiedemann ei
valitettavasti päässyt mukaan. Oppail-

tamme saimme niukasti tietoa, mutta
seura, näköalat, paljastumat ja rannat
olivat upeita.

Intruusiokompleksin nimi on Pedra
Branca Massiivi ja se on tunkeutunut
sitä ympäröiviin 620 Ma gneisseihin.
Massiivin ikä on noin 560 Ma. Molem-
mat ovat siis myöhäisproterotsooisia ja
syntyneet Brasiliano-orogenian aikana.

Ensimmäisillä paljastumilla tutustuim-
me myös afro-brasiliaisen Candomblé-
uskonnon saloihin kallioilla löytyneiden
uhrilahjojen ja poltettujen kynttilöiden
muodossa. Sitten oli tauon aika Prain-
ha-rannan kioskin kupeessa. Lämpöä
oli jonkun verran, joten käväistiin uimas-
sa.

Viimeinen kohteemme oli Grumari-
ranta. Kukaan meistä ei oikein tullut va-
kuuttuneeksi magmojen sekaantumi-
sesta alueella, koska tyypillisiä esimerk-
kejä ei tyynymäisiä mafisia sulkeumia
lukuun ottamatta näkynyt. Paljastumat
muistuttivat enimmäkseen ”net-veined”
komplekseissa tavattuja intrusiivibreksi-

Intrusiivibreksiaa
Prainha-rannalla.
Joillakin sulkeumilla
on tyynymäinen
muoto, mikä voi
viitata magmojen
sekaantumiseen.
Mittakaavana Raimo
Lahtisen pää.

Retken kenttälounas
Grumarín rannalla,
breksiapaljastumien
keskellä.

oita. Ekskursion päätteeksi nautittu mai-
nio kala- ja katkarapukenttälounas ran-
nalla Buñuel-/Dalimaisen surrealistisis-
sa tunnelmissa, breksipaljastumien kes-
kellä, oli mieleenpainuva.

Täydellisen retkemme ja iltapäivän pi-
lasi polttoaineen loppuminen yhdestä
autoistamme ja siihen murtautuminen,
jolloin hävisi joidenkin retkelle osallistu-
neiden rahoja, matkalippuja ja passeja.
Nämä saatiin kuitenkin selvitetyksi seu-
raavana päivänä.

Geotieteiden yleisiä näkymiä
Brasiliassa

Vuoden 1994 suuren talouden vakautta-
misohjelman aiheuttaman euforian jäl-
kiä ei näkynyt tällä matkalla. Vuonna
1994, ollessani Brasilian geologisessa
kongressissa Camboriússa, Santa Cata-
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rinassa, usko maan geotieteiden ja kai-
vosteollisuuden tulevaisuuteen oli vank-
ka ja sitä toitotettiin julkisesti kyseisessä
tilaisuudessa. Nyt käytyjen keskustelu-
jen perusteella ainoat alat, joihin usko-
taan tällä hetkellä, ovat öljyntuotanto ja -
etsintä sekä ympäristögeologia. Öljyn-
tuotannossa ja -etsinnässä ei valtion
PETROBRÁSilla ole enää monopolia
vaan se purettiin ja sitä ollaan yksityistä-
mässä. Ulkomaiset öljyjätit toimivat
maassa. Ympäristögeologian työmark-
kinat ovat kohta saturoituneet. Alalla toi-
mii kuulemma liikaa ”konsultteja”.

tulevaisuutta geotieteiden alalla. Maalla
on mahtavat luonnonvarat, mutta tarvi-
taan perusdataa tarkempien malmipo-
tentiaalitutkimusten pohjaksi. Vaikka
isoja Brasilian geologian tutkimuskes-
kuksen (CPRM) kartoitus- ja aerogeofy-
siikka-projekteja on käynnissä, mm. ul-
komaisin voimin on esim. Amazoniassa
laajoja alueita kartoittamatta. Suomalai-
silla instituutioilla olisi siellä varmasti te-
kemistä juuri aerogeofysiikan ja geo-
kemian aloilla.

Vapaa-aika

Suurin osa Riossa vietetystä ajasta meni
tietysti kongressissa, mutta vapaa-aika-
na käytiin katsomassa paikallisia nähtä-
vyyksiä, kuten myös Copacabanan ja
Ipaneman rannoilla, joilla nähtävää kyllä
riitti.  Käytiin myös Sokeritopalla ja Kris-
tuspatsaalla. Vaihtelua toi se, että Soke-
ritopalla käytiin nyt illalla, jolloin Rio le-
vittäytyi eteen koko valoloistossaan. Rio
by night on todella käsite. Kristuspat-
saalla käynti tosin ajoittui sään suhteen
huonosti, koska koko Corcovado-vuori
oli pilvessä, samoin Kristuspatsas; tihe-
ässä sumussa Jeesuksesta olivat vain
varpaat näkyvissä. Sokeritoppa ja Cor-
covado ovat muuten graniittia (560 Ma).

Kongressin puitteissa järjestettiin bos-
sa nova -ilta suureen ravintola-konsertti-
saliin. Tom Jobimin pojan bossa nova -
yhtye esitti isänsä ja muiden klassikkoja.
Bossa Novan veteraani Carlos Lyra esitti
omia ja muiden kappaleita sekä perin-
teistä brasilialaista populaarimusiikkia.
Bossa Novan lempeä keinunta on Rion
tunnelmaa parhaimmillaan. Kun kävelee

Brasilialaiset geologit ovat melko pet-
tyneitä ja pessimistisiä valtion tutki-
muslaitoksiin palkkojen, urakehityksen
ja projektien toteutusmahdollisuuksien
suhteen. Kaivostoimintaan odotetaan
ulkomaisia investointeja, mutta ulkomai-
set investoijat ovat varovaisia maan ta-
louden epävakaisuuden vuoksi. Myös
presidentti Fernando Henrique Cardo-
son kannatusluvut ovat ennätyksellisen
alhaalla toistuvien, hallitusta ravistele-
vien lahjusskandaalien takia.

Monet monikansallisista kaivosfir-
moista, jotka menivät mukaan v.1995-
1996 kaivosbuumiin, ovat lähteneet pois
laihoin tuloksin. Brasilialla on kuitenkin

pitkin Ipaneman rantaa, rentoutuen välil-
lä rantakioskeissa katsellen merta ja
maisemaa lämpimässä tuulenvireessä,
on selvää, että bossa novan tapaista
musiikkia ei olisi voitu luoda missään
muussa paikassa maailmassa.

Rion turvallisuus

Vuonna 1994 lanseerattu talousuudistus
Plano Real on saanut aikaan talouskas-
vua ja elintason nousua. Maan taloudel-
la menee tällä hetkellä suhteellisen hy-
vin maata koetelleista Aasian ja Venäjän
kriiseistä huolimatta. Väkivalta ja rikolli-
suus ovat kuitenkin olleet kasvussa vii-
me vuosina.

Brasilian talous on maailman 8.
bkt:ssa mitattuna, mutta tulonjako on
yksi maailman epäoikeudenmukaisim-
mista. Tämä näkyy voimakkaana kont-
rastina Rion kaupunkikuvassa ja heijas-
tuu tietysti rikollisuutena. Ennen matkal-
le lähtöä oli saanut lukea bussien ryös-
töistä, poliisin väkivallasta sekä poliisin
ja ryöstäjien välisistä ammuskeluista,
joissa oli kuollut panttivankeja. Vaikka
Riosta puhutaan paljon väkivaltaisena ja
rikollisena kaupunkina onneksi nyt ei
nähty mitään sellaista, vaikka se suur-
kaupungin kuvaan kuuluukin. Poliisi-
miehitystä on Riossa viime aikoina lisät-
ty tuntuvasti ja kongressin aikana se nä-
kyi varsinkin Copacabanalla.�

Rio on luokiteltu väkivaltaisuudessaan
samaan luokkaan kuin Gazan vyöhyke ja
Kolumbian maaseutu mikä on vahvaa
liioittelua.

Kookosmaitoa Ipaneman rantabulevardin kioskilla kävelytauon aikana. Vieressä
opiskelukaverini ja ystäväni Mauro Reis.

Kirjoittaja kiittää lämpimästi
Outokumpu Oyj -säätiötä matka-
apurahasta, sekä suomalaisen
delegaation jäseniä mukavasta
seurasta.
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Kokouspaikka oli tieteelliselle kokouk-
selle sangen epätavallinen: autolautta
Silja Serenade. Se tarjosi ennen kaikkea
ulkomaisille kokousvieraille erikoiset ja
mieleenjäävät puitteet. Järjestäjien kan-
nalta näinkin suuren tilaisuuden viemi-
nen laivalle aiheutti varmastikin lisätyötä
ja -huolta, mutta se osoittautui ainakin
tällä kerralla onnistuneeksi ratkaisuksi.

IFAC (International Federation of Au-
tomatic Control) on automaatioalan tut-
kimuksen kansainvälinen kattojärjestö
ja Suomen Automaatioseura sen kan-
sallinen jäsenjärjestö (NMO).

MMM-komitea on järjestänyt kansain-
välisiä kokouksia vuoden 1973 Sydneyn
symposiumista lähtien. Symposium-ta-
son tilaisuuksia järjestetään kolmen
vuoden välein. Kolme edellistä ovat ol-
leet Kölnissä 1998, Johannesburgissa
1995 ja Pekingissä 1992 ja seuraava jär-
jestetään Kiotossa 2001. Välivuosina jär-
jestetään Workshop-tasoisia tilaisuuk-
sia. Edellinen Workshop Suomessa jär-
jestettiin vuonna 1991. MMM-komitean
tilaisuuksille on ollut tunnusomaista kor-
kea tekninen taso ja sovellusläheisyys,
mikä ei välttämättä kaikissa tieteellisissä
kokouksissa toteudu.

Osallistujat

Tilaisuuden osallistujamäärä oli järjestä-
jälle miellyttävä yllätys. Toisaalta se oli
myös järjestäjän ja ohjelma- ja järjestely-
toimikuntien aktiivisen markkinoinnin tu-

Future trends in Automation in
Mineral and Metal Processing

los. Kokouspaikallakin oli varmasti oma
vaikutuksensa asiaan. Osallistujia oli 25
eri maasta kaikkiaan 171. Näistä ulko-
maisia osallistujia oli 77 ja teollisuuden
edustajia, aikaisempien tapahtumien ta-
paan huomattavan suuri määrä, 89. Esi-
telmien kokonaismäärä oli 70, joista ul-
komaisia esitelmiä oli 51 kappaletta.
Ilahduttavaa oli myös se, että lähes kaik-
ki puhujiksi ilmoittautuneet saapuivat
paikalle. Ns. no-show esiintyjiä oli vain
kolme, joka on selvästi alle IFACin, ja
yleensäkin kansainvälisten kongressita-
pahtumien keskiarvon.

Ohjelma

Tilaisuuden ohjelma oli, komitean aikai-
sempien tilaisuuksien tapaan, teknisesti
korkealaatuinen ja sovelluspainottei-
nen. Tavanomaiset istunnot kattoivat
koko teollisuudenalan, vaikka määrälli-
sesti teräspuolta, ja ennenkaikkea vals-
sausta käsittelevät esitelmät nousivat
selvästi esille. Menetelmäteknisestikin
jakauma oli kattava: mallintamista, si-
mulointia, optimointia, erikoisanalysaat-
toreita, kuvankäsittelyä, jne. Alan kehi-
tysnäkymiä ajatellen mielestäni kolme
aluetta ansaitsee erityismaininnan:

· Älykkäiden menetelmien - sumean
logiikan ja neuroverkkojen - sovellukset
näyttävät edelleen lisääntyvän. Hybridi-
menetelmät, toisin sanoen kahden tai
useamman menetelmän integroiminen
yhteen sovellukseen, yleistyvät aivan
alan yleisen tutkimuskehityksen mukai-
sesti. Käytännön sovellukset useimmi-
ten edellyttävätkin useampien menetel-
mien käyttöä

· Erilaiset etäsovellukset tulevat voi-
makkaasti markkinoille. Niiden käyttö-
kohteita ovat ennenkaikkea automaatio-
järjestelmien ja analysaattoreiden itse-
diagnostiikassa ja monitoroinnissa sekä
etätuessa. Tästä on enää lyhyt askel
prosessien toiminnan etämonitorointiin.

· Internetin ja www:n käytöstä erilai-
sissa automaatiotehtävissä hankitaan
kokemuksia.

Eo. luettelon kaksi jälkimmäistä koh-
taa osoittavat automaatiojärjestelmien
elävän jälleen uutta kehityskautta. Tieto-
ja ennenkaikkea tietoliikennetekniikan
tarjoamat uudet mahdollisuudet vähen-
tävät selvästi järjestelmien paikkariippu-
vuutta ja tarjoavat uusia keinoja sekä
hajauttaa että integroida järjestelmien
toimintoja. Näillä on myös suoria seu-
raamuksia tarjolla oleviin automaatio-
tuotteisiin ja myös käyttäjille tuleviin
hyötyihin.

Taulukkoon 1 on koottu istuntojen
pääasialliset aihepiirit. Se ei pyri ole-
maan mitenkään täydellinen, vaan ker-
too lähinnä keskeisimmät “hakusanat”
kustakin istunnosta.

Plenary-esitelmät ja paneelit

Plenary-esitykset ovat yleensä tieteellis-
ten kokousten suola. Niin tälläkin ker-
taa. Ohjelmassa oli kuusi plenarya, jotka
on lueteltu taulukossa 2. Niiden syvälli-
sempi analysointi on liian vaativa tehtä-
vä. Yksi irrallinen kommentti lienee kui-
tenkin paikallaan: Kuten aikaisemmin jo
todettiin, älykkäiden menetelmien sovel-
lukset valtaavat koko ajan lisää alaa. Yk-
sistään neuroverkkosovelluksia on ker-
rottu olevan jo tuhansia. Kuitenkin japa-
nilaisessa terästeollisuudessa, joka on
näiden sovellusten pioneeri, älykkäiden
sovellusten osuus on vain noin 10%.
Suurin osa sovelluksista perustuu edel-
leenkin fysikaalisiin malleihin.

Contemplative stance -istunto oli kui-
tenkin tämän workshopin parasta antia.
Se tarjosi state-of-the art -katsauksen
useisiin MMM-alueen osiin. Positiivista
oli se, että toisin kuin tavanomaisissa
pyöreän pöydän keskusteluissa, alusta-
jien esitykset olivat kongressijulkaisus-
sa ja niihin saattoi tutustua ennakkoon.
Alustajat ja puheenvuorojen aiheet on
esitelty taulukossa 3.

Näyttää siltä, että kaikilla prosessialu-
eilla mittaustekniikan kehitys on keskei-
sessä osassa. Tämä näkyy toisaalta var-
sinaisten mittausten (värähtelymittauk-

IFAC Workshop

Suomen Automaatioseura
järjesti IFACin MMM (mining,
mineral and metal proces-
sing) teknillisen komitean
workshopin elokuun 22.-24.
päivinä 2000. Workshopin
teema oli “Future Trends in
Automation in Mineral and
Metal Processing”.

Professori Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto
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Taulukko 3. Contamplative stance.

ALUSTAJA AIHEPIIRI
E. Saarelainen Puheenjohtaja
D. Hodouin Mineral processing
L.G. Bergh Copper and hydrometallurgical processes
I.G. Craig Continuous casting
R. Takahashi Hot rolling
S. Won Automation systems
S-L. Jämsä-Jounela Mineral and metal processing

Taulukko 1. Istunnot.

ISTUNTO AIHEPIIRIT
1 Automaatio: terästehtaissa, rikastamoilla, web-sovelluksia
2, 5 Uunit: dynaaminen mallintaminen, sumea säätö, monimuuttujasäätö
3 Uutto: dynaaminen mallintaminen, sumea säätö, mittaukset ja kalibrointi
4, 7 Valssaus: robusti ja itsevirittyvä säätö, neuroverkot, simulointi
6 Jauhatus: optimointi, simulointi, mittausmenetelmät
8 Kierrätys: lajittelu, mallintaminen, optimointi
9 Hydrometallurgia: asiantuntijasäätö, mallintaminen, SOM, analysaattorit
10 Jatkuva valu: laadunohjaus, neuroverkot, simulointi
11 Vikadiagnoosi: etätuki, monimuuttujamenetelmät
12 Älykkäät menetelmät rikastamoilla: kuva-analyysi, neuroverkot

Taulukko 2. Planary-esitelmät.

PUHUJA AIHE
J. McMullen Process Control Advance in Gold Processing
T. McAvoy Intelligent “Control” Applications in the Process Industry
V. Heikkinen Technological Challenges in Steel Industry
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R. Takahashi Control Applications in Japanese Steel Industry

set, akustiset ja ultraäänimittaukset, la-
ser) kehittämistarpeina, myös erilaisten
älykkäisiin menetelmiin ja muihin mallin-
tamistekniikoihin perustuvina “soft sen-
soreina”. Kuvankäsittely ja siihen liittyvät
tekniikat ovat myös selkeä kehityskoh-
de. Laadunohjauksen tehostuminen on
suora seuraus parantuneista laatusuu-
reiden mittausmahdollisuuksista. Mal-
lintaminen vaatii hyviä datan esikäsitte-
lymenetelmiä ja tällä alueella data mi-
ning näyttää olevan jonkinlainen taika-
sana. Siihen käytettävä menetelmäarse-
naali sisältää neuroverkkomenetelmien

lisäksi pääkomponenttianalyysin ja
monimuuttujaSPC:n menetelmiä.

Useille alustuksille oli yhteistä myös
pyrkimys automaation alatason ja “kak-
kostason” toimintojen integrointiin teh-
taanlaajuiseksi ohjaukseksi. Tämä on
luonnollinen kehityssuunta; kun proses-
sien stabiloinnilla saavutettavissa olevat
hyödyt on ulosmitattu, huomio kääntyy
prosessien välisen toiminnan tehostami-
seen. Tämähän on ollut kehityskulku esi-
merkiksi paperiteollisuudessa, joka lie-
nee edelleenkin paras esimerkki tehtaan-
laajuisten toimintojen kehittämisestä.

Tekniset vierailut

Workshopin jälkeen järjestettiin kaksi
tehdasvierailua. Niistä toinen suuntautui
Outokumpu Zincin Kokkolan tehtaille ja
Rautaruukin Raahen tehtaille ja toinen
Outokumpu Oy:n Kemin kaivokselle ja
Tornion tehtaille. Kaikki kohteet edusta-
vat korkeaa automaation tasoa kansain-
välisestikin ajatellen. Ensimmäiselle vie-
railulle osallistui 15 ja jälkimmäiselle 10
kansainvälistä vierasta.�
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Avajaisia edeltäneenä sunnuntaina jär-
jestettiin tutustumiskäynti Fiskarsin kau-
niiseen ruukkikylään. Erityisesti vanha
takomo innosti vieraita koettelemaan tai-
tojaan. Maanantai-iltana Outokumpu Oyj
isännöi vastaanottoa pääkonttorissa ja
tiistaina konferenssi jatkui laivaristeilyllä
Tukholmaan.

Mukana seurasi koko ajan myös japa-
nilaisen NHK-televisioyhtiön kaksimiehi-
nen kuvausryhmä, joka taltioi tapahtu-
mat videonauhalle.

Konferenssissa käsiteltiin monia puh-
taisiin metalleihin ja niiden valmistuk-
seen, analyysitekniikoihin ja käyttöön liit-
tyviä kysymyksiä. Kuvassa 1 on havain-
nollistettu tyhjömetallurgian toiminta- alu-
eita. Nähdään, että alue laaja. Se ulottuu
terästeollisuuden karkeasta tyhjöstä ja
alipainelämpökäsittelyistä ultrakorke-
aan tyhjöön, jollaista tarvitaan hienoissa
analyysilaitteissa tai vaikkapa yhdiste-
puolijohteiden valmistuksessa.

Ultrakorkeaa tyhjöä on alettu käyttää
puhtaiden rautanäytteiden sulatukseen
Japanissa. Konferenssi järjestettiin edel-
lisen kerran Sendaissa Japanissa. Sikä-
läiselle Tohokun yliopistolle on japanilai-
nen ULVAC Corporation toimittanut
suuren ultrakorkeaan tyhjöön perustu-
van sulatuslaitteiston, jolla voidaan su-
lattaa isoja näytteitä puhtaasta raudasta.
ULVAC Corporationin perustaja ja halli-
tuksen emerituspuheenjohtaja Dr.    Chi-
kara Hayashi osallistui myös Espoon ko-
koukseen ja piti esitelmät puhtaan alu-
miinin valmistamisesta sekä ultrahieno-
jen partikkeleiden sovelluksista.

Outokumpu Copper Productsin esitel-
män piti Tiina Jalonen puhtaasta kupa-
rista heti Hayashin jälkeen ja aiheesta
sukeutuikin vilkas keskustelu.

Terästeollisuutta edustivat konferens-
sissa mm. Kawasaki Steelin ja Nisshin

Ultrapuhtaiden metallien
tutkijat kokoontuivat Espoossa

Steelin edustajat. Kawasaki Steel on pyr-
kinyt kehittämään mm. puhtaita niukka-
hiilisiä muovattavia teräksiä sekä puhtai-
ta korkeakromisia ferriittisiä ruostumat-
tomia teräksiä, joiden yksi sovelluskoh-
de on Kansain lentokenttäterminaalin
katto.

Niukkahiilisten muovattavien teräs-
ohutlevylaatujen kehitystä on tarkastel-
lut aiemmin Stuttgartissa pidetyssä
UHPM-konferenssissa Dr. Tsunoyama,
joka hänkin oli Espoossa mukana.

Tsunoyaman mukaan terästeollisuu-
dessa voidaan erottaa kaksi merkittävää
trendiä. Ensimmäinen on teräsohutlevy-
jen ominaisuuksien parantuminen vä-
hentämällä epäpuhtauksien ja sulkeumi-
en määrää. Toinen on pyrkimys jatkuva-
toimisiin prosesseihin panostyyppisten
sijasta.

Henkilöautojen valmistus alkoi Japa-
nissa 1930-luvulla. Ensimmäinen japani-

Espoon Otaniemessä avat-
tiin 5.6.2000 7th International
Conference on Ultra High
Purity Base Metals. Konfe-
renssiin osallistui vajaa viisi-
kymmentä henkilöä, heistä
n. 30 Japanista.

Kuva 1.
Tyhjömetallurgian
alueet Choudhuryn
mukaan.

Kuva 2. Toyda Model AA vuodelta 1936
(Lähde Toyota Museum: http://
www.toyota.co.jp/Museum/Tam/Car/
Toyoda-aa/index.html )

lainen henkilöauto oli Datsun Model 14
Phaeton, joka valmistui 1935. Ensimmäi-
nen Toyotan malli oli kuvassa 2 näkyvä
AA, joka valmistui 1936. Auton 3,4 litran
moottori kehitti 62 hevosvoimaa ja kiidät-
ti 1,5 tonnin painoista ajoneuvoa par-
haimmillaan 100 km/h. Malli AA:n ulko-
paneleissa käytetty ohutlevy oli kuiten-
kin tuotu Yhdysvalloista, koska tuohon
aikaan ei Japanissa vielä osattu valmis-
taa riittävän hyvää ohutlevyä.

Toisen maailmansodan lähestyessä ja
japanilais-amerikkalaisten suhteiden
huonontuessa tuonti Amerikasta kuiten-
kin vaikeutui. Niinpä Nissan-yhtiö pyysi
japanilaista Kawasakin terästehdasta
valmistamaan teräsohutlevyä. Tuotanto
pysähtyi kuitenkin toisen maailmanso-
dan alettua. Sodan jälkeen henkilöauto-
jen valmistus päätettiin 1952 aloittaa uu-
delleen.

Autoissa käytettävältä ohutlevyltä vaa-
ditaan monia ominaisuuksia. Näitä ovat
hyvä venytettävyys, syvävedettävyys, lu-
juus, pinnanlaatu ja mittatarkkuus. Muo-
vattavia ohutlevyjä lähdettiin Japanissa
kehittämään Siemens-Martin -uunissa
valmistetun Armco-raudan pohjalta.
Armco-rauta on saanut nimensä amerik-
kalaiselta Armco-yhtiöltä (nykyään se on
osa AK Steel -yhtiötä). Armco-rauta on
varsin puhdasta rautaa. Alla olevassa
taulukossa on vertailtu painoprosenteis-
sa Bessemer-teräksen ja Armco-raudan
kemiallista koostumusta2.

Professori Antti Korhonen, TKK, Materiaali- ja kalliotekniikan osasto

C Si Mn P S O FeO

Bessemer-teräs 0,3 0,2 0,7 0,1 0,05 0,05
Armco-rauta 0,014 0,01 0,02 0,01 0,02 0,15
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Kokeissa todettiin, että epäpuhtaudet,
kuten P, S, N, Sn ja Cu vaikuttavat suu-
resti ohutlevyn ominaisuuksiin. Erityisen
suureksi havaittiin hiilen vaikutus. Alen-
tamalla hiilipitoisuutta voitiin sekä murto-
venymää että syvävedettävyyttä kuvaa-
vaa r-arvoa nostaa, kuten kuvasta 3 näh-
dään.

Epäpuhtauksien eliminoinnissa edis-
tyttiin vuosien kuluessa Japanissa ja
muualla ottamalla käyttöön uusia teknii-
koita. Perinteisesti teräksen teossa oli
käytetty masuunia ja Siemens-Martin-
uuneja. 1952 Itävallassa kehitettiin hap-
pipuhallusta hyödyntävä LD-konvertteri.
Japanissa se otettiin käyttöön 1957. Ja-
panissa alettiin esikäsitellä sulaa torpe-
dovaunuissa ja otettiin käyttöön konvert-
terit, joissa happea puhallettiin sekä yl-
häältä että alhaalta. Teräksen valmistuk-
sessa siirryttiin myös RH-vakuumikäsit-
telyyn, mikä entisestään paransi kaasu-
jen poistoa. Kuvassa 4 on esitetty hiilipi-
toisuuden aleneminen japanilaisissa te-
räksissä2.

Armco-raudan hiilipitoisuuteen pääs-
tiin jo 1960-luvun alussa ja nykyään te-
rästen hiilipitoisuudessa on päästy jo
alle 0,001 p-%. Yleisesti on todettu, että
mitä alhaisempi hiilipitoisuus on sen pa-
remmin muovattavaa on teräs. Hiilipitoi-
suutta on alettukin prosenttien sijasta
mittaamaan miljoonasosissa. Kun hiilipi-
toisuus laski alle 30 ppm rajan, voitiin
kylmävalssaamoissa siirtyä kellouuneis-
sa tapahtuvasta panostyyppisestä hehu-
tuksesta huomattavasti nopeampaan
jatkuvatoimiseen hehkutukseen. Äsket-
täin myös Rautaruukki Suomessa on ot-
tanut käyttöön Raahen terästehtaalla
tyhjökäsittelyn ja pystyy nyt valmista-
maan myös ns. IF-teräksiä. Erittäin vä-
hän hiiltä sisältäviä teräksiä kutsutaan
nimellä Ultra Low Carbon Steel eli ULC-
teräkset.

Rautahilan välisijoissa vapaana olevat
hiili- ja typpiatomit voidaan sitoa lisää-
mällä teräkseen pieniä määriä karbideja
ja nitridejä muodostavia mikroseosainei-
ta. Näitä ovat mm. Ti, Nb ja V. Tällaisen
välisija-atomivapaan eli IF-teräksen val-
mistusta ehdotti jo 1960-luvulla Armco-
yhtiö. Terästen hiilipitoisuus oli kuitenkin
niin korkea että niiden kuumavalssaus
oli vaikeaa. Ensimmäiset IF-teräkset val-
misti 1970-luvulla Nippon Steel Japanis-
sa, mutta terästen syvävedettävyys ei ol-
lut tavanomaisia teräksiä parempi. 1980-
luvulla Kawasaki Steel valmisti IF-teräk-
sen, jonka hiilipitoisuus oli noin 20 ppm.
Tällaisella ultramatalahiilisellä IF-teräk-
sellä myös syvävedettävyys oli hyvä2.

Kuvassa 5 on esitetty niukkahiilisten
teräsohutlevyjen murtovenymän ja
r-arvon kehittyminen. Murtovenymä ku-
vaa jossakin määrin venytysmuovatta-
vuutta, vaikka tasavenymä olisikin sen
parempi mitta. Syvävedettävyytä kuvaa
puolestaan r-arvo, joka täysin isotroop-
pisella, kaikkiin suuntiin samat lujuus-
ominaisuudet omaavalla teräksellä on 1.
Tiivistämättömällä teräksellä, jonka hiili-
pitoisuus on 0,06 p-% päästään 42 %
murtovenymään ja r-arvoon 1,2. Japani-
laiset ostivat Armco-yhtiöltä tietotaidon
Al-tiivistyksestä ja Al-tiivistetyillä teräksil-
lä päästiin 45 % murtovenymään ja

Kuva 4.
Hiilipitoisuuden
aleneminen
muovattavissa
niukkahiilisissä
teräsohutlevyissä2.

Kuva 3. Murtovenymän ja r-arvon
riippuvuus hiilipitoisuudesta2.

r-arvoon 1,5. 1960-luvulla kellouuneissa
tapahtuvassa hehkutuksessa syntyvää
hiilenkatoa hyödyntämällä murtoveny-
mä voitiin nostaa arvoon 48 %. Kun ryh-
dyttiin valmistamaan IF-teräksiä, r-arvo
nousi 1,8:aan, mutta murtovenymä las-
ki. Vasta kun ultramatalahiilisillä IF-te-
räksillä hiilipitoisuus onnistuttiin pudot-
tamaan alemmaksi 20 ppm:ään, nousi
myös murtovenymän arvo. Lisäämällä
teräkseen sopivia määriä titaania ja nio-
bia vapaan hiilen ja typen sitomiseksi on
päästy murtovenymässä yli 50 % arvoon
ja r-arvo on ylittänyt rajan 2,0.

Terästen mekaanisten ominaisuuksien
kehittäminen on tehnyt mahdolliseksi
autonvalmistajille vähentää osien luku-
määrää yhdistämällä aiemmin erillisiä
osia yhdeksi osaksi. Esimerkiksi etu- ja
takaoven pilari sekä takapuskuri on voitu
muovata yhdestä ultramatalahiilisestä
teräsohutlevystä. Hyvin syvävedettävä
teräs tekee mahdolliseksi vähentää pis-
tehitsausta, vähentää ruostumista ja pa-
rantaa tuottavuutta2.�

Kuva 5.
Niukkahiilisten
teräsohutlevyjen
murtovenymän ja
r-arvojen kehitys2.

KIRJALLISUUTTA
1A. Choudhury, Vacuum Metallurgy, ASM

International, 1990
2K. Tsunoyama, Development of Automoti-

ve Steel Sheet in Japan, phys.stat.sol (a) 160
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1.  Johdanto
Tuotteen elinkaariarviointi (life cycle assessment, LCA) tai elinkaa-
rianalyysi, jota nimitystä aikaisemmin on käytetty, on standardin
SFS EN-ISO 14040 (kuva 1)1 mukaisesti tekniikka, jolla tuottee-
seen liittyviä ympäristönäkökohtia ja potentiaalisia ympäristövai-
kutuksia arvioidaan koostamalla inventaario tuotejärjestelmän
olennaisista syötteistä ja tuotoksista, arvioimalla näihin liittyvät
potentiaaliset ympäristövaikutukset ja tulkitsemalla inventaario-
analyysin ja vaikutusarvioinnin tulokset selvityksen määriteltyjen
tavoitteiden suhteen. Tuotteen elinkaariarvioinnissa huomioon
otettavat ympäristövaikutusluokat ovat yleensä luonnonvarojen
käyttö, ekologiset seuraukset sekä ihmisen terveyteen vaikuttavat
seikat.

Vaikka LCA kokonaisuutena on systemaattinen, vaihe vaiheel-
ta etenevä menettely, se on luonteeltaan myös iteratiivinen pro-
sessi, jossa työn kestäessä tarvittaessa palataan aikaisempiin vai-
heisiin tarkistuksia ja lisäselvityksiä varten.

Matti Palperi - Curriculum Vitae
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Tuotteiden

elinkaariarviointi
ja metallit
DI Matti Palperi

Tuotteen elinkaariarvioinnissa kootaan ja käsitellään erittäin
suurta tietomäärää hyvin monista, usein hyvinkin erilaisten teolli-
suudenalojen, energiantuotannon ja tuotteen käytön aikaisista
prosessivaiheista ja toimintoketjuista. Työn aikana joudutaan
myös usein tekemään valintoja, yksinkertaistuksia ja rajauksia.
Näin ollen täsmällinen, yksityiskohtainen sekä kattava dokumen-
tointi ja raportointi on ehdoton edellytys varmistamaan tulosten
objektiivisuuden ja läpinäkyvyyden eli jälkeenpäin tarkistettavuu-
den.

Elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettamisen yhteydessä voi-
daan myös sopia, että siihen sisällytetään (ulkopuolisen asian-
tuntijan tekemä) kriittinen arviointi; eräät elinkaariarvioinnin
käyttötarkoitukset sitä suorastaan edellyttävät.

Tuotteen elinkaariarviointia yleensä menetelmänä ja sen mer-
kitystä ja käyttöä eri tarkoituksiin on runsaasti käsitelty kirjallisuu-
dessa 2. Tässä yhteydessä tuodaan esille joitakin nimenomaan
metallien valmistukseen, käyttöön ja kierrätykseen liittyviä koke-
muksia, kommentteja ja näkemyksiä, joita allekirjoittaneelle on
syntynyt eräiden elinaariarviointia käsittäneiden projektien ja
tehtävien yhteydessä. Näistä viimeisin on Suomen ympäristökes-
kuksen ja alan teollisuuden yhteishanke “Elinkaarianalyysi metal-
lien jalostusteollisuuden ympäristöasioiden hallinnan työvälinee-
nä” 3.

2. Tuotejärjestelmät ja rajaukset
Tuotteen elinkaariarvioinnissa ympäristönäkökohtia ja potentiaa-
lisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan tuotejärjestelmän puit-
teissa. Tuotejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kun
suoraan tai välillisesti tuotteen aikaansaamiseen, käyttöön ja käy-
töstä poistoon liittyvät yksikköprosessit yhdistetään sarjaksi tai
verkostoksi materiaali- ja energiavirtojen kautta. Kuva 2 on ää-
rimmäisen pelkistetty; käytännössä tuotejärjestelmät ovat erit-
täin monivaiheisia ja sisältävät monia haarautuvia ja edelleen
haarautuvia prosessiketjuja.

Yksittäisten prosessivaiheiden, tehtaiden (portilta -portille,
from gate to gate)  ympäristötaseistakin saadaan käsityksiä ym-
päristövaikutuksista. Sama koskee myös useiden vaiheiden yhdis-
telmiä, esim. osaketjua raaka-aineiden hankinnasta valmiiksi
tuotteeksi (kehdosta - portille, from cradle to gate). Tällaisia elin-
kaarianalyysitekniikalla tehtyjä osittaistaseita, “ekoprofiileita”,
ovat tyypilliset tähän saakka tehdyt metallien, esim. teräksen 4,

1961 DI, TKK Vuoriteollisuusosaston metal-
lurgian opintosuunta
1961 - 73 Outokumpu Oy:ssä eri tehtävissä
1973 - 92 Ovako Oy:ssä (Imatra Steel) eri teh-
tävissä

Vuorimiesyhdistyksen jäsen v:sta 1961

Kuva 1. Elinkaariarvioinnin vaiheet.
Figure 1. Phases of Life Cycle Assessment.

r
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kuparin 5 tai sinkin 6  “elinkaaritarkastelut” ja samankaltaisin ra-
join on tehty myös edellä mainittu Suomen ympäristökeskuksen
työ.

Tällaisten osataseiden perusteella voidaan ohjata yksittäisten
vaiheiden ympäristönsuojelutoimenpiteitä ja esim. vertailla käy-
tettyjen rajojen sisällä vaihtoehtoisia prosesseja, mutta ei eri tuo-
tejärjestelmiä. Selvitettyjä yksikköprosessien tasetietoja ymmär-
ryksellä käytettyinä on (usein) mahdollista hyödyntää osana lop-
putuotteen koko elinkaaren käsittävää elinkaari-inventaariota.

 Varsinaisessa elinkariarvioinnissa tuotetta tarkastellaan ni-
menomaan kokonaisvaltaisesti tuotteen koko elinkaaren ajalta
(ns. kehdosta hautaan, from cradle to grave) raaka-aineiden han-
kinnasta valmistukseen, käyttöön ja loppukäsittelyyn.

Tuotteen käyttövaihe on oleellinen osa elinkaarta. Varsinkin
kestokulutushyödykkeillä, pitkäikäisillä koneilla ja laitteilla tuot-
teen käytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat usein ylivoimai-
sesti määräävimmät ja, toisin kuin monesti luullaan, tuotteen
valmistusvaiheiden tai raaka-aineiden, kuten metallien, osuudet
havaitaan kokonaisuuden kannalta suhteellisen vähän merkitse-
viksi.

Tuotteiden elinkaariarviointien tärkeimpiä käyttötarkoituksia
on nimenomaan vertailla tuotteita tai vaihtoehtoisia valmistus-
prosesseja. On kuitenkin oltava tarkkana, ettei erehdytä vertaile-
maan toisiaan vastaamattomia tuotteita tai prosessikokonai-
suuksia.

Elinkaariarvioinnissa käytettyä kokonaisvaltaista tarkasteluta-
paa voidaan itse asiassa käyttää selventämään ja ratkaisemaan
millaiset vertailut ovat mahdollisia, “oikeita” ja millaiset mahdot-
tomia tai epämielekkäitä.

3. Rakennemateriaalien vertailut
Elinkaariarvioinnissa tuotteen toiminnallinen yksikkö (functional
unit) on vertailuyksikkö, joka kuvaa tuotteen määrällistä suoritus-
kykyä. Kahden tai useamman tuotteen keskinäinen vertailu on
mahdollista vain, jos niillä on (täsmälleen) sama toiminnallinen
yksikkö, siis että tuotteet ovat määrällisesti ja laadullisesti täysin
vastaavat ja toteuttavat saman tehtävän.

Rakennemateriaaleja pyritään – ymmärrettävästi – vertaa-
maan keskenään. Eri materiaaleille ei kuitenkaan voida löytää sa-
maa, yhteistä toiminnallista yksikköä. Siten materiaalien suora,
yksinkertainen vertailu keskenään valmistuksen energiankäytön
tai muun ekologisen tekijän suhteen on mahdotonta. On mah-
dotonta sanoa, että teräs olisi parempi tai huonompi kuin betoni
tai lasi parempi tai huonompi kuin jokin muovi.

Yleinen virhe on verrata materiaaleja massayksikköä kohti
(per tonni tai per kg), mutta tonni ruostumatonta terästä aivan
eri asia kuin tonni alumiinia; sama koskee tilavuuksia.

 Väärinkäsityksiä on päässyt muodostumaan ja ”myyttiyty-
mään”, esim. että alumiinin käyttö on tuomittavaa, koska sen
valmistus (malmista) vaatii (per tonni) paljon energiaa tai että
esim. puu ilman muuta, aina olisi erityisen ekologinen materiaali.

Materiaaleja voi ja pitää verrata vain osana lopputuotteita.
Tällöinkään ei yleensä riitä, että materiaali vain vaihdetaan toi-
seksi, sillä myös lujuuksien, painojen, korroosio-ominaisuuksien
jne erilaisuus on huomioitava eli eri materiaaleja käyttäen tulee
erilaiset ratkaisut. Näille lopputuotevaihtoehdoille on kullekin
tehtävä (oma, erilainen) kokonaisvaltainen elinaaritarkastelu ja
niihin on otettava mukaan kaikki elinkaarivaiheet ja kaikki tekijät,
ei vain rakennemateriaaleja tai niiden valmistusdatoja, vaan
myös mm. lopputuotteen käyttövaihe huoltoineen, jätteet, kier-
rätys jne. Vertailtavien tuotteiden tuotejärjestelmien ja niiden ra-
jauksien on myös oltava samat tai täysin analogiset ja vertailtavil-
la tuotteilla on oltava sama, yhteinen toiminnallinen yksikkö. Eri-
tyisesti on huomioitava myös tuotteen käyttöikä ja kestoikä. Kos-
ka materiaaleja saman funktion tuottavaan lopputuotteeseen
yleensä tarvitaan eri määrä, ei siis tälläkään tavalla itse materiaa-
leille saada vertailua tai yleistä paremmuusjärjestystä, vaan ver-
tailu tapahtuu eri tavoin toteutettujen, tietyn funktion toteutta-
vien lopputuotteiden kokonaisvaikutusten kesken.

4. Metallien kierrätys
Metallin valmistus romusta on yleensä edullisempaa kuin mal-
mista, johtuen ennen kaikkea pienemmästä energian tarpeesta,
koska romu on jo valmiiksi metallisessa olomuodossa, eikä siten
enää tarvita pelkistysenergiaa. Oikeastaan metalleilla jatkuva
kierto on perustilanne ja malmista valmistusta tarvitaan vain kor-
vaamaan kierron aikana tapahtuvia häviöitä ja hävikkiä*. Toisaal-
ta kaikki metalli on alun perin lähtöisin malmista.

Kertakäyttötuotteiden elinkaari on yksinkertainen yhteen
suuntaan, ”kehdosta hautaan”, etenevä ja päättyvä; niin myös
suljetussa, päättyvässä kierrossa.

Avoimessa, jatkuvassa kierrossa, kuten metalleilla, materiaa-
lin elinkaari on periaatteessa päättymätön ketju, kuten on yksin-
kertaistaen esitetty kuvan 3 vasemmassa puolessa.

Ensimmäinen kierros, metallin valmistus  malmista, on erilai-
nen, tässä tapauksessa enemmän ympäristöä kuormittava kuin
seuraavat. Syntyy kuitenkin väärä kuva, jos malmin pelkistyksestä
ym. johtuvat ympäristökuormitukset kohdennetaan vain sille ja

* Tätä on ehkä vaikea huomata, koska suurin osa metalleista (edelleen) valmistetaan malmeista.
Tämä kuitenkin johtuu siitä, että metalleja tarvitaan jatkuvasti lisää eli metallien kysyntä suuresti
ylittää tällä hetkellä romuna poistuvan määrän. Suuri osa metalleista kumuloituu käyttöön muo-
dostaen kasvavan varaston, josta ne vasta pitkän ajan kuluttua palautuvat kiertoon.

Kuva 2. Tuotejärjestelmä.
Figure 2. The Product system.
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muodossa kaksi periaatteellista esimerkkiä raudan elinkaaresta ja
kierrosta terästuotteissa. Kummassakin tapauksessa lähtökohta-
na on sama teräksen (raudan) määrä (100 yksikköä) lopputuot-
teessa. Toisessa tapauksessa kuvitellaan kaikki lopputuotteen te-
räs kierrätetyksi takaisin teräksen valmistukseen, toisessa pääty-
vän kokonaan ulos (terästuotteen) tuotejärjestelmästä. Muut
tuotejärjestelmän sisäiset materiaalivirrat, terästehtaan sisäinen
kierto ja lopputuotteen valmistuksessa syntyvä romu sekä (rau-
dan) häviöt prosesseissa, on pidetty samoina. - Ohimennen to-
dettakoon, että nämä eivät edusta mitään todellisia tai tyypillisiä
tapauksia, mutta ovat suuruusluokiltaan mahdollisia.

Esimerkeistä havaitaan erittäin selkeästi, että nimenomaan
lopputuotteen kierrätyskohtalo ratkaisee, paljonko sen teräkses-
tä on katsottava tehdyksi malmista; huonoimmassa tapauksessa
kaikki, mutta täydellisenkin kierrätyksen tapauksessa on prosessi-
häviöiden takia jonkin verran tehtävä - tai ajateltava tehdyksi -
malmista. Tämän ajatusmallin mukaisesti periaatteessa teräs (tai
yleensä metallijaloste) voi siten olla kokonaan malmipohjaista,
mutta ei koskaan ajateltavissa kokonaan romupohjaiseksi.

Myös metallien kierrätysasteen määrittelyn pitäisi kytkeä lop-
putuotteen kohtaloon, ei romun osuuteen metallinvalmistuksen
syötteenä.

6. Metalleja koskevat tiedot
elinkaariarvioinneissa
On osoittautunut, että tuotteiden elinkaari-inventaarioihin tar-
vittavat ja riittävän luotettavat tiedot yrityksillä yleensä omasta

Kuva 3. Allokoinnin välttäminen tuotejärjestelmän rajoja
laajentamalla.
Figure 3. Avoiding of allocation by expanding the product
system.

Kuva 4. Raudan kierto terästuotteissa.
Romun kierrätysaste 100%.
Figure 4. Circulation of iron in steel products.
Recycling rate of scrap 100%.

jälkimmäisten raaka-aineen ajatellaan olevan 0-päästöistä kierrä-
tysmateriaalia, sillä metallin valmistus malmista ja romusta ovat
pakkosidoksissa toisiinsa eli valmistustapa ei periaatteessa ole
vapaasti valittavissa.

Elinkaaritarkastelussa lopputuotteen kannalta ei saisi olla
eroa, sillä onko metallijalosteen (välitön) lähtöaine ollut malmi
vai romu. Siksi eri kierrosten erilaisuudet on jotenkin tasoitettava,
yhteiset ympäristökuormitukset kohdennettava oikeudenmukai-
sessa suhteessa kaikille. Elinkaariarviointitermein ilmaistuna on
kysymyksessä peräkkäisallokoinnista. Toistuvassa kierrätyksessä
metallin (romun) määrä häviöiden takia kerta kerralta vähenee,
ketju “suppenee”, mikä edelleen komplisoi tilannetta.

Mikään tällaisten allokointitapausten käsittelemiseksi ehdo-
tetuista laskennallisista menettelytavoista ei ole vakiintunut käyt-
töön tai tullut yleisesti hyväksytyksi.

LCA-standardissa ISO 14041 suositellaan allokointiongelman
ensisijaisena ratkaisuna kiertää tai välttää allokointitarve koko-
naan laajentamalla tuotejärjestelmän rajoja. Tässä tapauksessa
rajojen laajennus tarkoittaa, että kierrätys sisällytetään tuotejär-
jestelmään, jolloin se pelkistyy periaatteessa hyvin yksinkertaisek-
si (kuvan 3 oikea puoli).

Käytännössä näin rajattuinakin tuotejärjestelmät ja siten
myös elinkaariarvioinnit tietenkin muodostuvat edelleen varsin
monimutkaisiksi ja suuritöisiksi, eikä menettelytapoja toistaiseksi
ole yksityiskohtaisesti kehitetty valmiiksi.

5. Malmipohjainen versus romupohjainen
metallin valmistus
Kun edellä mainitun laajasti rajatun tuotejärjestelmän yhteydessä
kokonaisvaltaisen tarkastelun lähtökohdaksi valmistuskeskeisyy-
den sijaan otetaan nimenomaan lopputuote, selventää tämä lä-
hestymistapa jo yleisellä tasolla sovellettuna elinkaariarvioinneis-
sa ja yleisestikin kierrätykseen liittyvää problematiikkaa ja helpot-
taa esim. toisiaan vastaavien vertailuvaihtoehtojen havaitsemis-
ta. Aihetta on käsitelty metallien osalta mm. raportin “Metallivir-
rat ja romun kierrätys Suomessa” luvussa 3 ja liitteessä 2 7.

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty hyvin pelkistetyssä ja yleistetyssä

r
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KIRJALLISUUSVIITTEET:
1 ISO Ympäristöasioiden hallinta / Elinkaariarviointi-standardit:
- SFS-EN ISO 14040 Periaatteet ja pääpiirteet.
- SFS-EN ISO 14041 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely
sekä inventaarioanalyysi.
- SFS-EN ISO 14042 Vaikutusarviointi.
- SFS-EN ISO 14043 Tulosten tulkinta.

toimintapiiristään sinänsä ovat olemassa tai ne on suhteellisen
helposti, ilman erityisiä tutkimuksia hankittavissa tai riittävällä
tarkkuudella arvioitavissa. Tarvittavien tietojen suuresta määrästä
johtuen kuitenkin niiden kerääminen ja käyttökelpoiseen muo-
toon saattaminen voi olla melko aikaa vievää.

Silloin tällöin ilmenevät virheet ovat pääasiassa väärinkäsityk-
sistä johtuvia, esim. tieto sinänsä on oikea, mutta se ei ole sitä,
mitä kyseisessä kohdassa tarvitaan. Myös tiedon antajan olisi syy-
tä varmistaa, että on oikein ymmärtänyt kysymyksen ja että tie-
don käyttäjä, elinkaaritarkastelun tekijä käsittää ja käyttää sitä
oikein.

Yleisessä käytössä olevissa valmisohjelmissa ja tiedostoissa
metalleja koskevat tiedot sen sijaan usein ovat puutteellisia ja
vanhentuneita. Ne saattavat myös olla yleistyksiä tai toisaalta eri-
koistapauksia, jotka eivät päde tarkastelun alaisena olevassa ta-
pauksessa. Tällaisten “valmiiden” tietojen relevanttius pitäisi to-
dellisen asiantuntijan joka kerta varmistaa.

Myös sinänsä hyvät ja luotettavat ohjelmat ja tiedostot eivät
sellaisinaan aina sovi tehtävän tarkastelun tavoitteisiin ja rajoi-
hin. Esimerkiksi aikaisemmin mainittu IISI:n tietokanta ei ilman
muuta sovi, jos tehdään elinkaariarviota Suomen olosuhteiden
mukaisesti.

Vaikka metalleja koskevat elinkaari-inventaariotiedot ovat tai
ovat kohtalaisen helposti saatettavissa laadullisesti tyydyttävälle
tasolle, samaa ei voi sanoa ainakaan toistaiseksi vaikutusarvioin-
nissa käytetyistä metallien, lähinnä siis metallipäästöjen todelli-
sista vaikutuksista luontoon tai ihmiseenkään, niissä pitoisuuksis-
sa, määrissä, olomuodoissa tai niissä ympäristössä, joissa ne
esiintyvät.

Päästöjen ympäristövaikutuksilta toisistaan ja tapauksittain
hyvinkin paljon eroavien metallien niputtaminen väkinäisen kä-
sitteen “raskasmetallit” alle aiheuttaa usein tarpeettomia väärin-
käsityksiä ja epäoikeutetusti huonoa imagoa metalleille ja metal-
linjalostusteollisuudelle. Metallit ja metallipäästöt pitäisi käsitellä
yksilöidysti ja tapauskohtaisesti erikseen.

7. Yhteenveto
Yhteenvetona metallituotteiden elinkaaritarkastelujen yhteydes-
sä saaduista kokemuksista ja syntyneistä käsityksistä voidaan
mainita seuraavaa:

Perusteellinen tuotteen elinkaariarviointi on suuritöinen. Ar-
vioinnin käyttötarkoituksesta riippuen saattaa riittää yksinkertais-
tettu tai vain osaan tuotteen tuotejärjestelmästä kohdistuva tar-
kastelu, mutta silloin on vaarana, että jää huomaamatta koko-
naisuuden kannalta oleellisia asioita. Koneiden ja laitteiden käyt-
tövaihe, käytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat usein domi-
noivia, rakennemateriaalien valmistuksen vaikutusten jäädessä
suhteellisen pieneksi.

 Elinkaariajattelua soveltamalla voidaan nähdä, että on mah-
dotonta sinänsä vertailla rakennemateriaaleja suoraan keske-
nään valmistuksen energiankäytön tai muiden tekijäin suhteen.
Verrata voidaan vain eri materiaaleista valmistettuja samanfunk-
tioisia (loppu-) tuotteita ja silloinkin on verrattava niiden koko
elinkaaria kaikkine vaiheineen ja vaikutuksineen, eikä vain materi-
aalien osuuksia.

Metalleista tai muista jatkuvasti, avoimesti kierrätettävistä ma-
teriaaleista tehdyillä tuotteilla peräkkäisallokointiongelma on
mahdollista ratkaista laajentamalla tuotejärjestelmien rajoja siten,
että kierrätys sisällytetään tuotejärjestelmään. Menettely on LCA-
standardin ISO 14041 suosituksen mukainen ja se selventää ylei-
semminkin monia kierrätykseen liittyviä kysymyksiä. Esimerkeistä
havaitaan erittäin selkeästi, että nimenomaan lopputuotteen kier-
rätyskohtalo ratkaisee, paljonko sen teräksestä on katsottava teh-
dyksi malmista, paljonko romusta; samoin, että kierrätysaste on
syytä määritellä lopputuotteesta lähtien. - Sen sijaan, että mainos-
tetaan tuotteen olevan valmistettu kierrätysmateriaalista, pitäisikin
keskittyä kehittämään lopputuotteita helposti kierrätettäviksi.

Yrityksillä on yleensä olemassa elinkaari-inventaarioihin vaa-
dittavat ja riittävän luotettavat tiedot, joskin tarvittavien tietojen
suuresta määrästä johtuen niiden kokoaminen ja elinkaariarvioi-
jalle käyttökelpoiseen muotoon saattaminen voi olla mittava työ.

Yleisissä ohjelmissa ja  tiedostoissa valmiina olevien tietojen
laatu on vaihteleva: jonkun metalleista perillä olevan pätevän asi-
antuntijan olisi syytä joka kerta tarkistaa niiden oikeellisuus ja
soveltuvuus kulloinkin kysymyksessä olevaan tapaukseen.

Metallipäästöjen vaikutuksia ympäristöön ei läheskään kaikis-
sa tapauksissa kunnolla tunneta, vaan usein ollaan epävarmojen
yleistyksien ja arvelujen varassa. Ympäristövaikutuksiltaan toisis-
taan usein radikaalisti erilaisten metallien niputtaminen väkinäi-
sen käsitteen “raskasmetallit” alle aiheuttaa väärinkäsityksiä ja ai-
heettomasti huonoa imagoa metalleille ja metallinjalostusteolli-
suudelle. Metallit pitäisi käsitellä yksilöidysti.�

Kuva 5. Raudan kierto terästuotteissa. Romun kierrätysaste 0%.
Figure 5. Circulation of iron in steel products. Recycling rate of
scrap 0%.
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SUMMARY:
Product life cycle assessment (LCA) and metals.
Some experiences and views gained during several works
concerning life cycle assessments of metal products are pre-
sented and summarized.

A thorough LCA is laborious. Depending on goals of the
assessment a simplified or partial life cycle study may be ad-
equate, but then there is risk, that all essential environmen-
tal aspects connected to the product are not noticed. When
considering products like machines or equipment the envi-
ronmental impacts of its use often dominate when com-
pared with e.g. the impacts from the making of construction
materials. LCA-thinking, in fact, also makes clear, that direct
comparison of different construction materials as such is
impossible in terms of energy usage or other factors. Materi-
als can be related only as parts of end products, but even
then the total life cycles of the end products must be taken
into account, including all phases and all environmental in-
pacts.

In case of open recycling, like of metals, it is feasible to
avoid allocation by expanding the product system according
to standard ISO 14041. This also clarifies the discussion
about ore based and scrap based production of metals as
well as about the rate of recycling of metals; in both cases
the starting point should be end product and its handling
after use.

Generally the data required in LCA allready exist in enter-
prises concerned, but collecting and arranging them in suit-
able form for LCA may reguire considerable work. Instead
often the real environmental impacts of metals and other
emissions connected are poorly known.

Lumping many ways different metals togheter under a
more or less artifical concept “heavy metals” is often causing
unnecessary misunderstandings and unjustified negative
image for metals and metals industry. Metals should be con-
sidered individually.

- SFS OPAS 11 Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuo-
testandardeissa.
2 Loikkanen, T., Mälkki, H., Virtanen, Y., Katajajuuri, J.-M. sekä
Seppälä, J., Leivonen, J., Reinikainen, A., Elinkaariarviointi yri-
tysten ja viranomaisten ympäristöhallinnan päätöksenteon tukena
- nykytila ja kehittämistarpeet. Teknologiakatsaus 68/99, TEKES,
Helsinki, 1999.
3 Seppälä, J., Koskela, S., Palperi, M., Melanen, M., Metallien ja-
lostus ja ympäristö. Suomen ympäristö 438, Suomen ympäristö-
keskus, Helsinki, 2000.
4 IISI (Internetional Iron and Steel Institute), Worldwide LCI
Database for Steel Industry Products, 1998.
5 Boustead, I. & Panvalkar, S. G., Ecoprofile of Primary Copper
Production. A Report for the International Copper Association,
Boustead Consulting Ltd, January 1998.
5 Boustead, I. & Dove, W. T., Ecoprofile of Primary Zink Produc-
tion. A Report for the International Zink Association, Boustead
Consulting Ltd, February 1998.
7 Melanen, M., Palperi, M., Viitanen, M., Dahlbo, H., Uusitalo, S.,
Juutinen, A., Lohi, T.-K., Koskela, S., Seppälä, J., Metallivirrat ja
romun kierrätys Suomessa, Suomen ympäristö 401, Suomen ym-
päristökeskus, Helsinki, 2000.
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Kiviainesala kehittyy muuttuessaan
DI Hanna Järvenpää, Lohja-Rudus Oy

Kuva 1. Kiviainesten käyttö Suomessa vuosina 1989-1999.
Figure 1. Aggregate consumption in Finland during 1989-1999

Kuva 2. Kiviainesten suhteelliset käyttöosuudet Suomessa
vuosina 1989 – 1999.
Figure 2. Proportional aggregate consumption in Finland during
1989-1999.

Kiviaines on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Suo-
messa kiviainesta käytetään n. 15 tonnia asukasta kohden vuo-
dessa ja Euroopan tasolla laskettuna käyttömäärä on n. 6 tonnia
jokaista EU kansalaista kohden vuodessa. Kiviainestuotteet jou-
dutaan yhä useammin valmistamaan kalliosta. Joustava siirtymi-
nen sorakiviaineksista kalliokiviaineksiin edellyttää tutkimusta
sekä eri sidosryhmien yhteistyötä. Euroopan unionin sisämarkki-
noiden toteutuminen tulee aiheuttamaan kiviainesalallekin mer-
kittäviä muutoksia, joista näkyvin osoitus  tulee olemaan kiviai-
neksen CE -merkki.

Sorasta kallioon sekä jalostusasteen lisääntyminen

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kalliokiviaineksen osuus
kaikesta käytetystä kiviaineksesta kaksinkertaistunut ja vuonna
1999 sen osuus oli jo 45%. Murskattujen tuotteiden osuus on
yhteensä noussut 10 %-yksikköä 60%:sta 70%:iin (Kuvat 1 ja 2.).
Sora ja hiekka -ryhmä sisältää sekä seulotut tuotteet että jalosta-
mattomat, suoraan penkasta täyttömaiksi ajetut kiviainekset.
Tietyömaiden linjauksien kiviaineksista suuri osa kuuluu jalosta-
mattomiin kiviaineksiin, joten se selittää osaltaan miksi sora ja
hiekka -ryhmän osuus ei ole pienentynyt enempää.

Tie ja katurakentamiseen käytetään noin 60% kaikesta kiviai-
neksesta. Betonin ja asfaltin osuus on kummankin noin 10% ja
talonrakennukseen käytetään noin 15%.  Muut käyttötarkoituk-
set, sisältäen raidesepelin, edustavat noin 5% kaikesta käytetystä
kiviaineksesta.

Yhteiskunnan kiviaineshuolto on hoidettava yhdessä

On kolme selvää syytä, miksi on siirrytty enenevässä määrin kallio-
kiviaineksen käyttöön. Merkittävin syy on rakentamisalueiden lä-
heisyydessä olevien soravarantojen ehtyminen sekä sora-alueiden
lupaehtojen kiristyminen. Vaikka kalliomurskeiden tuotantokus-
tannukset ovat korkeammat kuin soramurskeiden, niin kallioalu-
eiden lähemmästä sijainnista syntyvät ajokustannussäästöt kom-
pensoivat korkeammat tuotantokustannukset. Toinen tekijä on
kiviaineksen käyttökohteen eli lopputuotteen laatu. Tutkimukset
ovat osittaneet, että teiden ja katujen rakentamiseen sekä asfaltin
ominaisuuksiin on kalliokiviaineksen käytöstä jopa hyötyä. Kallio-
kiviaineksen etuna pidetään myös sen suurempaa homogeeni-
suutta verrattuna sorakiviainekseen. Kolmantena päätekijänä voi-
daan pitää louhinta- ja murskaustekniikoissa tapahtunutta kehi-
tystä, joista esimerkkinä voidaan mainita murskauslaitosten no-
pea ja yksinkertainen siirrettävyys sekä tuotantokapasiteetin kasvu.

Koska yhteiskunnan kiviainestarve täytyy joka tapauksessa

tyydyttää, on kalliokiviaineksiin siirtyminen varmasti ympäristövi-
ranomaisten kannalta hyvä vaihtoehto. Kuitenkin osalle kiviai-
neksen loppukäyttäjistä kalliokiviaineksiin siirtyminen ei ole help-
poa tai taloudellisesti yhdentekevää. Suurin tällainen ryhmä on
betoninvalmistajat, joiden toiminta perustuu perinteisesti hyvän-
laatuiseen ja suhteellisen karkeaan harjusoraan. Nykyään tarjolla
olevat soraraaka-aineet ovat selvästi kauempana. Lisäksi ne ovat
lietteisempiä ts. rapautuneempia tai rakeisuudeltaan paljon to-
tuttua hienompaa, jolloin kalliokiviainekset voivat olla ympäris-
tön huomioimisen lisäksi myös teknisesti sekä kokonaistaloudel-
lisesti paras vaihtoehto. Valitettavasti on kuitenkin useita yksittäi-
siä tapauksia, joissa suunnittelija ja/tai rakennuttaja (eli kiviaines-
toimittajan asiakkaan asiakakkaan asiakas) on kieltänyt uuden
tyyppisten kiviainesyhdistelmien käyttämisen rakennuskohtees-
sa, ohittaen näin ympäristötekniset näkökohdat sekä vääjäämät-
tömän kehityksen. Tällaisissa tapauksissa kiviainestoimittaja on
pahassa välikädessä, eikä sympatiaa ole saatavissa kummalta-
kaan puolelta; lupaviranomaisilta tai asiakkaalta.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Laatusuunnitelmat ovat kiviainesalalla melko runsaasti käytössä.
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Sertifioituja laatujärjestelmiä ei alalla kuitenkaan ole kovinkaan
monta. Lohja Rudus Oy on ainoa kiviainesalan yritys, jolla on sekä
SFS-EN ISO 9002 ja SFS-EN ISO 14001 mukaiset sertifioidut laa-
tu- ja ympäristöjärjestelmät.

Yhteiseurooppalaiset standardit ja standardien
harmonisointi

Euroopan unionin sisämarkkinoiden toteuttaminen ja tuotteiden
vapaa markkinointi edellyttää kaupan teknisten esteiden poista-
mista. Kaupan teknisiksi esteiksi katsotaan mm. tuotteita koske-
vat toisistaan poikkeavat kansalliset standardit ja muut määräyk-
set. Harmonisoimalla kansalliset standardit yhteneviksi poistuvat
niiden aiheuttamat kaupan tekniset esteet.

Suomessa on tällä hetkellä kiviaineksen eri loppukäyttökoh-
teita varten olemassa yli kymmenen erilaista ohjetta. Näitä ohjei-
ta ovat julkaisseet erilaiset loppukäyttäjäosapuolet, henkilöyhdis-
tykset sekä ammatilliset järjestöt. Kirjoittajatahojen erilaisuudes-
ta ja riippumattomuudesta johtuen ohjeet eivät ole keskenään
verrattavissa niin rakenteensa, testausmenetelmien kuin laadun-
valvonnankaan puolesta.

Yhteiseurooppalaisia standardeja on kiviainesalalle laadittu
jo 12 vuotta. Niiden lopullinen valmistuminen ja käyttöönotto
Euroopassa on sovittu tapahtuvaksi 1.12.2003. Käyttöönoton
yhteydessä standardit harmonisoidaan eli kaikki kansalliset, risti-
riitaiset standardit kumotaan. Yhteiseurooppalaiset standardit
jakaantuvat seitsemään tuotestandardiin; asfaltti-, betoni-, laas-
ti-, raidesepeli-, suoja-, kevyt- ja sitomattomat kiviainekset sekä
36 testausstandardiin. Testausstandardit jakautuvat yleisiin, geo-
metrisiin-, mekaanisiin ja fysikaalisiin-, lämpö- ja rapautuvuus-
sekä kemiallisiin ominaisuuksiin.

Jokaisessa tuotestandardissa esitettään kyseiselle kiviaines-
lopputuotteelle asetettavat laatuominaisuudet, niiden määrittä-
misessä käytettävät testausstandardit, laadunvalvonnan minimi-
määrä sekä tulosten arvioimiseen käytettävät luokkarajat. Varsi-
naiset vaatimukset asettaa kiviaineksen käyttäjä valitsemalla
tuotestandardista luokat eri kiviaineslaatuominaisuuksille sen
mukaan minkälaiseen käyttökohteeseen/rasitukseen kiviaines
joutuu. Esimerkki: raidesepelille valitaan Los Angeles -arvo rata-
osuuden vuosittaisen kuormakertymän (Mt) mukaan.

Kiviainestuotteille CE -merkki
1.12.2003

Euroopan komissio on antanut kiviaineksille mandaatin. Man-
daatissa on lueteltu kullekin kiviaineslopputuotteelle siltä edelly-
tettävät olennaiset vaatimukset. Olennaiset vaatimukset perus-
tuvat rakennuskohteen kiviainekselle asettamista vaatimuksista
ja rakennustuotteille ne määritellään seuraavan listan mukaisesti:
mekaaninen lujuus ja vakavuus, paloturvallisuus, hygienia, terve-
ys ja ympäristö, käyttöturvallisuus, meluntorjunta sekä energia-
talous ja lämmöneristys.

Rakennustuotteelle, jolla on mandaatti ja jonka vaatimuksen-
mukaisuus on ositettu harmonisoitujen standardien mukaisesti,
annetaan CE -merkki.

Kiviaineksen vaatimuksenmukaisuuden arviointi jakaantuu
ennen tuotantoa tehtävään alkutestaukseen sekä tuotannon ai-
kaiseen sisäiseen laadunvalvontaan. Kiviainestoimittaja antaa ki-
viainestuotteelle CE -merkin alkutestauksen perusteella. Tuotan-
non aikaisella laadunvalvonnalla osoitetaan tuotteen jatkuva CE -
merkin mukaisuus.

Markkinavalvonnalla varmistetaan rakennustuotteiden CE -
merkin oikea käyttö. Ympäristöministeriö on 1.9.2000 valtuutta-
nut Turvatekniikan keskuksen (TUKES) vastaamaan EU:n raken-
nustuotedirektiivin mukaisesta rakennustuotteiden markkinaval-
vonnasta Suomessa.

Kolmannen osapuolen valvonta?

Mandaatin mukaisesti kiviainestuotteille (seitsemän tuotestan-
dardia) määritetään kansallisesti niiden turvallisuusnäkökohtien
perusteella vaatimuksenmukaisuusmenetelmäksi joko taso 2+
tai 4. Taso 2+ valitaan, jos kiviainesta käytetään lopputuottee-
seen/rakenteeseen, jolle asetetaan korkeat turvallisuusvaatimuk-
set. Taso 4 valitaan vastaavasti, jos lopputuotteelle/rakenteelle ei
aseteta korkeita turvallisuusvaatimuksia. Kummatkin tasot pe-
rustuvat valmistajan vakuutukseen eli kiviainestoimittaja yksin
vastaa tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta. Tasossa 2+ riippu-
maton kolmas osapuoli kuitenkin kontrolloi alkutestauksen sekä
jatkuvan laadunvalvonnan toteutumista. Tasossa 4 kiviainestoi-
mittajan vaatimuksenmukaisuuden tarkkailu pohjautuu CE -mer-
kin markkinavalvontaan.

Suomessa ei ole vielä virallisesti päätetty mitkä kiviainestuotteis-
ta kuuluvat luokkaan 2+ ja mitkä luokkaan 4. On kuitenkin oletetta-
vissa, että useampi kiviainestuote tullaan luokittelemaan luokkaan
2+. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Ympäristöministeriö.

Tämän päivän tilanne Suomen standardisoinnissa

Yhteiseurooppalainen standardisointi on viimevuosina edennyt
nopeasti. Kiviaineksen testausstandardeista on jo 28 kappaletta
kaikista 36 kappaleesta valmiita. Suomessa on erityisesti sitomat-
tomissa ja asfalttikiviaineksissa hyvin pitkälle siirrytty käyttämään
uusia SFS-EN testausstandardeja, vaikka pakollisiksi ne tulevat
vasta siis 1.12.2003. Myös tuotevaatimuksia uudistettaessa on
pyritty ottamaan huomioon tulevien tuotestandardien rakenne
ja vaatimusluokat, jolloin siirtyminen yhteiseurooppalaisiin stan-
dardeihin tullee olemaan melko helppoa.

 Suomeen ollaan tällä hetkellä rakentamassa ohjeistusta va-
paaehtoisen kolmannen osapuolen tarkkailuksi. Työryhmässä on
laajasti edustettuina niin kiviainestoimittajat kuin –käyttäjätkin.
On siis hyvinkin mahdollista, että Suomessa kiviainesalalla alkaa
kolmannen osapuolen tarkkailu ennen kuin se virallisesti astuu
voimaan harmonisoitujen standardien yhteydessä.�

SUMMARY

Aggregate is the world’s most used construction material. In
Finland the annual aggregate consumption mounts up to 15
tonnes per inhabitant as in Europe the amount is annually 6
tonnes per each EU citizen.

The trend in Finland has been towards crushed rock pro-
ducts. The share of rock instead of gravel products, has
doubled in the last ten years, and in year 1999 it equalled 45%
of the total aggregate consumption of 80 millions tonnes. The
consumption divides to unbound road and street constructi-
on (60%), bituminous mixtures (10%), concrete (10%), buil-
ding construction (15%) and others (5%).

The EU market and free trade require removal of technical
barriers involved in trade, e.g. national standards. By harmo-
nising the national standards with the common European
standards this can be achieved. The European standardisation
work for aggregate products has been going on for 12 years
and the adoption of the standards in all Europe has been ag-
reed to be on the 1st of December 2003. Along with the packa-
ge of standards (product standards and testing standards) the
aggregate products will become CE marking representing the
European conformity. The attestation of conformity is on the
responsibility of the aggregate supplier. However, if aggregate
product is categorised as aggregate with high safety require-
ment the supplier’s evaluation of conformity will be controlled
by a third party surveillance.  The Ministry of Environment
controls the right use of the CE mark by the market surveillancer
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Kysymys turpeen kasvusta ja energiaturpeen kasvihuonekaasu-
vaikutuksista on tällä hetkellä koko turvetoimialan tärkein kysy-
mys. Kesällä 2000 valmistui KTM:n kansainvälisiltä tiedemiehiltä
tilaama puolueeton selvitys “ The Role of Peat in Finnish Green-
house Gas Balances”/1/. Raportissa selvitysmiehet antoivat pe-
rustellun kantansa turpeen asemasta Suomen ilmasto- ja ener-
giapolitiikassa. Kannassaan selvitysmiehet totesivat turpeen ole-
van luokitukseltaan “biomassapolttoainetta”, sillä turve eroaa
luonteeltaan sekä fossiilisista- että biopolttoaineista. Turve on ra-
portin mukaan “hitaasti uusiutuva polttoaine”. Raportin mukaan
turvetta muodostuu Suomessa enemmän kuin sitä käytetään
energiana. Turveteollisuuden mukaan raportin pohjalta voidaan
ministeriöissä muodostaa Suomen poliittinen kanta soiden- ja
turpeen käytöstä kansainvälisiin ilmastosopimuksiin nähden.

Turpeen käyttö, soiden geologinen
tutkimus ja Suomen turvevarat
Kimmo Virtanen, FT
GTK / Turvetutkimuksen koordinaattori;
Turun yliopisto / Dosentti (Turvegeologia)

Kimmo Virtanen - Curriculum Vitae
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Turpeen lastausta (kuva: Vapo Oy). Loading of peat.

Turpeen käytön yhteiskunnallinen merkitys
Suomessa
Suomen kaltaisessa ilmastoltaan kylmässä maassa asutuskes-
kusten energiahuollon turvaaminen on yhteiskunnan elinehto.
Tällä hetkellä turpeella tuotetaan n. 6 % valtakunnan kokonaise-
nergiasta ja yli 20 % kaukolämmöstä. Vuosi 1997 oli turvetuo-
tannossa tähänastinen huippuvuosi. Tällöin turvetta tuotettiin yli
31 milj. m3 eli noin 300 000 rekka-autokuormaa /2/ (kuva 1).

Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä ja
kasvuturpeena. Energiaturpeen osuus käytetystä turpeesta on yli
90 % ja kasvuturpeen osuus noin 6-7 %. Jonkin verran turvetta
käytetään myös yhdyskuntajätteen kompostoinnissa, bio-
suodattimina, karjankuivikkeena, öljyntorjunnassa, tekstiilien
valmistuksessa, routa- ja vesieristeenä sekä turvehoidoissa. Tur-
vetta voitaisiin teknisesti käyttää myös monien kemianteollisuu-
den tuotteiden raaka-aineena, mutta pitkänajan öljyn-, maakaa-
sun- ja kivihiilen maailmanmarkkinahinnoilla turpeen käyttö
kemianteollisuudessa ei ole kannattavaa.

Turvetuotannon ja turpeenkäytön työllisyysvaikutus on n.
7700 työpaikkaa (htv) /3/. Tähän lukuun on laskettu varsinaisen
tuotannon lisäksi turpeen kuljetukset, koneenrakennus ja -huol-

Kuva 1.  Turpeen tuotanto Suomessa.
Fig.1.  Peat production in Finland.

to, sekä turvetta käyttävien voimalaitoksien henkilöstö. (kuva 2).
Työpaikoista valtaosa on maaseudun alityöllisyysalueilla. Turve-
tuotantoa on nykyisin 180 kunnassa yhteensä noin 500 tuotan-
toalueella.

Suomessa n. 200 yritystä tuottaa turvetta. Näistä valtaosa on
pienyrityksiä. Eniten turveyrityksiä on Etelä- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Turvetoimialalla toimii n. 3 000 yksityistä urakoit-
sijaa. Suurimmat turveyritykset ovat valtion kokonaan omistama
Vapo Oy, Oulun kaupungin ja kuntien pääosin omistama Turve-
ruukki Oy, sekä kuntien omistamat Kuivaturve Oy, Simon turve-
jaloste Oy ja kasvuturvetta tuottava Kekkilä Oy. Myös monella
turpeen käyttäjällä (mm. kaupunkien energialaitoksilla) on omaa
tuotantoa. Keväällä 2000 Vapo Oy osti Ruotsista Råsjö Torv Ab:n
ja Svenska Torv Ab:n tytäryhtiöineen ja sai määräävän markkina-
aseman myös Ruotsin turvemarkkinoilla.

Turpeen toimitusten arvo on Suomessa tällä hetkellä noin 1,2
-1,4 miljardia markkaa vuodessa ja sähköksi ja lämmöksi jalostet-
tuna moninkertainen tähän verrattuna. Energiaturve korvaa Suo-
men energiahuollossa tuontipolttoaineita. Suomessa käytetystä
energiasta 2/3 osaa on tuontienergiaa. Nykyisin turpeella on

Syntynyt:   1953,  Turku
1972 Yo., Turun klassillinen lyseo
1979 FK, TY, maaperägeologia
1986 FL, ”
1994 FT, ”
1997 Dosentti, ”
1980- GTK
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Suomessa noin sata suurta käyttökohdetta. Suurimmat turpeen
käyttökohteet ovat sisämaan kaupungit (mm. Oulu, Tampere,
Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Kajaani, Joensuu, Rovaniemi ym.).
Ne saavat sähkö- ja lämpöenergiansa pääosin turpeesta. Myös
teollisuus käyttää runsaasti turvetta energialähteenä (mm. Ke-
mira Chemicals Oy Oulu, Metsä-Serla Oy Tampere, UPM-Kym-
mene Jämsänkoski, Metsä-Serla Oy Savon Sellu Kuopio, Metsä-
Botnia Kemi jne). Lisäksi turpeella tuotetaan sähköä valtakunnan
verkkoon Fortumin Haapaveden turvevoimalassa (kuva 3).

Turve on tärkeä kotimainen mahdollisten kriisiaikojen ener-
giareservi. Tuotettua turvetta säilytetään ylivuotisissa tasausva-
rastoissa soilla noin 50 - 100 % vuotuisesta kulutuksesta. Tasaus-
varastot toimivat myös kriisiaikojen varmuusvarastoina /4/.

Turvevarojen kartoitus
Suomessa turvevaroja kartoittaa keskitetysti Geologian tutkimus-
keskus (GTK).  GTK:n suorittama soiden peruskartoitus tapahtuu
harvalla tutkimuspisteverkostolla (n. 4-5 pistettä/10ha). Kartoi-
tuksissa selvitetään kerrostumien turvelajit ja niiden tuotantokel-
poisuus erilaisille käyttömuodoille (kuten energia- ja kasvuturve)
sekä määritetään mm. turveteollisuuteen turpeen laatu, soveltu-
vien alueiden koko, turvemäärä ja suon energiasisältö. Lisäksi ar-
vioidaan alustavasti suon luontoarvot ja mahdolliset suon käyt-
töönotosta aiheutuvat ympäristövaikutukset. GTK:n tutkimustu-
lokset sopivat  maankäytön suunnittelun pohjaksi suoalueilla ja
maanhankinnan perustaksi turveteollisuutta varten, mutta ne ei-
vät tarkkuudeltaan riitä tuotantosuunnitelmien pohjaksi teolli-
suudelle /5/

GTK:n turvevarojen systemaattinen kartoitus alkoi sota-aika-
na vuonna 1941, jolloin Suomen energia-huolto oli suurissa vai-
keuksissa rajojen sulkeuduttua. Tällöin joitakin tutkijoita vapau-
tettiin rintamapalvelusta turvetutkimuksiin. (kuva 4.)

Kuva 3.  Turpeen tärkeimmät käyttökohteet kunnittain.
Fig.3. The use of peat in Finland.

Kuva 2.  Turvetuotanto työllistää Suomessa noin 7 700 henkeä.
(kuva: Vapo Oy)
Fig. 2.  Finnish peat production has 7 700 employees.

Alussa tutkimuksilla pyrittiin löytämään suoalueita, joista
tuotettiin polttoainetta mm. vetureille ja teollisuuslaitoksille. Tut-
kimuksia tehtiin mm. Kihniön - Parkanon alueella ja Pelsolla.
1940- luvun lopulla tavoitteena oli löytää alueita turpeen kemial-
lista jatkojalostusta varten ja 1950-luvun alussa GTK etsi raaka-
ainetta mm. Etelä-Pohjanmaalle suunniteltua turvevoimalaitosta
varten. Maailmanlaajuisten energiakriisien (1973 ja 1981) ja val-
takunnallisten energiastrategioiden seurauksena GTK:n turvetut-
kimuksia tehostettiin huomattavasti päättäjien ymmärrettyä ko-
timaisen energiatuotannon välttämättömyyden.

Vuosittain GTK kartoittaa turvekerrostumia noin 35 000 ha,
joista 10- 40 % osoittautuu kerrostumien laadun suhteen hyö-
dyntämiskelpoisiksi. Esimerkiksi vuonna 1999 GTK kartoitti 265
erillistä suota (pinta-ala 38 800 ha)  ja samana  vuonna GTK ra-
portoi 138 tuotantokelpoista turve-esiintymää, joiden tuotanto-
kelpoinen pinta-ala oli yhteensä 5800 ha. Turvetuotannosta
poistuu Suomessa loppuun käytettyinä vuosittain n. 2 500-4 000
ha, joten GTK vuosittain raportoima tuotantokelpoinen pinta-ala
on poistumaa suurempi. 1999 raportoitu energiaturvemäärä (
63 milj. suo-m3 ) vastaa n. 29 TWh energiaa ja kun energiatur-
peen käyttö Suomessa 1999  oli 22 TWh, ovat turpeen käyttö ja
GTK:n turvemaiden kartoitus tasapainossa. /5/. Todellisuudessa
kuitenkin vain n. 20 % GTK:n raportoimista esiintymistä tulee
maanomistusolojen, ympäristöasioiden ym. vuoksi  teollisuuden
käyttöön /6/.

 Vuosikymmenien saatossa GTK:hon on muodostunut mer-
kittävä valtakunnallinen turvekerrostumien aineistopankki. Kaik-
kiaan GTK on kartoittanut 1/3 Suomen turvekerrostumista , yh-
teensä 1,7 milj. ha. Geologiasia turvekerrostumia Suomessa las-
ketaan olevan noin 5,1 milj. ha. /7/ Kartoitettu on lähes 12000
erillistä suota. Tutkituilla soilla on yhteensä yli miljoona kairaus-
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Kuva 5.  Turvevarojen kartoitustilanne 1999.
Fig. 5. The mapped peatlands (%) from total geolocical
peatland area.

kelpoisten turvevarojen energiasisältö on
samaa luokkaa kuin Pohjanmeren tode-
tuissa öljyvaroissa eli n. 600 milj. toe (ek-
vivalenttista öljytonnia) /9/ .

Suomen soiden potentiaalinen ener-
giasisältö on yhteensä 7 300 TWh /7/.
Vertailuna mainittakoon, että sähkön
tuotanto  vuonna 1999 oli 67 TWh /10/,
joten Suomen arvioidut energiaturveva-
rat vastaavat energiasisällöltään yli sadan
vuoden koko sähkön tuotantoa.

Soiden keskisyvyys Suomessa on
GTK:n tähänastisten kartoitusten mu-
kaan 1,52 m ja suoalasta 23 % on yli 2 m
syvää. Suot ovat keskimäärin syvimpiä
Kaakkois-Suomessa ja matalimpia Poh-
jois-Pohjanmaalla. Suoalan suhde yli 2
metriä syvään alaan on suurin Kymen
maakunnassa 0,52 ja pienin Pohjois-
Pohjanmaalla 0,17. Suohehtaarilla on or-
gaanista kiintoainetta keskimäärin 1 270
tn /7/.

Laajamittaista turpeella tapahtuvaa
energiantuotantoa tai kemiallista teolli-

suutta ajatellen suoaloiltaan keskeisiä alueita ovat Ranua
(150 000ha), Pudasjärvi (220 000ha), Veteli ympäristöineen
(73 000ha) ja Ilomantsi (79 000ha). Lapin runsassoisissa kunnis-
sa Kittilässä ja Sodankylässä turpeen energiatiheydet ovat pieniä /
7/.

Kuva 4.  GTK turvekerrostumien  kartoitusalat  vuosittain vuodesta
1944.
Fig. 4. The yearly peatland mapping areas in Finland made by
Geological Survey since 1944.

pistettä Kaikkiaan GTK:ssa on julkaistu n. 300 raporttia, jotka si-
sältävät alustavia tietoja soiden käyttömahdollisuuksista ja turve-
varoista. Soiden tarkat kartoitustiedot karttoineen, profiileineen
ja laboratoriotietoineen on arkistoitu GTK:n tietopankkeihin ja
arkistoihin /8/.

GTK:n arkistoissa on melko kattavat tiedot mm. Etelä-Suo-
men, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Oulun ympäristön soista.
Vähemmän tutkittuja ovat Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Pohjan-
maa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ja lähes tutkimattomia aluei-
ta ovat Lappi ja Kainuu. (kuva 5)

Turvekartoitukset keskittynevät tulevaisuudessa nykyisten
turpeen käyttökohteiden ympäristöön, koska tällä hetkellä mo-
nissa käyttökohteissa turpeen kuljetusmatkat ovat pitkiä. Myös
tunnettujen suokeskittymien alueella kartoituksia suoritettaneen,
koska useiden tuotantoalueiden soilta alkaa vähitellen turve lop-
pua ja niiden läheisyydestä on etsittävä uusia tuotantoon sovel-
tuvia soita.  Nykyisin GTK:n tutkimuksissa otetaan soiden luonto-
arvot korostetusti huomioon. Havainnoidaan mm. harvinaiset ja
uhanalaiset kasvilajit, lakien (luonnonsuojelulaki, metsälaki ym)
automaattisesti suojelluiksi määrätyt suotyypit, luonnontilaiset
purot ja pienet lammet ym. Luontoarvojen tutkimisella  vältetään
luonnonarvoiltaan merkittävien soiden joutuminen turvetuo-
tantoon. GTK:n kartoitus ohjaa omalta osaltaan turvetuotantoa
Etelä- ja Väli-Suomessa jo aikaisemmin metsäojitetuille suoalueille.

Suomen turvevarat
Energiavaroiltaan Suomi on köyhä maa. Ainoat merkittävät omat
energialähteet Suomessa ovat vesivoima, puu ja turve. Valtakun-
nassa on yhteensä noin 33 500 erillistä suota, jonka pinta-ala on
vähintään 20 ha /7/. Suomen turvevarojen määrän on laskettu
olevan yli 70 mrd m3 /7/ eli turvetta  on 35 kertaa enemmän  kuin
puuta (2 mrd m3). Turpeen kuiva-aine määrä on lähes 10 kertaa
suurempi kuin puun. Öljyvaroihin verrattuna Suomen käyttö-
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Turvekerrostumien riittävyys nykyisellä
kulutuksella
Turvetuotanto ei ole Suomessa suon käyttömuotona mitenkään
hallitseva . Turvetuotannossa enimmillään vuonna 1997 oli suota
n. 60 000 ha. Tämä on vain puoli prosenttia Suomen alkuperäi-
sistä turvekerrostumista (9,7 milj. ha) ja sadasosa geologisesta
suoalasta (5,1 milj. ha). Vaikka Suomessa otettaisiin tuotantoon
kaikki tuotantokelpoiset turvekerrostumat, turvetuotanto jättäisi
yli 90 % soista koskemattomiksi /8/.

Mikäli Suomessa tulevaisuudessa hyödynnetään turvetta, ku-
ten tällä hetkellä, laskennalliset turvevarat riittävät Uudellamaal-
la, Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa  alle sadaksi
vuodeksi, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa
alle kahdeksi sadaksi vuodeksi, Etelä-Savossa kolmeksi sadaksi
vuodeksi ja Pohjois-Karjalassa lähes viideksi sadaksi vuodeksi (80
%:n hyödyntämissuhteella) /8/. Lapin turvevarat riittäisivät nykyi-
sellä käytöllä peräti noin 2 500 vuotta (kuva 6), johtuen maakun-
nan vähäisestä turpeen käytöstä ja suurista turvevaroista (käyttä-
jiä Lapissa mm. Metsä-Botnia Kemi, Veitsiluodon  Voima Kemi,
Rovaniemen Energialaitos, Kemijärven Kaukolämpö Oy). Lapista
on viety turvetta oman kulutuksen lisäksi myös jonkin verran
Pohjois- Ruotsiin.

Soiden - ja turpeen käytön  ympäristö-
kysymykset
Suomessa on soita suojeluohjelmissa noin 850 000 ha eli suoje-
lualueina soita on 15 -20 kertaa enemmän kuin esimerkiksi
turvetuotannossa (tuotannossa vuonna 2000: 42 000 ha). Myös
esimerkiksi teiden alle Suomessa lasketaan jääneen yli 30 000 ha

suota /7/. Suoluonnon suurin muuttaja Suomessa on ollut
metsäojitus. Metsäojitettujen soiden pinta-ala on yhteensä noin
5,6 milj. ha. (kuva 7)

Turpeen käytön haitoista merkittävämpiä ovat kasvi-
huoneilmiöön vaikuttavat kaasupäästöt, turvetuotannon vesis-
tövaikutukset ja energiantuotannon ilmansaasteet.

Suurimpana ongelma nykyisessä turpeella tuotetussa ener-
giassa pidetään hiilidioksidipäästöjä ja niiden vaikutusta maapal-
lon ilmastoon. Rion ympäristökokouksessa sovittiin periaatteista
kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja EU pyrkii vähentämään
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 8 % vuoteen 2010 men-
nessä. Tärkein kasvihuoneilmiöön vaikuttava kaasu on vesihöyry.
Hiilipitoiset kaasut vaikuttavat ilmiöön vähemmän. Suomen
osuus maapallon hiilikaasujen päästöistä on 1/1000 ja turpeen
osuus Suomen energiatuotannosta on noin 6 %. Turpeen hiili-
dioksidi päästöjen takia on turpeen verotusta korotettu ja sen
käyttöä sähkön tuotannossa on korvattu kivihiilellä.  Teollisuu-
dessa ja energialaitoksilla on lisätty puun ja maakaasun käyttöä.
Kuitenkin nämä korvausvaihtoehdot aiheuttavat energiatuotannos-
sa myös hiilidioksidipäästöjä; Maakaasun hiilidioksidipäästöt
poltossa ovat yli puolet - , kivihiilen 2/3 - ja puun saman suuruiset
kuin turpeen hiilidioksidipäästöt. (Maakaasun alkutuotannossa
tapahtuvista CO2-päästöistä ei ole arvioita saatavissa.). Kuitenkin
energiatuotannon CO2 -päästöt poikkeavat toisistaan, sillä kivi-
hiilen ja maakaasun CO2 -päästöt ovat uusiutumattomien hiiliva-
rojen vapauttamista, mutta puun ja turpeen poltosta syntyvät
CO2 -päästöt voidaan ajatella sitoutuvan uudelleen puun kas-
vuun sekä suokasveihin ja turpeen muodostumiseen. Suomessa
suot sitovat 7 – 18 milj. tonnia CO2:ta turpeen kasvuun, eli tur-
vetta muodostunee Suomessa enemmän kuin mitä sitä käyte-
tään energian tuottamiseen. Turpeen energiakäytön CO2 - pääs-
töt ovat 9,5milj. tonnia eli turpeen käyttö on todennäköisesti
kestävän kehityksen mukaisia /1/.

Soiden vaikutus kasvihuoneilmiöön on kokonaisuudessaan
merkittävä. Luonnontilaisilta soilta hiili vapautuu osittain me-
taanina, joka on 20 kertaa lämpöä enemmän absorboiva kasvi-
huonekaasu kuin hiilidioksidi. Kun soiden ojituksessa metaani
hapettuu hiilidioksidiksi ja soiden puuston hiilivarasto kasvaa no-
peasti ojitetuilta soilta vapautuu kasvihuonekaasuja vähemmän
kuin luonnontilaisilta soilta /11/.  Mikäli kasvihuonekaasujen
päästöt olisivat ainoa soiden käyttöä ohjaava tekijä, Suomen
kaikki luonnontilaiset suot olisi ojitettava metaanipäästöjen vä-
hentämiseksi./1/ – Onneksi soiden käyttöä ohjaavat vielä muut-
kin asiat kuin vain usko hiilipitoisten kaasujen vaikutukseen ilma-
kehän lämpenemiseen. (Valtaosa kasvihuoneilmiöstä johtuu il-
makehän vesihöyrystä)

 Hiilidioksiditoimikunta (II) suosittaa mietinnössään /12/ suo-
peltojen käyttöä turvetuotantoon, sillä suopellot ovat menettä-

Kuva 7. Soiden käyttömuodot  Suomessa.
Fig. 7. Use of peatlands in Finland.

Kuva 6.  Turvevarojen riittävyys Suomessa turpeen nykyisellä
käytöllä.
Fig.6. The sufficiency (years) of peat reserves in Finland
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SUMMARY

neet kykynsä sitoa hiilidioksidia ja niiden on todettu olevan voi-
makas ilmakehän hiilidioksidin lähde. On siis parempi käyttää
suopeltojen turve energiaksi kuin antaa turpeen hitaasti hajota il-
maan. Suomessa on paljon turvepeltoja (240 000 ha) ja turvepel-
lot ovat siten merkittävä potentiaalinen energiaturvereservi /13/.

Turvetuotannon vesistövaikutuksista tärkeimmät ovat kiinto-
aineen ja ravinteiden (typpi ja fosfori) kulkeutuminen vesistöihin.
Turvetuotannon vesistökuormitus on valtakunnallisesti melko
pientä: typpi-päästöt n. 1,0 % ja fosforipäästöt 0,7 % sisävesien
kuormituksesta /14/. Vaikutukset turvetuotannon lähellä oleviin
vesistöihin voivat kuitenkin olla paikallisesti merkittäviä.  Päästö-
jen vähentämisen avain on kiintoaineiden pääsyn estäminen ve-
sistöön. 1980- ja 1990-luvulla turvetuotannon vesien suojelun
hyväksi on tehty paljon tutkimusta ja nykyisin turvetuotannon
vesistövaikutukset ovat pudonneet murto-osaan 1970-luvulla
aloitettujen tuotantoalueiden päästöihin verrattuna. Turveteolli-
suudelta edellytetään nykyisin tiukkoja vesiensuojelutoimenpi-
teitä ennen tuotantoluvan myöntämistä.

Turpeen energiatuotannon päästöt ( rikki-, metalli-, pöly-
päästöt) suurista voimalaitoksista ilmaan ovat pieniä, jos niitä
vertaa esimerkiksi hajautettuihin talokohtaisiin lämmitysjärjestel-
miin. Tämä johtuu suurten voimaloiden suodatinjärjestelmien
tehokkuudesta /15/. Myös kivihiileen tai polttoöljyyn verrattuna
turpeen päästöt ovat pienempiä, sillä turpeen metallipitoisuudet
ovat yleensä pienempiä verrattaessa niitä esimerkiksi kivihiilen
metallipitoisuuksiin. 

Nykyisin suolle suunnitellaan uusiokäyttö jo ennen turvetuo-
tannon aloitusta. Soiden uusiokäytössä on monia mahdollisuuk-
sia. Turvetuotannosta vapautuville alueille kasvillisuus palautuu
nopeasti tuotannon jälkeen. Yleensä tuotannosta vapautuvat
alueet metsitetään, jolloin metsänkasvu vastaa kangasmetsän
kasvua. Alueille voidaan istuttaa energiakasveja, kuten ruokohel-
liä ja pajuja. Tuotannosta vapautuvat alueet voidaan ottaa myös
laidunnukseen tai viljelyyn, jolloin voidaan viljellä mm. energia-
kasveja, viljaa, rehua, siirtonurmea, vihanneksia, marjoja, kukkia
ym. Alueet voidaan myös vesittää ja soistaa uudelleen tai tehdä
lintujärviksi.

Turvetuotannon kehitysnäkymät
GTK:n laskelmien mukaan turveteollisuuteen saattaa soveltua ar-
violta 810 000 ha Suomen soista. Niistä on käytössä tällä hetkellä
5-7 %. Tuotantokelpoisesta alueesta n. 15 - 20 % on vaaleita rah-
katurvelajeja, jotka soveltuvat mm. kasvuturpeen, kuivikkeen,
suodattimien, öljynpoistoturpeen ym. raaka-aineeksi ja muu osa
turpeista on tummia turvelajeja, joita käytetään  mm. energiatur-
peen tuotantoon, vesieristeiksi, viherrakentamiseen ym .

Uusien energiapoliittisten kehitysnäkymien mukaan Suomi
pyrkii vähentämään kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään ja
tästä syystä KTM:n energiaskenaarioissa turpeen kokonaiskäytön
arvioidaan hiukan vähenevän Suomessa ensi vuosituhannen
alussa. Lauhdevoiman tuotannosta turpeella luovuttaneen lai-
toskannan ikääntymisen myötä (alle 15 % turvetuotannosta) /16/
.  Yli 85% energiaturpeesta käytetään asutuskeskusten lämmön
ja sähkön tuotannossa sekä teollisuuden energian lähteenä.

Toisaalta Suomen energiastrategiassa ollaan lisäämässä bio-
polttoaineiden etenkin puun käyttöä voimalaitospolttoaineena.
Puu ei kuitenkaan toimi voimalaitospolttoaineena yksinään vaan
vaatii tuekseen yli 50 % turvetta. Puun käytön lisäys lisää siis au-
tomaattisesti myös turpeen käyttöä.  Suomessa on suunniteltu
jopa 1/3 lisäystä turvetta ja puuta käyttävien voimalaitosten ka-
pasiteettiin vuoteen 2010 mennessä. Tällä hetkellä ollaan  raken-
tamassa Suomen suurinta biopolttoaineita käyttävä voimalaitos-
ta Pietarsaareen ja suunnitelmia uusista voimaloista on mm.
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Kuusankoskella, Myllykoskella, Lappeenrannassa, Porissa, Iisal-
messa ja Savonlinnassa.

 Kasvuturvetuotanto on Suomessa lisääntynyt pikkuhiljaa
1960-luvun lopulta alkaen. Alan tulevia kehitysnäkymiä varjostaa
kuitenkin kasvuturpeen maailmanmarkkinahintojen lasku Baltian
ja Itä-Euroopan halvan turpeen vallatessa suomalaisilta perintei-
siä Keski-Euroopan markkinoita.

Uusia markkinoita pitkälle jalostetuille turvetuotteille saattaa
tulevaisuudessa löytyä esimerkiksi kaatopaikkojen kunnostuksesta,
eristekäytöstä,  turvetekstiilien ja hoitoturpeiden valmistuksesta.�

GSF’s  peat research is to promote the use of bioenergy in Fin-
land, in line with the energy strategy of the EU. Inventory work
has concerned 12 000  mire basins since 1944. 1 million sam-
pling points peat information have been stored on data registers.

By vegetation, nearly 1/4 of Finland’s surface area is mire
(8.9 million ha ). There is altogether about 33 500 separate
mires (minimum area of 20 ha). Taken together, in Finland
there are estimated to be 810 000 ha of mires potential for
the peat industry. In comparison to oil reserves, the energy
content of Finland’s usable peat reserves are 600 million toe
(ton of oil equivalent), in other words there are somewhat
larger than, for example, the proven oil reserves of the North
Sea. The amount of peat all together has been estimated to be
about 70 km3 in situ. In Finland mires are shallow the average
depth of mires is only 1.5 m. That’s why more than 90 % of
the mires would leave untouched by peat industry.
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Figure 1. Operating
the SIROSMELT pilot
plant in CSIRO
Minerals.

As a part of collaboration between Helsinki University of Technol-
ogy, Laboratory of Metallurgy and GK Williams Research Centre,
I was given the opportunity to take up a visiting scientist post with
the G.K. Williams Research Centre in Melbourne, Australia. This
article outlines some of the experiences I’ve had during my visit
1999-2000, and aims to give an idea of the R&D work done with-
in the Centre.

Cooperative research centre
The G K Williams Cooperative Research Centre for Extractive Met-
allurgy is a joint venture of the Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation (CSIRO) and the University of
Melbourne. It was established 1991 and operates from The Uni-
versity of Melbourne Department of Chemical Engineering,
Parkville, and from CSIRO Minerals, Clayton. GKW is focused on
the science, the disciplines, and the practises of extractive metal-
lurgy. At the moment, the Centre has specified personnel (project
leaders, Director) of 13 and research staff of 41. The activities in
GKW are organised in programs, which cover areas such as: new
knowledge of the interfacial region, bath smelting and flash
smelting, and ferrous pyrometallurgy. Total budgeted resources
applied to activities of centre for year 2000/01 is around 9.9 mil-
lion Aus$ (~ 35.6 milj. FIM).  The Centre has many distinguished
scientists aboard, such as Frank Jorgensen, who is very familiar to
Finnish metallurgical circles from his flash smelting studies. The
GKW has strong customer linkages, and all the large smelting
companies operating in extractive metallurgy in Australia are one
way or the other involved in centre’s activities. The board has
members from Pasminco, BHP, and WMC, and the technical advi-
sory panel involves most of the major companies in minerals field.
This is to ensure close links between GKW and the industry it
serves, and naturally the Centre’s fortune follows the changes in
the business environment of the companies involved.

Arrival: Limousine picks us up from the airport. Cold feelings
towards Greek airline are quickly exchanged for very warm Aus-
tralian summer. Record breaking Finnish winter, -50°C, is just a

Born in Helsinki, Finland 1969.  Master’s de-
gree in materials science in Helsinki University
of Technology, 1994, and the decree of doctor
of technology in metallurgy, 1998. Has been
working as researcher, teaching assistant and
Outokumpu Foundation research scholar in
Helsinki University of Technology 1994-1999.
Also, as a part time researcher in VTT, Finnish
Technical Research Centre, 1994-1996. Visiting scientist in GKW
CRC, CSIRO Minerals in Australia, 1999-2000. Currently
working as a research metallurgist in Outokumpu Research Oy.

fading memory, and +30°C Melbourne, is the hot reality. We can
take off our overcoats.

Melbourne and traffic: Melbourne has been described by Billy
Graham as one of the most moral cities he has ever seen, and by
Ava Gardner, as a great place to make a film about the end of the
world. I really can’t agree with either statement. Melbourne is
home of Australia’s big business. It is not famous for its great
sights, as it is for multiculturalism, restaurants and a vibrant pub
music circuit, and lifestyle in general. It has an extensive tram
network and public transport, which operates quite nicely, within
inner suburbs. Unfortunately, CSIRO Minerals is located about 30
km SouthEast of CBD, not near the railway station, and I’m some-
what forced to get a car. Driving here holds a few surprises for
visitor from overseas. To the great British Commonwealth tradi-
tion these people drive the ‘wrong side’ of the road. Melbourne
has notoriously confusing road rule, the ‘hook turn’. To turn right
at certain intersections, you have to pull to the left, wait until light
turns red for you, and the light of the street you’re turning into
changes from red to green, and then complete the turn. Clever,
eh. In addition to this, according to the RACV (Royal Automobile
Club of Victoria), Victoria has the worst drivers in the country.
International sign language is in constant use, and I start to feel
like at home.

The Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation
CSIRO or The Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation, has a staff of more than 7000 including 3000 sci-
entists, and their work covers research from agribusiness and
natural resources to information technology, and everything in
between. The corresponding institute in Finland would be Finnish
Technical Research Centre (VTT).  I am situated in GKW CRC,
which is located in CSIRO Minerals, one of 22 sectors in CSIRO.
CSIRO Minerals has a staff around 300, and an expertise, which
basically covers all areas from mining to final metal production.
Both CSIRO Minerals and most recently GKW have been involved
in many technological innovations in new smelting methods –
Aussmelt, Sirosmelt (see Fig 1) and Hismelt, to mention a few. The
Centre has many international visitors, especially during summer
time, and new active cooperative linkages are continuously built
in Australia and overseas. These activities can be seen with several
distinguished lectures delivered both in CSIRO and GKW during
the year.

First working day: Highly impressed of the new facilities,
which have won an architecture prize for design. Best of all, the
place has an air conditioning. Acclimatising progresses slowly for
white Scandinavian, who is not used to thin ozone layer. First

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Visiting scientist:
GK Williams
Research Centre
Kim Fagerlund, Outokumpu Research Oy

Kim Fagerlund – Curriculum vitae
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low local business news, where the resources sector still plays a
significant role, and mining companies are front page material,
unlike in many European countries at the moment.

Language: Sunday morning golf with two demolition work-
ers. Our group can be heard from miles around. Learning some
colourful new words and getting familiar with ‘Strine’. Golf tip
from Australia: the less golf clubs you carry, the more room for the
cider in a golf bag. One piece of an advice for foreign traveller:
you might as well leave the dictionary at home. First of all, as an
outsider you are not going to learn the lingo, on the other hand
here is all you need to know to survive in this ex-convicts and
settlers land: Useful “Ockerese”: Friend - Mate, Wife - Mate, Dog
- Mate,   Someone who’s name you can’t remember - Mate

    Lunch - XXXX2

    a romantic dinner for 2 - a barbie3

    a romantic dinner for 200 - a barbie

Concluding remarks
GK Williams research centre and CSIRO Minerals has a world class
facilities and research staff. It is one of the few places in the world
at the moment were the mineral processing and metal producti-
on R&D is still being done in a large scale. This has been a great
opportunity to see the world of mining, minerals and metallurgy
from totally different perspective.�

things first, buy some suntan lotion. It takes about 30 minutes
lunch break outside to have a delightful red face for the rest of the
day.

People and Working culture: In 1886, J.A. Froude said of
Australians:‘ it is hard to quarrel with men who only wish to be
innocently happy’.  What is an Australian? An Australian is a lazy
boozer!  According to myth, or the Crocodile Dundee image, the
“true Aussie” is a sun-bronzed stockman riding the outback
range. However, truth is that Australia is one the most urbanised
countries in the world and most Aussies wouldn’t recognise a
trough of sheep dip if they fell in it.  To some they may seem lazy.
They are not really lazy but they don’t always take their jobs seri-
ously. They actually work hard and seem quite enthusiastic to talk
about their own expertise, once you know them a bit better. Im-
pelled to action, Aussies cheerfully like to ‘give it a go’.  However,
leisure is still a crucial part to Australian way of life – work is only
a tedious interlude between stretches of spare time (Fig. 2– lei-
sure time). In workplaces the directness, friendliness and infor-
mality is admirable compared to some European countries. Aus-
tralian’s like to establish person-to-person relationship – or mate-
ship1, as they like to call it. Mateship is sort of brotherhood be-
tween men and I suppose it can be compared to ‘old-boy’ net-
works. To some extent society still has some male dominant fea-
tures, although, there is steady change especially in larger cities.
Donald Horne has described it: “ Men stand around bars asserting
their masculinity with such intensity that you half expect them to
unzip their flies”. Sport to many Australian’s is life, and if you are
not very familiar with cricket or footy (i.e. Australian Rules Foot-
ball) it is not easy to take part in everyday conversations. Aussies
also have very cynical sense of humour, which is not too hard to
follow for someone coming from northern parts of Europe. These
people love their sport and beer.

Mining industry in Australia.
It is fascinating for a metallurgist to come to a place, which has
such a long tradition in mining and minerals. The history of Aus-
tralia cannot be written without the success or not so successful
stories from the past gold, copper, and iron ore discoveries all
around the country. Names such as Broken Hill (silver discovery),
Kalgoorlie, and Victorian gold rushes are well known all around
the world. The influence of the mineral processing and metal
production sector for whole Australian economy is still consider-
able, export earnings from minerals resources accounting 29% of
all merchandise exported, or $23 billion, and the employment
over 62 000 people (1996-97). Australia is also a major player in
world market as a mineral producer. Australia is a major source of
iron ore, major producer of alumina and bauxite, and has become
an increasingly significant supplier of nickel amounting to 15 %
of 1998 global production (Australian Journal of mining, 1999).
Rising export volumes of base metals: copper, lead, and zinc
amounting to almost 30% increase in export earnings (Australian
commodities, 1999), and Australia is also a big producer of tin,
silver, gold, diamonds and other commodities. Recent years have
seen some interesting new projects, such as pressure acid leach-
ing (HPAL) of nickel laterite ores in Western Australia. These oper-
ations are still yet to be proven, however, the attention of the
global nickel industry is focused of the three Westerns Australian
PAL projects, and the production methods, if successful, can dra-
matically change the world nickel market. However, world com-
modity prices have declined significantly and economic condi-
tions in Asia have affected Australian base-metal companies. Re-
source stocks have fallen from a dominant position a decade ago
of about 32 % of Australia’s sharemarket traffic to less than 13 %
in 1999 (Mining Journal, 1999).  However, it is interesting to fol-

SUMMARY
G K Williams Cooperative Research Centre for Extractive Metallurgy is a
joint venture of the Commonwealth Scientific and Industrial Research Or-
ganisation (CSIRO) and the University of Melbourne. It was established
1991 and operates from The University of Melbourne Department of
Chemical Engineering, Parkville, and CSIRO Minerals, Clayton. GKW is fo-
cused on the science, the disciplines and the practises of extractive metal-
lurgy. The Centre together with CSIRO Minerals is one of the largest re-
search institutes in the world of its kind.

This article aims to give an idea of the minerals processing and metal
production R&D work in Australia, and also some cultural aspects, which
makes this country unique. Article is written during author’s post-doctoral
visitation to GKW in 1999.

This article is written with great respect and affection to this rough,
but beautiful country. “Fair Dinkum, Mate, this is truly The Lucky Country”
(Donald, H).

Figure 2. Spending some leisure time in Australia. Great Ocean
Road in Victoria, Australia.

1 Mate- general term of familiarity. 2 Popular beer 3 Barbecue
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GK Williams CRC, Annual report, 1998/99; Mining journal, Annual re-
view, Australasia, October 15, 1999; Australian commodities, forecasts
and issues, Vol 6, no 1, March 1999; Australian journal of mining,
Australia’s nickel industry – increasingly significant, increasingly diverse,
September 1999, 25-26; Donald, H. The Lucky Country, Penguin, Aust-
ralia 1964/1988.
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Timantti

Timantti, mineraalimaailman
kovanaama, on mainio esi-
merkki polymorfiasta eli ilmi-
östä, jossa sama kemiallinen
koostumus voi esiintyä kah-
dessa tai useammassa olo-
muodossa. Timantti on puh-
dasta hiiltä samoin kuin sitä
paljon yleisempi grafiitti. Mo-
lemmat palavat hiilidioksidik-
si riittävän kovassa kuumuu-
dessa.

Kemiallinen koostumus on-
kin ainut molemmille yhteinen
ominaisuus. Fysikaalisten
ominaisuuksien erot johtuvat
mineraalien rakenteesta. Gra-
fiitissa hiili muodostaa kuu-
den atomin renkaita, jotka
puolestaan liittyvät toisiinsa ja
muodostavat verkkomaisia
tasoja, mikä taas näkyy levy-
mäisinä kiteinä. Timantin hi-
lassa jokainen hiiliatomi liittyy
tiukalla sidoksella neljään
naapuriinsa ja tuloksena on
kuutiollinen kide. Luonnossa
oktaedri lienee tavallisin
esiintymismuoto. Timantin
suuri taitekerroin ja voimakas
dispersio saavat aikaan ko-
vasti arvostetun ja ihaillun
loiston ja ”tulen” hiotuissa ti-
manteissa. Tiukasta raken-
teesta seuraa myös suuri ko-

vuus, josta on peräisin taas
sen alkuperäinen nimi, ada-
mas - voittamaton.

Virheettömät, kauniit ja riit-
tävän kookkaat timantit hio-
taan koruiksi. Kaikki eivät kui-
tenkaan kelpaa korukäyt-
töön. Huonon värisiä, pinnal-
taan karkeita tai tavalla tai toi-
sella viallisia kiteitä nimite-
tään bortiksi ja käytetään teol-
lisuudessa hionta- tai kiillo-
tusaineina sekä leikkaavissa
terissä.

Keinotekoisen timantin te-
kijät onnistuivat alkemisteja
paremmin arvoaineen luomi-
sessa arvottomasta. Vuonna
1955 General Electric -yhtiön
tutkijat onnistuivat rakenta-
maan uunin, joka samanai-
kaisesti kesti sekä hyvin ko-
vaa painetta että korkeaa
lämpötilaa, timantin synnylle
välttämättömiä ominaisuuk-
sia. Ensimmäiset keinotekoi-
set timantit paistettiin uunis-
sa, jossa paine vaihteli välillä
45 tn/cm2 ja 105 tn/cm2 ja läm-
pötilat 750oC:stä 2750oC:een.

Syvältä saapuneet

Luonnossa tällaisia ympäris-
töjä pitää hakea aika syvältä

Maan kuoren alta. Ellei erit-
täin korkeaa painetta ja läm-
pötilaa saavuteta, hiilestä
syntyy timantin sijasta grafiit-
tia. Eräistä timanteista löyty-
neistä mineraalisulkeumista
on päätelty, että timanttien
syntysyvyydet manneralueilla
vaihtelevat välillä 100 - 300
km. Vuosikymmeniä on kes-
kusteltu siitä, ovatko timantit
kiteytyneet siitä magmasta,
joka muodostaa niiden isän-
täkiven, vai syntyivätkö ne
muualla ja joutuivat repäistyk-
si nousevan magman mu-
kaan vieraina kappaleina.

Päätellen siitä, että kimber-
liiteistä löytyvissä eklogiitti-
kappaleissa (eklogiitti on eri-
koinen vain vaipassa syntyvä
kivilaji) on timantteja run-
saammin kuin ympäröivässä
kimberliitissä, vaikuttaa siltä,
että timantit ovat syntyneet
syvällä ja repeytyneet nouse-
van magman mukaan. Mie-
lenkiintoinen piirre on lisäksi
se, että kautta maailman vain
vanhimmissa, arkeeisessa ja
proterotsooisessa ympäris-
tössä esiintyvät kimberliitit ja
lamproiitit ovat timanttipitoi-
sia.

Itse kimberliittipiiput ovat

useimmiten, eivät tosin poik-
keuksetta, nuorempia kuin
200 miljoonaa vuotta. Noin 90
miljoonan vuoden ikäisistä
eteläafrikkalaisten kimberliit-
tien timanteista löytyneistä
granaattisulkeumista on saa-
tu jopa yli 3000 miljoonan
vuoden ikiä.

Edellä kuvatun tapaiset to-
siasiat ovat johtaneet käsityk-
seen, että timantit ovat kasva-
neet jokseenkin rauhallisissa
ja pysyvissä oloissa vaipan
yläosassa. Timanttien yhtey-
dessä esiintyvien mineraalien
tasapainottumisoloista pää-
tellen timantit kasvoivat vyö-
hykkeessä, jonka rajat man-
tereiden kohdalla olivat välillä
132 ja 208 km sekä merten
alla 121-197 km. Näin ollen
mikä tahansa kivisula, joka
kohoaa läpi tämän kerroksen,
saattaa tuoda timantteja lä-
helle maanpintaa, mikäli se
nousee tarpeeksi nopeasti.
On laskettu, että tällaisen
magman pitäisi kohota noin
70 km tunnissa. Muussa tapa-
uksessa timantit ehtisivät
luultavasti absorboitua niitä
kantavaan kivisulaan paineen
vähetessä.

Ylävaipan timanttipitoinen

Juho Hukka

Timantti on tiukkaan pakattua hiiltä,
arvokas jalokivi ja monipuolinen
teollisuusmineraali. Timantit ovat
peräisin maapallon vaipan yläosis-
ta, mistä ne tulivat pinnalle varsin
rivakasti alkalirikkaan kivisulan
mukana pitkin kuoren rakoja. Sulas-
ta syntyi kivilajipiippuja  ja -juonia.
Näitä kimberliittejä ja lamproiitteja
on löydetty lähes pelkästään hyvin
iäkkäiltä ja kohtuullisen paksun
kuoren alueilta, kratoneilta, myös
Suomesta. Timantteja osataan
valmistaa myös synteettisesti.

Timantti
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kerros on ilmeisesti epäjatku-
va, sillä sellaisen muodostu-
minen ja säilyminen vaatii ylä-
puolelleen paksun kuoren,
jotta riittävä lämpötila muo-
dostuisi vasta riittävän syväl-
lä. Tämän kerroksen puuttu-
misesta saattaa johtua ti-
manttien puuttuminen kim-
berliiteistä. Toinen syy on
kimberliittien synty timanttipi-
toisen kerroksen yläpuolella,
jolloin ne eivät kykene kaap-
paamaan timantteja matkal-
laan ylöspäin.

Timanttien isäntäkivet, kim-
berliitit ja lamproiitit ovat
magmasyntyisiä kivilajeja,
jotka ovat syntyneet hyvin sy-
vältä maapallon vaipasta tul-
leesta kivisulasta. Näitä kivila-
jeja esiintyy lähes yksin-
omaan vanhoilla kratonialu-
eilla. Kaikki kimberliitit ja
lamproiitit eivät sisällä timant-
teja, ja timanttipitoisissakin
kivissä niitä on vain häviävän
pieniä määriä. Esimerkiksi
maailmankuulun Kimberleyn
timanttikaivoksen 24 miljoo-
nasta kimberliittitonnista saa-
tiin timantteja vain 3 tonnia eli
yksi gramma timantteja kah-
deksasta kivitonnista.

Kimberliitit esiintyvät yleen-
sä piippumaisina muodostu-
mina, jotka ovat maanpinta-
leikkauksessaan pienialaisia
ja usein syvälle rapautuneita.
Pintaosan rapautunutta, ha-
pettunutta ja usein hydratoi-
tunutta kimberliittiä nimite-
tään keltamaaksi (yellow
ground). Syvemmällä se vai-
hettuu kiinteämmäksi sini-
maaksi (blue ground) ja lo-
pulta kovaksi kiveksi, josta
Etelä-Afrikan timantinlouhijat
käyttävät nimitystä “harde-
bank”. Piippujen syvemmät
osat ovat intruusiobreksioita,
jotka vaihtuvat vähitellen
ylempää löytyviksi muunnok-
siksi.

Piiput esiintyvät ryppäinä,
kuten Suomessakin on ha-
vaittu. Hyvä esimerkki kim-
berliitti- ja lamproiittiryppääs-
tä on Lesothossa, jossa piip-
puja ja juonia on tavattu noin
yksi jokaista 25 neliökilomet-
riä kohti. Suurin osa esiinty-
mistä on kuitenkin vailla ti-

mantteja.
Kimberliitit koostuvat piip-

pujen yläosissa kivifragmen-
teista ja niitä yhteen sitovasta
hienorakeisesta iskoksesta.
Kivifragmentit voivat olla pyö-
ristyneitäkin ja osa niistä on
ympäröivän kallioperän kap-
paleita, joita rajusti ylösko-
hoava kivisula on temmannut
mukaansa tulokanavan sei-
nämistä joko kuoren meta-
morfoituneesta alaosasta tai
vaipan yläosasta.

Maankamaran
aarre-aitat

Timantteja on kaivettu van-
hastaan Intiasta. Täältä ovat
peräisin monet maailman-
kuulut kivet. Timanttien kaiva-
minen keskittyi Hyderabadin

ympäristöön Pennaru- ja
Sonaken-jokien välille. Ti-
mantteja löytyi myös  hiekka-
kivistä ja konglomeraateista
ja jokien rantakerrostumista.
Tämän myös Golkondan ni-
mellä tunnetun tienoon, tunsi
jo roomalainen historioitsija
Plinius Vanhempi. Nykyisin
timantteja louhitaan Kollur-
Elulussa Hyderabadin osa-
valtiossa sekä Madha Pra-
deshin osavaltiossa. Intiasta
ovat peräisin mm. kuuluisa
”Suurmoguli” (paino 782,25
karaattia), joka löydettiin
vuonna 1650; ”Hope” (sini-
nen 44,50 karaatinn timantti);
”Orlov” (189,62 karaattia vuo-
delta 1680)sekä ”Kohinoor”
(105,60 karaattia)

18. vuosisadan alussa
(1714) löydettiin timantteja

myös Brasiliasta, Diamanti-
nan kaupungin ympäristöstä
Minas Geraisin osavaltiosta ja
myöhemmin Bahian osavalti-
osta. Täältä saadaan timant-
teja, kultaa ja kvartseja joki-
penkereistä. Nykyään Brasi-
lia on merkittävä teollisuus-
timanttien (nk. ”Carbonados”
eli bortteja) tuottaja. Suurin
löydetty tekninen timantti pai-
noi 3148 karaattia.

Timantteja löytyi myös
Australiasta. Maailman suurin
toimiva timanttikaivos onkin
Australiassa. Maailman mer-
kittävimpiä tuottajamaita on
edelleen Etelä-Afrikan tasa-
valta. Siellä timantteja on lou-
hittu Oranje- ja Vaal-jokien
alueella aina vuodesta 1867
saakka. Sieltä peräisin olevat
timantit kuuluvat suurimpiin

ja kauneimpiin. Hiekkaker-
rostumien ohella Etelä-Afri-
kassa on primääriesiintymiä,
jotka liittyvät kimberliitteihin.

Kimberleyn-kaivos on kuu-
luisa. Sen läpimitta maanpin-
nalla on 460 metriä ja syvyyttä
sillä on 1070. Se on maailman
suurin ihmiskäsin kaivettu
kuoppa, joten suotta siitä ei
käytetä nimitystä Big Hole.
Eteläafrikkalaiset timantit
kuuluvat maineikkaimpiin ja
monet niistä koristavat kruu-
nunjalokiviä tai niitä säilyte-
tään museoiden kokoelmis-
sa. Huomattaviin kiviin kuulu-
vat 3106 karaatin Cullinan,
995,2 karaatin ”Excelsior”
(löytövuosi 1893), 726 karaa-
tin ”Jonker” (1934), vaalean-
punainen 650,80 karaatin
”Jubilee” (1895),  jota nykyi-

sin nimitetään ”Reizin timan-
tiksi” sekä  ehkä nuorimpiin
täällä tuotettuihin suuriin ti-
mantteihin kuuluva 616 ka-
raatin ”Dutoitspan” vuodelta
1974. Kaikki mainitut painot
ovat raakatimanttien painoja.
Myöhemmin löydettiin myös
naapurivaltioista Lesothosta
ja Botswanasta timantteja.

Nykyisin on meneillään laa-
ja, mutta vähitellen hiipuva
timantintuotanto eteläisen Af-
rikan länsirannikolla (Etelä-
Afrikan tasavalta, Namibia ja
Angola). Timantit ovat hyvä-
laatuisia ja yksittäiskappaleet
saattavat painaa 70 karaattia.
Suurin kivi, ”Kaunis Helene”,
painoi 160 karaattia. Timant-
teja on laajalla alueella Kasai-
ja Tsikapa-jokien (Zaire, An-
gola, 390.000 km2) sedimen-
teissä, niitä on myös Keski-
Afrikan tasavallassa ja Gabo-
nissa. Nykyään Venäjä on
merkittävä timantintuottaja.
Sieltä niitä löytyi vuonna 1949
Wiljui-joen alueelta Jakutiasta
ja muualtakin.

Suomestakin tunnetaan
muutamia kymmeniä kimber-
liittipiippuja, joista monet ovat
timanttipitoisia. Piiput keskit-
tyvät Itä-Suomeen. Löydetyt
kivet ovat olleet pienikokoi-
sia, mutta hyvälaatuisia.

Terveydeksi

Timantteihin liittyy lukuisia le-
gendoja ja niiden ansioksi
luetaan myös maagisia voi-
mia. Ne olivat rikkauden sym-
boli ja ovat lähes kaikkien
kruununjalokivien, aarrekam-
mioiden ja museokokoelmien
olennainen osa. Kivikunnan
parantaviin voimiin uskovan
kannattaa hankkia timantteja,
jos eturauhanen piinaa, hep-
pi toimii heikosti, vatsa ei pe-
laa, huimaa ja oksettaa. Us-
komusten mukaan nimittäin
timantti vahvistaa virtsa- ja su-
kuelinjärjestelmää, tukee vat-
san ja suolen parantamista ja
vaikuttaa positiivisesti kaatu-
matautiin ja Ménieren oireyh-
tymään. Tervettä ihmistä nii-
den omistaminen todennä-
köisesti ainakin rauhoittaa.�
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‘Malmi’-sanan käytössä esiin-
tyy ensinnäkin selvää huoli-
mattomuutta. Sillä saatetaan
tarkoittaa joko tietynlaista
maankuoren muodostumaa
(malmiesiintymää) tai tällai-
sen muodostuman ainesta
(malmikiveä). Joskus tämä
kaksinaisuus johtaa hullunku-
risuuksiin: “... malmi on 350 m
pitkä ja 20-30 m paksu ja jat-
kuu ainakin 400 m syvyyteen.
... Malmi lastataan dumppe-
reihin ja kuljetetaan maanpin-
nalle vinotunnelia pitkin”, luki
erään kaivoksen esittelyssä
parikymmentä vuotta sitten. -
Tämän ongelman voimme
kuitata sopimalla, että vast-
edes tarkoitamme malmilla ki-
viainesta ja geometrisestä
kappaleesta käytämme nimi-
tystä esiintymä, joka koostuu
yhdestä tai useammasta mal-
miosta.

Suomen kielessä on mal-
meiksi aiemmin kutsuttu me-
tallien valmistuksen eli metal-
lurgisen toiminnan raaka-ai-
neiksi soveltuvia kiviä. Mui-
naisessa kielenkäytössä mal-
meilla ymmärrettiin jopa itse
valumetalleja. Muille maasta
saataville raaka-aineille, ku-

Geologi Boris Saltikoff, GTK
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Outokummun kuparimalmi.

ten kalkkikivelle, maasälvälle
tai kivihiilelle ei vanhoina ai-
koina ollut yhteistä nimeä,
mutta jo 1960-luvulta  niitä on
kutsuttu teollisuusmineraa-
leiksi. Tällainen käsitteistö on
omaksuttu myös geologiaan.

Samanlaiselle malmi-käsit-
teelle perustuu ruotsalais-
saksalainen perinne (vrt.
Schneiderhöhn 1941: “Es
gibt ... Erze und Gesteine”).
Malmi on tämän mukaan ‘ei-
kivilajia’. Ja tämän erikoisen
kiven, malmin muodostamat
maankuoren kappaleet ovat
malmiesiintymiä, “Erzlager-
stätten”. Anglosaksisessa
kielenkäytössä esiintyy vas-
taavissa paikoissa sana mine-
ral: “mineral exploration”,
“mineral deposits”, ja alkupe-
räinen, esim. Encyclopaedia
Britannicassa käytetty termi
ore on siirtynyt muuhun käyt-
töön.

Itse asiassa englannin “mi-
neral” on laajempi käsite kuin
suomen “malmi”. Arvovaltai-
nen Webster’s Third New
International Dictionary
(1981) määrittelee sen seu-
raavasti:

Mineral 1a: a solid homog-

enous crystalline chemical el-
ement or compound (as dia-
mond or quartz) that ... has a
characteristic chemical com-
position or range of composi-
tions; b: any of various natu-
rally occurring homogenous
or apparently homogenous ...
substances (as ore, coal, as-
bestos, asphalt, ..., precious
stones, rock phosphate, salt,
soapstone, sulfur, building
stone, cement rock, peat,
sand, ..., petroleum, water,
natural gas, air and gases ex-
tracted from the air) obtained
for man’s use, usu. from the
ground; c: a synthetic sub-
stance having the chemical
composition and ... proper-
ties of a naturally occurring
mineral; 2: = mine; 3: some-
thing that is neither animal nor
vegetable (as in the old
classification of things into
three kingdoms: animal,
vegetable and mineral king-
dom); 4: ore min. - used esp.
in mining industry; 5: an inor-
ganic substance - compare
ash; 6: minerals = mineral
water.

Kansanomainen The
Reader’s Digest Great

Encyclopaedic Dictionary
(1964) antaa löyhemmän,
mutta nasevan määritelmän:

Mineral. 1. In general use, a
substance obtained by min-
ing, such as coal, oil, galena.
2. In scientific use, an inor-
ganic substance with a specif-
ic chemical composition.

Näistä selityksistä näh-
dään, että “mineral” on kään-
nettävissä suomeksi joskus
sanalla “mineraali” joskus
taas sanalla “kivi”  tai sanalla
“kivennäinen”. Tässä keskity-
tään tarkastelemaan RD:n
kohdassa 1 ja Websterin koh-
dassa 1b antamaa määritel-
mää. Tämä  esiintyy myös
esim. käsikirjassa World
Mineral Statistics 1983-87
(1989), ja tarkoittaa siinä
“malmin” yläkäsitettä, mitä ta-
hansa louhittavaa hyödyket-
tä: metallia, hiiltä, kalkkia.
Suomen lakiteksteissä on
vastaavasta käsitteestä alettu
käyttää termiä “kaivannai-
nen”. Tällaista hyödykettä si-
sältävät maankuoren kappa-
leet ovat ”kaivannaisesiin-
tymiä” (mineral deposits).

Täytyy sanoa, että “mine-
ral”-sanan monimerkityksi-

“Malmi” on yksi vuoriteollisuuden ja geologi-
an keskeisimpiä käsitteitä. Malmeja on etsitty
ja käytetty  tuhansia vuosia. Siksi onkin yllät-
tävää, että tämän käsitteen sisällöstä käy-
dään edelleen kiistaa ja sitä käytetään merkit-
semään mitä erilaisimpia asioita.

Toimitukselle esitettiin kysymys:

Mikä on malmi?
Vastaaja löytyi GTK:lta.
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Laukunkankaan
nikkelimalmi.

Lahnaslammen
talkkimalmi.

syys näyttää hämmentävän
jopa anglosaksisia kirjoittajia.
Esimerkiksi geologisen ter-
minologian tärkeimmäksi läh-
teeksi tullut AGI:n geologinen
sanakirja (Bates & Jackson
1987) tuntee “mineral”-sanal-
le vain seuraavat merkitykset:

Mineral (a) A naturally oc-
curring inorganic element or
compound having an orderly
internal structure and charac-
teristic chemical composi-
tion, crystal form, and physi-
cal properties... (b) Any natu-
rally formed inorganic materi-
al, i.e. a member of the miner-
al kingdom as opposed to the
plant and animal kingdoms.

Viime vuosikymmeninä me-
tallisten ja epämetallisten kai-
vannaisten välinen käsitteelli-
nen ero on pienentynyt, kun
maankamaran aineksia on
opittu käyttämään useammal-
la eri tavalla. Toisaalta kaivos-
teollisuus on halunnut koros-
taa löydösten jakoa hyödyn-
tämismahdollisuuden ja tä-
män hetkisen louhintakelpoi-
suuden mukaan. Vuonna
1972 Society of Economic
Geologists hyväksyi malmin
määritelmäksi seuraavan:
“Ore is a solid natural aggre-
gation of one or several ore
minerals which can be mined
at a profit with current techno-
logy and under current eco-
nomic conditions“. Mikkolan
(1986) mukaan “malmi on
maankuoressa oleva luonnol-
linen mineraalikonsentraatio,
joka sisältää riittävän määrän
arvoainesta teolliseen hyväk-
sikäyttöön“.

Kaivannaisesiintymät jae-
taan puolestaan varsinaisiin
m a l m i e s i i n t y m i i n ,
kaivannaisesiintymiin/malmi-
aiheisiin (mineraaliesiinty-
miin) ja malmiutumiin (mine-
ralisaatioihin).

Kuvattua malmiesiintymä-
käsitteistöä käytetään nykyi-
sin paljon sen englanninkieli-
sessä muodossa. Se on täy-
dellisimmin määritelty D.P.
Coxin ja D.A. Singerin julkai-
sussa Mineral Deposit Mo-
dels (1992), ja jaottelu on
seuraava:

A “mineral occurrence” is
a concentration of a mineral
(usually, but not necessarily,

considered in terms of some
commodity, such as copper,
barite or gold) that is consid-
ered valuable by someone
somewhere, or that is of sci-
entific or technical interest. In
rare instances.

A “mineral deposit” is a
mineral occurrence of suffi-
cient size and grade that it
might, under the most favora-
ble of circumstances, be con-
sidered to have economic po-
tential.

An “ore deposit” is a miner-
al deposit that has been test-
ed and is known to be of suffi-
cient size, grade, and acces-
sibility to be producible to
yield a profit.

Jako ei siis ole geologinen
vaan puhtaasti teknis-talou-
dellinen, ja kohteen status ja

arvo voi riippua vaikkapa alu-
een kuljetusyhteyksistä tai
lainsäädännöllisistä seikois-
ta. Se voi muuttua joskus huo-
mattavastikin teknisen tai
suhdannekehityksen myötä.
Hyvä esimerkki on  Outokum-
mun kuparimalmiesiintymä
(Annala 1960). Sen löytöaika-
na 1910-luvulla ainoa käytetty
malmin rikastusmenetelmä
oli läskimalmipalojen käsin-
poiminta ja tärypöytärikastus,
minkä jälkeen koko kiisumas-
sa pantiin sulatusuuniin. Niis-
sä oloissa Outokummun hie-
nopirotteinen, runsaasti rikki-
kiisua sisältävä malmi oli lä-
hes arvotonta. Tilanne muut-
tui ratkaisevasti, kun 1920-
luvun lopulla vaahdotus yleis-
tyi ja teki mahdolliseksi puh-
taan kuparikiisurikasteen

tuottamisen. Outokummun
malmin arvo nousi heti, ja sen
jälkeen Outokumpu on ollut
Suomen tuottavimpia esiinty-
miä. Toisaalta monet entisai-
koina arvokkaiksi luokitellut
rautamalmiesi intymämme
ovat nyttemmin  menettäneet
merkityksensä suurtuotan-
non kohteiden rinnalla.

Uusimmassa Suomen mal-
miesiintymäkartassa (Puusti-
nen et al. 2000) ja sen selityk-
senä ilmestyneessä Suomen
metalliset malmiesiintymät-
julkaisussa (Saltikoff et. al
2000) on palattu jossain mää-
rin entisaikojen suomalaiseen
käytäntöön käsittelemällä
“malmiesiintymät”-nimikkeen
alla sekä louhittavia, pois lou-
hittuja että  epätaloudellisia
metallisten kaivannaisten ri-
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kastumia.
Seuraavassa on esitetty ai-

heeseen liittyvää sanastoa ly-
hyesti selitettynä. Useimmat
niistä ovat nykyisin vakiintu-
neessa käytössä, mutta esi-
merkisi teollisuusmineraali-
termiä ei ole Suomessa kaikil-
la tahoilla haluttu käyttää sen
laajassa kansainvälisesti hy-
väksytyssä merkityksessään.

Kaivannainen = englannin
“mineral”, siis maankamaras-
ta saatava hyödyke;

Malmi = metalli- tai teolli-
suusmineraalikaivannainen
(“metallic/industrial mineral”).

Teol l isuusmineraa l i=
yleisnimitys muille kuin me-
tallisille mineraaleille

(Teknillinen malmi = Cox
& Singerin “ore”, taloudelliset
vaatimukset täyttävä kaivan-
naisrikastuma; geologiassa
harvoin käsitelty asia).

malminetsintä = “mineral
exploration”,

malmimineraali = “ore mi-
neral”, tietty ryhmä raskasme-
tallien mineraaleja,

malmiesiintymä = “mine-
ral deposit” tai rajallisemmin
“metallic/industrial mineral
deposit”, luonnon tuottama
metallisen tai teollisuusmine-

raaalikaivannaisen rikastu-
ma, jota ihminen saattaa kye-
tä käyttämään taloudellisesti,

malmiutuma = “minerali-
zation”, pieni kaivannaisrikas-
tuma,

malmivarat = “mineral re-
serves”, malmivaranto =
“mineral resources

malmirikaste = “mineral
concentrate” (mineraalirikas-
te) .

Ilman sujuvaa vastinetta jäi-
si Cox & Singerin “ore depo-
sit”. Sille voisin ehdottaa ter-
miä teknillinen malmiesiin-
tymä, joka sanallisesti on kyl-
lä huono ilmaisu.

Korostan vielä, että ajatte-
len tässä vain geologista lä-
hestymistapaa. Insinöörit
saavat ja heidän pitääkin saa-
da käyttää eri kriteerejä, käsit-
teitä ja termejä. Näitä en aio

pakottaa muuhun muottiin,
mutta nekään eivät saa puo-
lestaan määrätä luonnontutki-
muksen normeja. Mitä olisi ta-
pahtunut, jos - oman aikansa
teknis-taloudellisten vaati-
musten mukaisesti - olisi jätet-
ty malmigeologisesti tutki-
matta Outokumpu, Kemi tai
Lahnaslampi?�

Lipasvaaran
puhdasta talkkia.
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Vuorimies Heikki Tanner 7.5.1918-16.9.1996
VMY’n puheenjohtajana 1973-1976

Juttuja ja
kaskuja

Vuoriteollisuus-lehdessä 3/
1998 julistettiin Tanner-kasku-
jen keräyskehotus. Näitä kas-
kuja on nyt julkaistu kahden
vuoden aikana seitsemässä
Vuoriteollisuus-lehden nume-
rossa, lukumäärä lienee noin
70 paikkeilla.

Keräys on tuottanut lähes
100 kaskua, joista jokunen on
kerrottu pariinkin kertaan
hieman eri muotoisina, riippu-
en kertojasta. Juttujen juoni
näissäkin tapauksissa on kui-
tenkin säilynyt.

Kertojina ja muistelijoina
ovat luonnollisesti olleet lähin-
nä Heikin aikalaiset, työkolle-
gat ja Outokumpu Oy:n kans-
sa liikesuhteisiin joutuneet.

Erikoiskiitokset ansaitsevat
Kalervo Räisänen, Paavo
Haapala ja Toimi Lukkarinen,
joiden kertojanlahjat tulevat
hyvin esiin heidän lukuisissa
muisteluissaan. Muitakin jut-
tuja on voitu julkaista sellaisi-
naan.

Tavoitteenamme näillä kas-
kuilla ei ole ollut yksinomaan
Heikki Tannerin sattuvan sa-
nankäytön taltioiminen, vaan
myös antaa taustaa Suomen
vuoriteollisuuden tapahtu-

mista 30-40 vuoden ajalta jat-
kosodan jälkeen. Olihan em.
ajanjakso erittäin voimakasta
teollisuuden kasvuaikaa Suo-
messa ja varsinkin vuoriteolli-
suudessa. Ei se aina niin to-
tista ja tiukkapipoista ollut.

Kaskujen kerääjien, Antero
Hakapään ja allekirjoittaneen,
puolesta haluamme esittää
parhaimmat kiitoksemme kai-
kille, jotka ovat pyyntöömme
vastanneet näin runsaasti. Us-
komme, että kaikkein mehuk-
kaimmat jutut ovat nyt tulleet
kerrotuiksi, joten tämän nume-
ron kaskut olkoot viimeiset.
Jäämmekin kuulostelemaan ja
ihmettelemään minkälaisia
anekdootteja syntyy nykypol-
ven päättäjien keskuudessa!

Osmo Vartiainen
PS Lopuksi vielä muutama

muistelu ”vanhoilta hyviltä
ajoilta”, kertojina jo aikaisem-
minkin palstoilla olleet.

        *
Petri Bryk, toimitusjohtajak-

si tultuaan, kiersi kaikki Outo-
kumpu Oy:n laitokset; siis
eräänlainen ”Kungsgatan”.

Hän tahtoi henkilökohtai-
sesti tavata kaikki laitoksien
”silmäntekevät”.

Ystäviltäni kuulin kerto-
muksen, kuinka sitten Outo-
kummun kaivoksella isännöit-
sijä Hakapää johdatteli häntä
kautta laitoksen. Kaivoskont-
torilla herrat astuivat ensiksi
Gunnar Laation huoneeseen.
Petri teki tavanomaisen kysy-
myksensä: ”Mitä Sinä täällä
teet?” Laatio innostui laveasti
kertomaan monia puuhiaan.
Kun he avasivat Tankin huo-
neen oven, siellä Tankki istui
selkä nojassa jalat pöydällä ja
luki Karjalaista.

Katseli sitten, että tulee vie-
raita ja vääntäytyi pystyyn ter-
vehtimään. ”No, mitä Sinä
teet täällä?” ”Minäkö? En
minä tee yhtään mitään. Mi-
nulla on niin hyvät apulaiset,
että kyllä ne työt tekevät!”

Petri oli sanonut, että se oli
matkan paras vastaus.

        *
Olimme Keretin vihkiäisissä

vuonna 1954. Siinä kun ken-
tällä taivastelimme juhlavaa
tornia, joku kysyi Tankilta: Mi-
tenkä korkea se on tuo torni?
Tankki vastasi, että 96 metriä.
Kysyjä tahtoi vielä tietää, oliko
tuohon joku erikoinen syy tai
mitta. Johon Tankki: Se on
niin helppo muistaa!

        *
Erään kerran HT jäi vas-

taanottavaksi puoleksi, mikä
yleensä oli hyvin harvinaista.
Istuimme Kokkolan Kauppa-
seuralla iltapalaverissa. Vie-
reisessä pöydässä nautti il-

Viimeiset Tanner-

muistelut tältä erää!

tagrogiaan Hagströmin nah-
katehtaan omistaja ”Ukko”
Hagström, jolta Heikki tuli ky-
säisseeksi: Mitenkä suuri lai-
tos se nahkatehdas oikein
on?” ”En minä sen suuruu-
desta niin tiiä, mutta kyllä siel-
lä joka päivä pyykkikorillinen
skitupaperiakin kuluu”.

Pari vuotta myöhemmin
tehtaan lähdettyä käyntiin
Ukko Hagström lahjoitti yhti-
ölle itse tekemänsä nahkapa-
lasista valmistetun kuvateok-
sen tehtaastamme.

Kokkolalaista huumoria tä-
mäkin, jolle HT näytti antavan
hyvin suuren arvon – ja vice
versa.

        *
Heikki oli innokas ja hyvä

Black Jackin pelaaja ja käytti
tilaisuutta hyväkseen aina
kun siihen tuli tilaisuus. Ker-
ran Hotelli Quiton (Equador)
kasinolla häntä onnisti muka-
vasti. Heikki pisti setelinipun
taskuunsa, mutta hotellin ul-
kopuolella Quiton-päivää juh-
lineiden joukossa taskuvaras
vei Heikin rahat. ”Mikä laula-
en tulee, se viheltäen me-
nee”, totesi Heikki tyynesti.

        *
Yhdistys retkeili Hangon

seuduilla, kai 1951. Ja kuinka
ollakaan, Hangon kaupungis-
sa olimme yöpalalla ja ryypyl-
lä lokaliteetissa, jonka ovella
oli kilpi ”Svenska Klubben –
Suomalainen Klubi”. Paikalla
oli myös sikäläisiä, klubien jä-
seniä. Illan mittaan joku heis-
tä hoksasi, että Heikkihän on
ministeri Väinö Tannerin poi-
ka, ja alkoi innolla esitellä asi-
aa klubiveljilleen. Näin, että
Heikin muoto musteni; hän
nousi vakaasti ylös koko pi-
tuuteensa ja lausui syvällä rin-
taäänellä: En minä ole minis-
teri Tannerin poika. Minä olen
Heikki Tanner.

Niinpä niin.�

Vanhan kaivoskuilun suulla. Vasemmalta: työnjohtaja Venne Syvälä,
johtokunnan jäsenet K.I. Levanto, Petri Bryk, Eero Mäkinen, John
Ryselin ja Erkki Valve sekä insinöörit Reino Kurppa, Heikki Tanner
ja Erkki Hakapää.
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SIIS virtuaalitodellisuus!  Mitä riivatun todellisuutta se on?
Emme juuri jaksa nykypäivänä absurdimpaa ja hölmöm-
pää termiä keksiä. Siis on jossakin virtuaalitodellisuudes-
sa harhaileva hyypiö joko kännissä, pilvessä tai muuten
vain sekopäinen. Ja tarvitaan kaikenmoista tietotekniikka-
romua ko. “todellisuuden” aikaansaamiseen. Siis fiilik-
seen, mihin ennen muinoin riitti mainiosti TaunoPalo/
AnsaIkonen/HeinäLato -todellisuus ja mediaksi Suomi-
Filmi.  Siis mitä enemmän on nykyisellä tyhjäntoimittami-
seen erikoistuneella pullasorsasukupolvella aikaa ko. ää-
liömäisyyksiin, sitä vähemmän ilmeisesti kykenemme jat-
kossa minkäänlaiseen Tositodelliseen, vähemmän virtu-
aaliseen kehitykseen itsensä pellettämisen kustannuksel-
la.

SIIS on tämä Boston Consulting Groupin tunnettu Star /
Cash cow / Problem child / Dog - malli asiakaskannatta-
vuuden  määrittelyperusteena sovellettavissa käsittämät-
tömän mainiosti meikäläisessä businesskäytännössä
myös henkilöstön kannattavuuden arvioimiseen yksilön
iän perusteella. Vai mitä: 25-35 vuotiaat:  Ongelmalapsia,
joita on kehitettävä. 35-45 vuotiaat: Tähtiä, joita täytyy
paapoa viimeisen päälle. 45-55 vuotiaat: Lypsylehmiä, joi-
hin ei enää satsata penniäkään. 55-65 vuotiaat: Alenna lik- JTJTJTJTJT

Siis  mikä oli todistettava. Eli
muidenkin kuin meikäläisten
edustusurheilijoiden päämoti-
vaatio: “Syy miksi työnnän kuu-
laa on, että pääsen matkusta-
maan ilmaiseksi ympäri maail-
maa vaimoni kanssa”. Amerik-
kalaisurheilija C.J. Hunter kä-
ryttyään dopingista Sydneyn ki-
sojen alla.

saa ja/tai hankkiudu eroon. Viimeksi mainitun porukan
yläikärajaa ovat hallitusherrat viisaudessaan nostamassa
varmistettuaan ensin itselleen reilusti alemman eläkeiän.

SIIS Brändiä, veljet. On viime aikoina tässä maassa Noki-
an kännyn suosiosta innostuneena ruvettu tekemään
brandiä kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta, kulu-
tustuotteesta ja tapulitavarasta. Ja on tämä tietysti paikal-
laan, kunhan muistetaan, että on tämän maan seuraavak-
si kuuluisin brändi em. high tech-tuotteen jälkeen yhä
edelleen saman firman aikanaan tekemä vessapaperi.
Niin että se maan teollisuuden ylipäätään korkeasta tek-
nologiasta. Siis tämä brändi, jonka tavaramerkki oli, ettei
se koskaan katkennut reikien kohdalta.

SIIS on amerikkalaisilla lentomatkoilla alati uusiutuva
ilonaihe sikäläisten koneiden istuintaskuista löytyvät “Sky
Mall” -lehdykät  ja niiden uskomaton valikoima kehitelmiä
ja tarpeettomuuksia ihmisille, joilla on jo kaikki mahdolli-
nen roina hankittuna. Ihmettelemme, miten maailmassa
olemme tänä asti selvinneet ilman ultraäänellä toimivaa
puutarhan multaan upotettavaa myyränpelätintä
($119,95) tai solmion valintaa varten konstruoitua seitse-
määkymmentäkahta skragaa pyörittävää sähköistä karu-
sellia ($79.99), tai elektronista värähtelevää kielenpuhdis-
tinta ($24,95), jne, jne. Siis olemme seuraavaksi katso-
neet välttämättömäksi investoida elektroniset rumpuka-
pulat ($125,99), joiden avulla voi kuulokkeiden välityksel-
lä nautiskellä ilmaan huiskimisesta aiheutuvasta pauku-
tuksesta omissa korvissaan. Siis tässä jenkkieväät, joilla
saadaan GNP kasvamaan 6% ja risat vuosivauhtia.

SIIS oli ensin vaski. Sitten oli vaskifirma. Sitten Suuri Vas-
kifirma. Sitten Suuri Multimetallifirma. Sitten piti tulla Jalo
Peltifirma. Mistä nyttemmin näyttääkin kuoriutuvan Uusi
Torvimetallifirma. Ja vauhti eikun  kiihtyy. Yritämme pysyä
mukana. Havuja, perkele!
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Perinnäisessä harjannosta-
jaisjuhlassa jakoivat Outo-
kumpu Oyj:n johtajat Antti
Närhi ja Eero Laatio kaksi
Outokumpu Oyj:n  myöntä-
mää Otto Trüstedt ansiomita-
lia ja siihen liittyvää tunnus-
tuspalkintoa.

MITALIN N:O 6 sai Turun
yliopiston geologian laitok-
sen eläkkeelle jäänyt profes-
sori Heikki Papunen.

Luovutuspuheenvuorossa
johtaja Laatio kuvasi profes-
sori Papusen ansioita seuraa-
vasti: Professori Papusen an-
siot Suomen geologisessa
tutkimuksessa ja tutkimusten
soveltamisessa teollisuuden
tarpeisiin ovat mittavat.

Heikki Papunen on erittäin
ansioitunut malminetsijä ja
opettaja. Hän on ollut noin 40
vuotta hyvin tiiviissä yhteis-
työssä Outokummun malmin-
etsinnän ja kaivostoiminnan
kanssa. Heikki Papunen on
syventänyt tieteellisillä tutki-
muksillaan Outokummun mal-
minetsijöiden ymmärrystä eri-
tyisesti nikkelimalmien geolo-
gisessa tutkimuksessa ja mal-
mimallien sekä etsintämene-
telmien kehittämisessä. Erityi-
sesti komatiittisen malmimal-
lin tutkimisessa ja soveltami-
sessa Suomeen Heikki Papu-
nen on ollut uranuurtaja.

Heikki Papunen on ollut
myös vulkaanisten massiivis-
ten sinkki-kuparimalmien tut-

Trüstedt mitalit professori Heikki Papuselle ja
Pyhäsalmen kaivoksen geologisen osaston
päällikölle Timo Mäelle

kimisessa ja malmimallin ke-
hittämisessä sekä ymmärtä-
misessä uranuurtaja Suo-
messa.

Professori Papunen on kas-
vattanut hyvin merkittävän
määrän geologeja tutkimus-
laitoksiin, yliopistoihin sekä
kaivosyhtiöiden, erityisesti
Outokummun, palvelukseen.
Geologit ovat saaneet perus-
teellisen koulutuksen ja hyvät
valmiudet selvitä työelämän
moninaisista haasteista. Tie-
teellisen tason ohella Heikki
Papunen on aina korostanut
käytännön tarpeita kuten  esi-
merkiksi mineralogian  ym-
märtämisen tärkeyttä sulfidi-
en vaahdotuksessa.

Professori Papusen erittäin
laaja kontaktipinta ulkomai-
siin yliopistoihin, tutkimuslai-
toksiin ja teollisuuteen on
avannut suurelle joukolle
suomalaisia geologeja mah-
dollisuuden opiskeluun, tutki-
mustyöhön ja lukuisiin muun-
laisiin kontakteihin useissa eri
maissa.

Professori Papunen on toi-
minut pitkään Outokumpu
Säätiön hallituksen jäsenenä.

ANSIOMITALI NO: 7 luovu-
tettiin Pyhäsalmen kaivoksen
geologisen osaston päälliköl-
le Timo Mäelle seuraavin pe-
rustein: Timo Mäki on opiskel-

lut Turussa Professori Heikki
Papusen oppilaana. Hän on
tehnyt työuransa Outokumpu
Oyj:n palveluksessa malmin-
etsintä- ja kaivosgeologina.
Timo Mäki toimii nykyisin Py-
häsalmen kaivoksen geologi-
sen osaston päällikkönä.

Timo Mäen työskentelyä
kuvaa sitkeys ja uupumaton
innostus sekä uteliaisuus.
Timo on ollut aina valmis tes-
taamaan uusia ajatuksia ja
kyseenalaistamaan konven-
tionaalista ajattelua.

Timo Mäen ansiot Mullikko-
rämeen malmin löytymiseen
johtaneiden tutkimusten aloit-
tamisen ja ensimmäisen mal-
min löytymiseen ovat kiistat-
tomat. Myös myöhemmän
vaiheen tutkimuksiin Timo
Mäki on antanut merkittävän
panoksen, josta hän yhtenä
neljästä palkitusta sai vuonna
1996 palkkion.

Pyhäsalmen uuden kaivok-
sen löytyminen on hyvin pit-
källe Timo Mäen ansiota.
Luonnollisesti löytöön tarvit-
tiin lisäksi johdon usko ja ko-
mittoituminen tutkimuskus-
tannuksiin. Vanha malmi
näytti kuroutuvan systemaat-
tisesti alaspäin mentäessä ja
alimmaksi tuotantotasoksi oli
suunniteltu taso +1050.
Tämä olisi tarkoittanut tuotan-

non loppumista vuoden 2000
syksyllä.

Keväällä 1996 hyväksytyssä
Timo Mäen esittämässä tutki-
musprojektissa päätettiin sel-
vittää tason + 1050 alapuolel-
la olevat mineraalivarannot.
Menestyksellisissä Timo Mäen
suunnittelemissa ja johtamis-
sa tutkimuksissa löydettiin ta-
sojen + 1050 ja +1350 väliltä
toukokuuhun 1998 mennessä
yhteensä 14.5 miljoonan ton-
nin mineralisaatio, joka oli pe-
rusteena uudelle 300 M Fim
kaivosinvestoinnille ja kaivok-
sen eliniän yli 10 vuoden jatku-
miselle.

Kaivogeologian ohella
Timo Mäki on ollut erittäin ak-
tiivinen Pyhäsalmen lähiym-
päristön malminetsintätutki-
muksissa. Hänen roolinsa on
ollut merkittävä Tekesin osit-
tain rahoittamassa GTK:n ja
Outokummun yhteisvoimin
toteuttamassa Pyhäsalmen
malmimalli-projektin toteu-
tuksessa.

Paitsi puhtaasti ammatilli-
sissa asioissa, Timo Mäki on
ollut m.m. erittäin aktiivinen ja
ammattitaitonen  Outokumpu
Mining Oy:n hallituksen jä-
sen.

Outokumpu OY  perusti
Otto Trüstedt mitalin ja siihen
liittyvän tunnustuspalkinnon
vuonna 1985 kunnioittaak-
seen  Otto Trüstedtin merki-
tystä Outokummun malmi-
esiintymän löytäjänä. Otto
Trüstedt -ansiomitali anne-
taan suomalaiselle  tai ulko-
maalaiselle henkilölle merkit-
tävistä ansioista malminetsin-
nän alalla.

Otto Trüstedt  ansiomitali
jaettiin ensimmäisen kerran
kesällä 1985 Professori Arno
Kahmalle, toinen vuonna 1987
professori Heikki Paarmalle,
kolmas vuonna 1989 tri Veikko
Vähätalolle ja neljäs ja viides
samanaikaisesti  vuonna 1993
Markku Isohannille sekä chile-
läiselle Carlos Llaumettille.�

27. 9. juhlittiin Pyhäsalmen
kaivoksella kahta “Uusi
kaivos” hankkeen  rakenta-
miseen  liittyvää merkkita-
pahtumaa. Kaivoksen vino-
tunneli saavutti suunnitel-
lun syvyytensä 1444,4 met-
riä. Tapahtumaa juhlittiin
perinteisesti tervaamalla
vinotunnelin pohjan seinä.
Samassa tilaisuudessa juh-
littiin myös uuden kuilun
nostotornin harjanostajai-
sia.

Otto Trüstedt ansiomitalin saaneet Heikki Papunen (oik) ja
Timo Mäki.

Markku Isohanni
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Vuorinaiset Kansallis-
museossa
Eräs jo edesmennyt
kaivoksenjohtaja sa-
noi kerran kongressi-
matkalla, että “muse-
ot ja kirkot katsotaan
ulkopuolelta, kapa-
kat sisältä”! Tästäkin
huolimatta 26 vuori-
naista oli päättänyt
tutustua uusittuun
Kansallismuseoon ja
sen aarteisiin 20.
syyskuuta ihan sisäl-
täpäin.

Jo lähes sata vuotta Manner-
heimintien varrella seissyt
arkkitehtien Gesellius, Lind-
gren ja Saarinen luoma  ylväs

rakennus on tänä vuonna
saanut runsaasti huomiota ja
paljon kävijöitä. Museo on
ikäänkuin puhjennut uuteen
kukoistukseen monta vuota
kestäneen remontin jälkeen.
Rakennus ja huoneet on säi-
lytetty lähes täysin ennallaan.
Uudistuksista mainittakoon
kuitenkin itsestään aukeavat
ovet. Herääkin kysymys, oli-
ko tämä uudistus hyväksi vai
pahaksi. Tai sopivatko mo-
dernit, edestakaisin lehahte-
levat ovet lainkaan näin van-
haan ja kunnianarvoisaan ra-
kennukseen? Esihistorialli-
sessa huoneessa ollessam-
me ovi aukeni tämän tästä,
kun joku sattui kulkemaan
sen ohi. Se häiritsi keskitty-
mistä oppaan tarinoidessa.

Kivikaudesta siirryimme

Teksti ja kuvat:
Anja Korhonen

Vuorinaiset museokierroksella.

Vuoteenlämmitin.

Vuorinaisten kunniajäsen
Marja-Terttu Saksela (vas) ja
rouvat Hilkka Räsänen ja
Aune Okkonen.

huone huoneelta eteenpäin
niin ajassa kuin kaikessa sii-
hen liittyvässä. Saimme kur-
kistaa aitoon savupirttiin ja
kuvitella, minkälaista olisi
nukkua kapealla seinänvie-
ruspenkillä tai parhaassa ta-
pauksessa uunin pankolla.
Mitenkähän ns. pirttiviljely
niissä olosuhteissa oikein oli
mahdollista? Hetekakin olisi
ollut luxusta.

Aatelisten jykevin barokki-
huonekaluin sisutettu huone
sisälsi myös paljon mielen-
kiintoista, mm. kuvassa ole-
van esineen, jonka käyttötar-
koitusta tuskin valehtelijoi-
den klubinkaan jäsenet olisi-
vat keksineet. Sitä käytettiin
vuoteen lämmittämiseen si-
ten, että limpun muotoisen
reiällisen osan sisään pantiin

kuumia hiiliä kylmiä varpaita
lämmittämään! Eipä juuri
houkuttele ajatus, mutta jon-
kinlainen kuumavesipullon
edeltäjä tämä esine siis on.

Jykevissä barokkikaapeis-
sa aateliset säilyttivät keski-
ajalla kalleimpia aarteitaan,
liinavaatteita. Vieraiden saa-
puessa kaappien ovet avat-
tiin, jotta hekin saisivat ihailla
talon aarteita. Kuinkahan
moni nykypäivän perheen-
emäntä voisi auliisti antaa lii-
navaatekomeronsa vieraiden
nähtäväksi?! Onneksi siihen
ei ole tarvettakaan, sillä sta-
tusta taidetaan pönkittää ny-
kyaikana vähän muilla veh-
keillä, lamborghineilla ja vas-
taavilla.

Tunnin mittainen opastettu
kierros osoittautui hieman ly-
hyeksi. Nuori oppaamme to-
tesi ykskantaan 1900-luvun
esineistön olevan meille
opastettaville tutumpia kuin
hänelle ja kehotti katsele-
maan niitä omin päin! Sen
teimmekin, ja aika ripeästi,
sillä tuo vanha vaiva, kahvi-
hampaan pakotus, alkoi jo
kovin kiusata.�
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Kokouksessa 28.8.2000
Leväniemi, Hanna Katriina,
109,5 ov, 24.8.1977, opiskeli-
ja, TKK, Materiaali- ja
kalliotekniikan os.,
hlevanie@cc.hut.fi,
Jämeräntaival 11 G 153,
02150 ESPOO
jaosto: geo
Raitala, Riku Tapani, FM,
22.1.1972, projektigeologi,
Helsingin yliopisto,
Geologian laitos,
riku.raitala@helsinki.fi,
Miekka 1 C 61, 02600
ESPOO jaosto:
geo
Reinikainen, Juha Mauri,
FM, 22.1.1961, geologi,
ympäristögeologia,
Geologian tutkimuskeskus,
juha.reinikainen@gsf.fi,
Oravankuja 2 B 5,
49210 HUUTJÄRVI
jaosto: geo
Turunen, Mikko Olavi, 150
ov, 12.5.1969, opiskelija,
Joensuun yliopisto,
mikko.turunen@pkky.fi,
Erkinpellontie 9 A 3,
80140 JOENSUU
jaosto: geo
Voutilainen, Hanna Mari,
108 ov, 20.5.1977, opiskelija,
TKK, Materiaali- ja kalliotek-
niikka, hvoutila@cc.hut.fi,
Yökuja 6 E, 02210 ESPOO
jaosto: geo
Kangaskesti, Jouni Kalevi,
ins., 11.3.1953, suunnittelu-
insinööri, Kemira Chemicals
Oy, Siilinjärvi,
jouni.kangaskesti@
kemira.com, Kemira Chemi-
cals Oy, PL 20, 71801
SIILINJÄRVI
jaosto: kai
Vaartimo, Olli Tapani, KTM,
12.9.1950, toimitusjohtaja,
Nordberg Group Oy,

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen ry:n
hallitus on hyväksynyt seuraavat henkilöt yhdistyk-
sen jäseniksi:

Uusia jäseniä - nya medlemmar

olli.vaartimo@nordberg.com,
Nordberg Group Oy, PL 307,
33101 TAMPERE
jaosto: kai, rik
Wanne, Toivo Sakari, 125
ov, 4.1.1974, opiskelija, TKK/
MK, tvanne@cc.hut.fi
Kuunsäde 8, 02210 ESPOO
jaosto: kai
Willberg, Jon Henrik, 109,5
ov, 24.12.1975, opiskelija,
TKK, Materiaali- ja kalliotek-
niikka, jwillber@cc.hut.fi,
Etuniementie 4 B 11,
02230 ESPOO
jaosto: kai
Norri, Yrjö Heikki, DI,
31.3.1961, markkinointivies-
tintäjohtaja,
Nordberg Group,
yrjo.norri@nordberg.com,
Nordberg Group, PL 307,
33101 TAMPERE
jaosto: rik
Saloheimo, Kari Matti
Olavi, TkT, 19.2.1956,
teknologiajohtaja,
Outokumpu Mintec Oy,
kari.saloheimo@
outokumpu.com,
Kirkkoharju 9 A, 02340
ESPOO
jaosto: rik
Helavirta, Jussi Olavi, DI,
19.11.1957, toimitusjohtaja,
Outokumpu Poricopper Oy,
Jussi.Helavirta@
outokumpu.com,
Tähtisentie 48,
28450 VANHA-ULVILA
jaosto: met
Häkkinen, Erkki Olavi, DI,
7.9.1964, tutkija, TKK,
Saunalahdentie 13 B 24,
00330 HELSINKI
jaosto: met
Mantila, Harri Martti, KTM,
ins., 9.4.1959, levy-yksikön
johtaja, Rautaruukki Oyj,
Raahe, Ruskontie 12 B,

92120 RAAHE
jaosto: met
Myllykoski, Pirkka Tapio,
TkT, 1.6.1966, vanhempi
tutkija, TKK,
pirkka.myllykoski@hut.fi,
Kotitorpantie 7 A 6
00690 HELSINKI
jaosto: met
Mäki, Karl Esa Matti, DI,
5.5.1969, Key Account
Manager, Oy Aga Ab,
esa.maki@aga.fi, Oy Aga
Ab, Karapellontie 2,
02760 ESPOO
jaosto: met
Niemi, Tommi Antero, DI,
27.5.1974, tutkija, MEFOS,
Luleå, Krongårdsringen 6 C,
SE-97436 LULEÅ, Sverige
jaosto: met
Pajari, Hanna Pauliina,
175,5 ov, 1.1.1976, opiskeli-
ja, TKK, Materiaali- ja
kalliotekniikka,
hpajari@cc.hut.fi,
Savilankatu 1 b 20,
00250 HELSINKI
jaosto: met
Pajunen, Lauri Ilmari, 130
ov, 11.2.1975, opiskelija,
TKK, Materiaali- ja kalliotek-
niikan os.,
lipajune@cc.hut.fi,
Jousimiehentie 4 D 77
00740 HELSINKI
jaosto: met
Pirkola, Pentti Elon, ins.,
13.4.1938, projektijohtaja,
Rautaruukki Steel,
Engineering,
pentti.pirkola@rautaruukki.fi,
Luhtialankatu 25,
13220 HÄMEELINNA
jaosto: met

Ulla-Riitta Lahtinen hoitaa
Vuorimiesyhdistyksen jäsen-
rekisteriä. Mikäli osoite, tehtä-
vä tai vakanssi on muuttunut
pyydämme lähettämään muu-
tosilmoituksen alla olevaan
osoitteeseen. Uutta jäsenistä -
palstalle tuleva teksti kirjallise-
na siinä muodossa, jossa se ha-
lutaan tulevan lehteen.
Osoite: Vuorimiesyhdistys -
Bergsmannaföreningen r.y.
Ulla-Riitta Lahtinen, Kaski-
laaksontie 3 D 108, 02360
ESPOO, puh. ja fax 09-
8134758.
u-r.lahtinen@ pp.inet.fi.
Häneltä saa myös tilata Vuori-
teollisuuslehden vanhempia
numeroita sekä julkaisuja ja
lehtiä.

Uutta
jäsenistä
Latva-Pukkila, Pasi
projektipäällikkö,
Drills Division
Sandvik Tamrock Corp
PL 100, 33311 TAMPERE
puh. 0205444135,
pasi.latva-pukkila@
sandvik.com
Katajistontie 15,
33470 Ylöjärvi

Jos et ole saanut viime aikoina sähköpostia

yhdistykseltä, ilmoitapa sähköpostiosoitteesi

Ulla-Riitalle: u-r.lahtinen@ pp.inet.fi

I lmoittajat /Annonsörer
Oy Aga Ab
Avainlaskelmat Oy
Endress & Hauser Oy
GTK
Imatra Steel Oy Ab
ITS-vahvistus Oy
Oy JA-RO Ab
Kemira Chemicals Oy
Kuusakoski Oy
Larox Oy
Lemminkäinen Construction
Lohja Rudus Oy
Miranet Oy
Neles Automation

Nordberg Group
Outokumpu Copper  Products Oy
Outokumpu Research Oy
Rautaruukki Oy
Sandvik Tamrock Oy
Sarlin Uunit
Savcor Group Ltd Oy
Oy Svedala Ab
Tamfelt Oy Ab
Teknikum-Yhtiöt Oy
Teollisuuden Voima Oy
Warman int. Scandinavia Oy
YIT - Insinöörirakentaminen

Vesilahti, Susanna, 179,5
ov, 2.7.1975, opiskelija, TKK,
Materiaali- ja kalliotekniikan
os., svesilah@cc.hut.fi,
Servin Maijantie 6 C 40,
02150 ESPOO
jaosto: met
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Syyskuisena aamuna ko-
koontui joukko Suomen Geo-
logisen Seuran ja Vuorimies-
yhdistyksen Geologijaoston
”lajitovereita” yhteiseen linja-
autoon tehdäkseen tuotanto-
painotteisen ekskursion Sata-
kuntaan. Kun viimeisetkin läh-
tijät oli saatu lentoasemalta
bussiin, matka jatkui kohti
Forssaa ja Vapon turvetuotan-
toaluetta. Matkalla asiaatunte-
vat ekskursiolaiset antoivat
muille tietoiskuja Torronsuos-
ta, II Salpausselästä ja alueen
vanhoista kaivoksista.

Ekskursion ensimmäisenä
tuotantokohteena oli Arkkuin-
suo, jossa meille kerrottiin Va-
pon toiminnasta koko Suo-
messa ja erityisesti kohteena
olevalla turvealueella. Ark-
kuinsuolla on turvetuotantoa
ollut jo 22 vuotta. Vuosittain
nostetaan noin 120 000 m≈
turvetta 210 ha:n alueelta niin,
että sitä riittää vielä viideksi-
toista vuodeksi. Polttoturvetta
kuljetetaan neljälle eri laitok-
selle rekoilla 20 minuutin vä-
lein. Mielenkiintoisimmat kes-
kustelut käytiin turpeen uusiu-
tuvuudesta. Tällä hetkellä tur-
vetta pidetään ”hitaasti uusiu-
tuvana biomassapolttoainee-
na”, joka sijoittuu fossiilisten
ja biopolttoaineiden väliin
mietittäessä kasvihuonekaa-
sujen määriä.

Seuraavana tuotantokoh-
teena oli Kemira Pigmentsin
tehdaslaitos Yyterin niemellä,
jossa tehdään mustasta val-
koista. Mustasta ilmeniittimal-
mista syntyy prosessin aikana
valkoista titaanidioksidipig-
menttiä eri tarkoituksiin. Aluk-
si saimme katsauksen laitok-
siin, valmisteisiin, raaka-ainei-
siin ja sivutuotteisiin ”pulpe-
tin” ääressä, jonka jälkeen
kiersimme tutustumassa labo-
ratorioihin. Niistä löytyy moni-
puolisia laitteita laaduntark-
kailuun mm. elektronimikro-
skooppeja, partikkelianaly-
saattoreita ja valkoisuusmitta-

Suomen Geologisen Seuran ja
Vuorimiesyhdistyksen geologijaoston
yhteinen syysekskursio 20.-21.9.2000

laitteita. Sivutuotteena synty-
västä rautasulfaatista osa jou-
dutaan vielä varastoimaan
tehdasalueelle, koska kaikkea
ei saada jatkokäyttöön. Osa
käytetään maailmalla rehun-
valmistuksessa ja vedenpuh-
distuksessa.

Ennen majoittumista vierai-
limme Satakunnan luontota-
lossa, Arkissa Porin keskus-
tassa. Siellä on näyttely Koke-
mäenjoen suistosta ja vielä ra-
kenteilla oleva kivipiha, jota
tehdään paikallisista kivilajie-
rikoisuuksista, kuten Satakun-
nan hiekkakivestä. Auditorios-
sa saimme tietoa itse luonto-
talosta, Satakunnan museos-
ta, GeoPori-hankkeen maa- ja
kallioperätutkimuksista sekä
Satakunnan malmiesiintymis-
tä.

Majoittumisen jälkeen en-
nen illallista ehdimme vielä tu-
tustua pohjaveden käyttöön
oluen valmistuksessa Porin
Oluttehtaalla. Tehdaskierrok-
sella seurasimme ohran muut-
tumista valmiiksi pullotettavak-
si lopputuotteeksi, jota kierrok-
sen päätteeksi pääsimme
myös maistelemaan.

Illallinen nautittiin Punaises-
sa Kukossa, jossa osa ryh-
män jäsenistä viihtyi kai ku-
konlauluun asti, mutta se on-
kin jo toinen juttu.

Ekskursion toisena päivänä
ajoimme aluksi tuulivoimaloi-
ta ihastellen Tahkoluotoon tu-
tustumaan Fortumin Meri-Po-
rin hiilivoimalaitokseen. Lai-
toksella vietettiin hiljaiseloa al-
haisen sähkönhinnan vuoksi,
vain korjausmiehiä askaroi lai-
toksen eri osissa. Laitos käyt-
tää vuodessa noin 1.2 milj.
tonnia hiiltä, jota tuodaan lai-
voilla eri puolilta maailmaa.
Perussähkövoimaa tuotetaan
noin 3 500 GWh vuosittain.
Laitoksen päästöhaittoihin on
kiinnitetty erityistä huomiota ja
savukaasujen puhdistukses-
sa syntyvä kipsi käytetään
kaikki levyteollisuudessa sekä

lentotuhka tällä hetkellä vielä
maanrakennuksessa, kunnes
vaativampia käyttökohteita
löydetään. Vierailun lopuksi
pääsimme laitoksen katolle yli
80 metrin korkeuteen ihaile-
maan suisto- ja merimaise-
maa.

Seuraavana kohteena oli
sähkön tuottaminen ydinvoi-
man avulla Olkiluodossa
(TVO) ja käytetyn polttoai-
neen loppusijoitus (Posiva).
Asioiden jouduttamiseksi
kohteen oppaat siirtyvät linja-
automme kyytiin jo hiilivoima-
lan portilla. Ajomatkalla Olki-
luotoon kuulimme lyhyen joh-
datuksen Suomen ydinjäte-
huoltoon ja Olkiluodon alu-
een geologiaan. Lounastettu-
amme siirryimme turvatarkas-
tuksen kautta pukeutumaan
suoja-asusteisiin. Valitettavas-
ti kameroita ei saatu mukaan!
Reaktorihallissa seurasimme,
kuinka polttoainenippuja siir-
reltiin reaktorista varastoaltai-
siin ja takaisin. Tätä ei kuu-

Espoossa lokakuussa Pekka Huhta

VMY:N  GEOLOGIJAOSTO JÄRJESTÄÄ

29-30.1.2001 laivaseminaarin
SILJA SERENADELLA aiheena

“KAIVOSTEOLLISUUS JA MALMINETSINTÄ
MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ”

Laivasymposio jakaantuu neljään osaan:
Sessio 1.Sessio 1.Sessio 1.Sessio 1.Sessio 1. Kaivosteollisuuden muuttuva toimintaympäristö, jossa

esitelmöitsijöinä Timo Kekkonen Kauppa- ja teollisuusministeriös-
tä, Raimo Matikainen  Geologian tutkimuskeskuksesta, edustaja
Ympäristöministeriöstä  ja edustaja Outokumpu Oyj.stä. Lopuksi
paneelikeskustelu.

Sessio 2Sessio 2Sessio 2Sessio 2Sessio 2. Open Forum. Open Forumiin voi lähettää etukäteen
keskustelun aiheita tai kysymyksiä. Tilaisuudessa voi myös pitää
max. 10 min esityksen. Kysymykset, kannanotot tai esityksen
otsikot sähköpostilla: risto.pietila@outokumpu.com, puh. 013-
556307 tai 050-666 78.

Sessio 3Sessio 3Sessio 3Sessio 3Sessio 3. Taloudellinen geologia ja kannattavuuslaskelmat;
esitelmöitsijöinä mm. Krister Söderholm (Outokumpu Mining),
Jyrki Parkkinen (GTK) ja Olli Härmälä (Kemira Oyj).

Sessio 4Sessio 4Sessio 4Sessio 4Sessio 4. Malminetsinnän uudet menetelmät ja ‘uudet’
malmityypit; esitelmöitsijöinä mm. Heikki Soininen (GTK), Juhani
Ojala (SA), Timo Mäki (Outokumpu Oyj, Pyhäsalmen kaivos),
Jaakko Liikanen (Endomines Oy), Vesa-Jussi Penttilä (Outokumpu
Oyj, jalometallikaivostoiminta).

 Imoittautumislomake ja lopullinen ohjelma lähetetään jäsenkir-
jeen yhteydessä marraskuun alussa.

lemma pääse näkemään kuin
harvoin. Portaita päästiin ge-
neraattorihalliin ja lisää portai-
ta sekä käytäviä käytetyn polt-
toaineen välivarastohalliin,
jonka vesialtaissa polttoaine
odottelee loppusijoitustaan.

Suojavarusteiden riisumi-
sen jälkeen teimme lyhyen
bussiajelun voimalaitosjät-
teen sijoitusluolan suulle. Alas
käveltiin ramppia pitkin kuun-
nellen akustista performans-
sia ja katsellen seinille piirret-
tyjä kuvia. Alhaalla oli kaksi
kallioon louhittua ”koloa”,
joissa oli matala- ja keskiaktii-
vista voimalaitosjätettä tynny-
reihin pakattuna. Jäte koos-
tuu pääasiassa suojavaatteis-
ta ja työkaluista. Viereisen kal-
liotunnelin pohjaan oli po-
rattu isoja pyöreitä reikiä, jois-
sa päästään tutkimaan kapse-
leiden sijoittamista kallioon.

Iltapäiväkahvien jälkeen kiit-
telimme isäntiämme ja suun-
tasimme kotimatkalle. Tällä
matkalla päästiin ”technical
stopin” jälkeen nauttimaan vir-
vokkeita ja keskustelemaan
puun käytöstä lämmitysener-
gian lähteenä.

Ja lopuksi. Kiitokset kaikille
osanottajille, kohdejärjesteli-
jöille, oppaille, isännille ja ret-
ken varsinaiselle mestarille
Heikki Hirvakselle.�
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Päivän ohjelma alkoi tietokil-
pailulla, jossa tehtävänä oli
tunnistaa 10 mineraalia. Teh-
tävän helpottamiseksi oli mi-
neraalien oikeat nimet annet-
tu ja vain yhdistäminen oike-
aan kiveen oli tekemättä.
Kahvinjuonnin ja karjalanpii-
rakoiden syönnin lomassa
yksi jos toinenkin kävi kiviä
tutkailemassa ja oikeita pare-
ja arvailemassa. Tällä kertaa
osoittautui, että nuorilla olivat
korkeakoulun geologian
kurssit parhaassa muistissa
ja voiton nappasi Tiina Haka-
la Outokumpu Research
Oy:stä. Onnittelut voittajalle.

Retken ammatillisten luen-
tojen osuudessa kuulimme
asiantuntevat esitykset Imatra
Steelin valmistamista ja itse
kehittämistä suorasammu-
tusteräksistä, laitoksen savu-
kaasujen puhdistuksesta
sekä perinteisen tehdasesit-
telyn.

Maittavan lounaan jälkeen
oli vuorossa tehdaskierros,
jonka aikana näimme kuinka
romutetut autot muuntuvat
valokaariuunin, senkkakäsit-
telyjen, jatkuvavalun ja erilais-
ten valssien kautta terästan-
goiksi päätyäkseen takaisin
autojen akseleiksi tai mootto-
reiden ja voimansiirron kom-
ponenteiksi. Näin taas huo-
masimme kerran, että kierrä-

Kesä-
retki
2000

Metallurgijaoston kesäretki
suuntautui tänä vuonna
itään ja kohteena olivat
Imatra Steelin tuotantolai-
tokset kauniissa Karjalas-
sa. Elokuisena aamuna 25.8
klo 10 alkoi terästehtaan
entisen ammattikoulun pi-
hamaalle kertyä ihmisiä ja
pian oli koko retkelle ilmot-
tautunut 52 henkinen jouk-
ko koossa.
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Puheenjohtaja
Olavi Suomalainen
Outokumpu Chrome Oy,
kaivososaston päällikkö
PL 172, 94101 KEMI
olavi.suomalainen@outokumpu.com
016-453566
016-453544
Varapuheenjohtaja
Tauno Paalumäki
Partek Nordkalk Oyj Abp, kaivos-
päällikkö
53500 LAPPEENRANTA
tauno.paalumaki@nordkalk.com
0204557282
0204557227
040-5141880
Sihteeri
Jari Honkanen
Sandvik Tamrock Oy, myyntijoh-
taja
PL100, 33311 Tampere

jari.honkanen@sandvik.com
0205444601
0205444087
0400-418017
Jäsenet:
Erja Kilpinen
Partek Nordkalk Oyj Abp,
 myyntipäällikkö
Tytyri, 08100 Lohja
erja.kilpinen@nordkalk.com
019-3451750
019-3451758
0400-814156
Jaakko Ahtiainen
Outokumpu Chrome Oy,
kaivoksen johtaja
PL 172, 94101 KEMI
jaakko.ahtiainen@outokumpu.com
016-453566
016-453520
040-7709700
Jukka Pihlava

VUOSIKOKOUKSESSA  24.3.2000 VALITTU KAIVOSJAOSTON UUSI JOHTOKUNTA  2000

Titteli / Nimi / Yritys/tehtävä / Osoite / sähköposti / telefax / puhelin/GSM

Normet Oy, toimialapäällikkö
Ahmolantie 6, 74510 Peltosalmi
jukka.pihlava@normet.fi
017-8324322
017-8324336
050-5280383
Kari Korhonen
Rakennus Oy Lemminkäinen,
projektipäällikkö
Esterinportti 2, 00240 HKI
kari.korhonen@lemminkainen.fi
09-1482680
09-15991
+46-70-5952772
Rahaston ja rekisterin hoitaja
Ulla-Riitta Lahtinen
TKK
Kaskilaaksontie 3D 108
u-r.lahtinen@pp.inet.fi
09-4512795
09-8134758
049-456195

Kaivosjaosto järjesti 30.8.2000 yhdessä TKK:n kanssa koulutuspäivän aiheesta “Kaivoksen
tietoverkot ja automaatio”. Mielenkiintoisia esityksiä saatiin kuuntelemaan 43 osallistujaa.
Koulutuspäivän jatkeeksi jaosto järjesti syysretken Viroon Aidun palavan kiven kaivokselle ja
Kundan sementtitehtaalle. Retkelle osallistui 23 jaoston jäsentä.�

Kaivosjaoston syysretki Viroon

1. Kundan uunit.
2. Aidun palavan kiven lastausta ihmettelemässä.
3. Kundan kaivoksella tutkittiin sähkökäyttöistä
lastauskonetta.
4. Aikaa riitti myös Vanhan Tallinnan idyllille.

1

3

2

4

Jari Honkanen
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tys on tärkeä osa jokapäiväis-
tä elämäämme vaikkemme
tule sitä välttämättä aina aja-
telleeksi.

Majoittumisen ja ”vapaa-
tunnin” jälkeen oli vuorossa
tutustuminen Fortumin Imat-
ran voimalaitokseen eloku-
van, laitoksen käyttöpäällikön
ja virvokkeiden avustuksella.
Laitos on suomen suurin vesi-
voimalaitos ja sen rakentami-
nen on aloitettu jo vuonna
1922. Ensimmäisten koneis-

tojen koekäyttö aloitettiin lop-
puvuodesta 1928 ja viimei-
nen, seitsemäs koneisto otet-
tiin käyttöön vuonna 1952. Ai-
van lyhyt projekti ei kyseessä
ollutkaan, mutta nykyisin lai-
tos jauhaa sähköä valtakun-
nan verkkoon maksimissaan
170 MW teholla ja vuosituo-
tanto on 1000 GWh. Kyllä sillä
sähköllä jo sulattelee hiukan
terästä. Lopuksi saimme seu-
rata vapaan Imatran kuohuja
koskinäytöksen muodossa.

voittanutta, ylikäynyttä Imat-
ran”.

Illallista siirryimme nautti-
maan Rantalinnaan jonka his-
toriasta löytyvät päivät venä-
läisten ylimysten huvilana,
sotilassairaalana ja konduk-
töörien lepokotina. Tunnelma
oli korkealla ja seura hyvää
kun metallurgit nauttivat pöy-
dän antimista ja esittelivät ot-
teita lauluvalikoimastaan.
Kaiken kruununa paikalle
saapui meitä viihdyttämään
Kaunis Veera heimoveljineen.

Seuraavana aamuna seit-
semän urhoollista ilmestyi
Imatran golfkentälle ja suoritti
18 reiän golfriitin hyvässä
metallurgihengessä.

Kaiken kaikkiaan retki oli
hieno ja säiden haltija suo-
siollinen. Suurkiitokset kaikil-
le osallistujille sekä ennen-
kaikkea Imatra Steelille ja
isännille.

Muistin sokkeloista paperil-
le kaiveli �

Jyrki Makkonen

Imatra Steelin toimitusjohtaja
Kari Tähtinen toivottaa
metallurgit tervetulleiksi
illalliselle Rantalinnaan.

Kuohut olivat komeat eikä
kellekkään liene jäänyt epä-
selväksi mistä juontaa juuren-
sa sanonta: ”Ei oo Vuoksen
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Julkaisujen ja karttojen myynti:
Geologian tutkimuskeskus Puh.: 020 550 2450
Julkaisumyynti Telekopio: 020 550 12
PL 96 E-mail info@gsf.fi
02151 ESPOO www.gsf.fi/info/julkmyyn.html
Käyntiosoite: Betonimiehenkuja 4

Julkaisuja myyvät myös GTK:n aluetoimistojen kirjastot:
Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus
Väli-Suomen aluetoimisto Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kirjasto Kirjasto
PL 1237 PL 77
70211 KUOPIO 96101 ROVANIEMI
Puh.: 020 550 3250 Puh.: 020 550 4131
Telekopio: 020 550 13 Telekopio: 020 550 14
E-mail kuolibrary@gsf.fi E-mail roilibrary@gsf.fi
Käyntiosoite: Neulaniementie 5 Käyntiosoite: Lähteentie 2

Hintaan sisältyy ALV (julkaisu 8 %, kartta 22%), mutta ei postimaksua.
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Tamfelt Oyj Abp
Suodatinkankaat
PL 427, 33101 TAMPERE
Puh. (03) 363 9111
Telefax (03) 363 9639
E-mail: filter.fabrics@tamfelt.fi
Internet: www.tamfelt.fi Kehittää, valmistaa ja  markkinoi teollisuusuuneja ja

lämpökäsittelylinjoja ‘avaimet käteen’ -periaatteella.
OY E. SARLIN AB • Sarlin Uunit

Järvihaantie 10, 01800 Klaukkala • Puh. (09) 878 9280 • Fax (09) 8789 2811

YIT-RAKENNUS OY
Kalliorakentaminen
PL 36, 00621 HELSINKI, käyntiosoite Panuntie 11
Puhelin 020 433 111, faksi 020 433 3747, www.yit.fi

Osaava kalliorakentaja

Palvelemme ja suoritamme geoalan tutkimusta
kentällä ja ajanmukaisissa laboratorioissamme.

Geologian tutkimuskeskus
Betonimiehenkuja 4 Puh. 020 550 20
02150 ESPOO Fax. 020 550 12

Kaivostie, 71470 Oravikoski
puh. 017-5544 216, fax. 017-5544 217

tai Hatanpään valtatie 34 A, 33100 Tampere
puh. 03-2732 212, fax. 03-2732 213

KUUSAKOSKI OY
metallien kierrättäjä

PL 96
18101  HEINOLA
puh. 03-84300
fax   03-8430 411
www.kuusakoski.com

WARMAN INT. SCANDINAVIA OY
Mariankatu 16 B, 15110 LAHTI
Puh. 03-7527073 Fax 03-7527103

– Pumput
– Syklonit
– Venttiilit

Mikkelänkallio 3, 02770 Espoo
Puh. 09-8676 740, fax 09-8676 7440
E-mail: info@fi.endress.com
Internet: http://www.endress.com

★  kalliorakentaminen ★  maa- ja betonirak.
★  pohjarakentaminen ★  projektinjohto

Esterinportti 2, 00240 Helsinki
Puh. 15991
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