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Atlas Copcon laajaan ja kustannustehokkaaseen tuoteva-
likoimaan kuuluvat mm. Boomer-tunnelinporauslaitteet, 
Secoroc-porakalusto, Swellex-kalliopultit, Wagner-las-
taus- ja kuljetuskalusto, MAI-porapultit, Boltec-pulti-
tuslaitteet sekä Simba-pitkäreikäporauslaitteet. 

Tuotteemme on suunniteltu maksimoimaan asiakkaan 
louhintakapasiteetti ja minimoimaan kustannukset pora-
metriä kohden.

Atlas Copco on lähelläsi eri puolilla maailmaa. Kansain-
välisiltä Internet-sivuiltamme www.atlascopco.com löy-
dät lisätietoa tuotteisiimme sekä palveluihimme liittyen.
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Lukĳalle!
Perämerenkaari on perinteisesti ollut tärkeä Itämerenkaupan solmukohta. Eri 
ilmansuunnista siihen laskevat suuret joet ja itse Itämeri ovat olleet kaupan-
käynnin valtaväyliä. Täältä vietiin turkiksia, kalaa, malmeja, tervaa ja puu-
tavaraa maailmalle todennäköisesti jo rautakaudella. Tänään alueen malmi-
potentiaalia hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla. Joet jauhavat energiaa. Teräs, 
kupari, sinkki ja monet kemikaalit jalostuvat täällä. Puusta tehdään paperia. 
Alueella on mi�ava IT-alan teollisuus. Turkikset ovat muu�uneet kännyköik-
si ja terva teräkseksi. Alueen osaamisen varmentavat kolme mi�avaa yliopis-
toa ja neljä amma�ikorkeakoulua. Kansainvälisen luokan terästutkimuskeskus 
löytyy Luulajasta ja teknologiahautomo Technopolis Oulusta.

Tässä numerossa Materia-lehti pyrkii valo�amaan lukĳoilleen Euroopan 
pohjoisen ulo�uvuuden olemusta ja merkitystä tänään ja tulevaisuudessa. 
Perämerenkaaren alue on gate-way Itämeren ja Barentsin alueen välillä. 
Satamaverkko on hyvä. Tie- ja rautatieverkkoa parannetaan. Lentoyhteyksiä 
suunnitellaan. Mm. Kalix-Haaparanta radan valmistu�ua viiden tunnin 
bussimatka Oulusta Luulajaan lyhenee noin kahden tunnin junamatkaksi. 
Suunniteltu rautatien parannus Venäjälle Sallan-Alakurtin kau�a yhdistää 
Perämeren kaaren Muurmanskin rataan. 

Lapinläänin maaherran Hannele Pokan pääkirjoitus avartaa näkemään 
Barentsin euroarktisen alueen valtavat mahdollisuudet. Perämerenkaaren 
maailmanluokan metallurgista teollisuu�a esitellään lyhyesti. GTK:n Länsi-
Suomen Kokkolaan vastaperuste�u yksikkö sekä Keskipohjanmaan kaivos ja 
esiintymätilanne esitellään. Erityisen mielenkiintoinen on KTM:n osasto-
päällikön, teollisuusneuvos Paula Nyberghin selvitys ministeriön kannasta 
valtaus- ja kaivoslupa-asioissa sekä Outokumpu Technologyn esi�ely.

Keski- ja Pohjois-Suomi ovat malmikrii�istä alue�a. Metallien jalostuksen 
keskeiset suuryksiköt sĳaitsevat Perämerenkaarella. Venäjän valtavia raaka-
ainevaroja Barentsin-alueella aloitetaan hyödyntämään. Kuolan niemimaalla 
sĳaitsee runsaasti metallurgista teollisuu�a. Alueen maailmanpolii�inen mer-
kitys kasvaa nopeasti. Pohjoisessa tapahtuu! Materia-lehti tulee seuraamaan 
aktiivisesti alueen kehi�ymistä ja raportoimaan tapahtumista lukĳoilleen.x

Päätoimi�aja, professori Jouko Härkki, Oulun yliopisto
PS. Vielä iloinen uutinen: Juho Hukka on palannut palstalleen.
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Pääkirjoitus
Lapin läänin

maaherra Hannele Pokka

BARENTSIN EURO-ARKTINEN ALUE 
on parin viime vuoden aikana noussut 
koko maailman huomion kohteeksi. 
Norjan Hammerfestin Lumikki-kaa-
sukentän rakennustyön käynnistymi-
sen jälkeen kansainvälisten yritysten 
mielenkiinto on kohdistunut Muur-
manskin edustalla sĳaitsevan valtavan 
Stokmanovskojen kaasukentän raken-
tamiseen. 
VENÄLÄINEN KAASUJÄTTI GAZ-
PROM ilmoi�i äske�äin aloi�avansa 
työt Muurmanskissa ilman ulkomaisia 
kumppaneita. Gazprom suunni�elee 
kulje�avansa kaasun putkea pitkin Jää-
mereltä Eurooppaan. Putki kulkisi Suo-
men itärajan tuntumassa Venäjän Kar-
jalan läpi. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan rakennustyöt kaasukentällä 
alkaisivat tulevana kesänä ja kaasutuo-
tanto alkaisi vuonna 2012. 
MUURMANSKILLA on uusi aika 
edessään. Tiedossa on hankkeita, joi-
den kustannusarviot liikkuvat kymme-
nissä miljardeissa euroissa. 

On selvää, e�ä Gazpromin ilmoi-
tuksen jälkeen yritysten mielenkiinto 
Muurmanskia kohtaan tulee kasva-
maan. Suomalaisten yritysten suurin 
ongelma on Luoteis-Venäjän pohjoisia 
osia koskevan tiedon puute. Muur-
manskin osalta Suomen viranomaiset 
ovat viime vuosina keski�yneet alueen 
ympäristö- ja sosiaalisiin ongelmiin. 
Lapin hallinnolla, kauppakamarilla ja 
yrityksillä on pitkään ollut hyvät yh-
teydet alueelle, mu�a niillä ei ole voi-
mavaroja informaation levi�ämiseen. 

MUURMANSKIN
kaupallinen 
merkitys kasvaa

Lappilaisvoimin viime keväänä alkanut 
Sev Zap -projekti on kuitenkin koon-
nut jo yli kolmekymmentä suomalais-
yritystä, joista osa on Raahen seudulta 
ja osa Etelä-Suomesta. Projekti edistää 
yritysten verko�umista ja suoraa lii-
ketoimintaa Muurmanskiin. Projektin 
tähänastiset tulokset ovat olleet häm-
mästy�ävän hyvät, kun vertaa siihen, 
e�ä tätä aiemmin suomalaisyritysten 
liiketoiminta Muurmanskiin on ollut 
sa�umanvaraista ja vain kaksi suoma-
laisyritystä toimii Muurmanskissa.
SUOMALAISYRITYKSILLÄ on rea-
listiset mahdollisuudet myydä osaa-
mistaan ja tuo�eitaan varsinkin kai-
kenlaiseen rakentamiseen lii�yvissä 
alihankinnoissa ja projekteissa. Kan-
sainvälinen kilpailu on varmasti kova, 
mu�a pohjoissuomalaisilla yrityksillä 
ei väl�ämä�ä ole edes maantieteelli-
sesti lähellä olevia kilpailĳoita. Muur-
manskin oma yritysrakenne on vielä 
kehi�ymätöntä ja suomalaiset voivat 
saada paikalliset tahot tukemaan ve-
näläis-suomalaista yhteistyötä. Mark-
kinoiden läheisyys ja venäjäosaaminen 
tarjoavat suomalaisyrityksille selvän 
edun, jos ne vain osataan ajoissa hyö-
dyntää. 
LAPIN RAJANYLITYSPAIKKOJEN 
kau�a on kaksi toimivaa tieyhtey�ä 
Muurmanskin alueelle ja ne täy�ävät 
hyvin tämän hetken tarpeen. Teiden 
ja siltojen kapasitee�i joutuu kuiten-
kin koville raskaiden kuljetusten yh-
teydessä. Ongelmana on, e�ä missään 
Suomen liikenneverkkoja koskevissa 

suunnitelmissa ei ole ote�u huomioon 
alkavia suurhankkeita. Painavien kom-
ponen�ien osalta joudu�aisiin käyt-
tämään merikuljetuksia tai eteläisiä 
ratayhteyksiä, jolloin Suomi mene�äi-
si logistisen kilpailuetunsa verra�una 
Norjaan tai muuhun Eurooppaan. 
SUOMEN ELINKEINOELÄMÄ on 
sitoutunut Venäjän kaupan kehi�ä-
miseen, mu�a niissä suunnitelmissa 
Venäjä tarkoi�aa lähinnä Moskovaa ja 
Pietaria. Muurmanskista on mahdol-
lista kehi�yä Suomelle kaupallisesti 
merki�ävä keskus Pietarin ja Mosko-
van rinnalle. Yritykset eivät tähän kui-
tenkaan yksinään pysty. Myös Suomen 
valtiovallan olisi huolehdi�ava toimin-
taedellytysten pysymisestä kilpailuky-
kyisinä.x   
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KULUNUT VUOSI on ollut kaivosrinta-
malla todellista pyöritystä ainakin täältä 
ministeriön näkökulmasta katso� una. 
Uraanivaraukset ja -valtaukset ovat he-
rä� äneet kansalaiset ja keskustelu käy 
ajoi� ain hyvinkin kuumana: asiatietojen 
perille saaminen tuntuu välillä toivo� o-
malta.
KAIVOSTEOLLISUUS ON KÄYNYT 
LÄPI melko totaalisen rakennemuutok-
sen. Aiemmin alan toimĳ at olivat koti-
maisia, lähinnä isoja yrityksiä. ETA- ja 
si� emmin EU-jäsenyyden myötä rajat 
aukenivat myös kansainvälisille toimi-
joille. Tänään pääosa Suomessa toimi-
vista kaivosyrityksistä on kansainvälisiä 
yrityksiä.
TEOLLISUUDEN HUOLENA puoles-
taan tuntuu olevan alan toimintamah-
dollisuuksien heikentyminen. Asioita 
halu� aisiin hoitaa ”kuten aina ennen-
kin”. Maailma ympärillämme muu� uu 
kuitenkin jatkuvasti ja toimintamalleja 
on sopeute� ava muutoksiin. 
MAAMME HALLITUS suhtautuu kai-
vostoiminnan edistämiseen hyvin myö-
tämielisesti. Hallitus käsi� eli kaivannais-
toiminnan edistämistä iltakoulussaan 
kuluvan vuoden helmikuussa ja sopi 
toimenpiteistä, joilla alan toimintaedel-
lytyksiä voidaan kehi� ää. Osaa toimen-
piteistä on ale� u toteu� aa ”hiljaisesti”, 
mu� a paljon on vielä tekemä� ä. Toimen-
piteissä maini� u neuvo� elukunta tullaan 
ase� amaan ensi tilassa.
KAIVOSLUPA-ASIOIDEN KÄSIT-
TELY ministeriössä ruuhkautui alku-
vuodesta mm. laajojen uraanilupahake-
musten ja niihin lii� yvän kohun takia. 
Olemme panostaneet toimintaprosessi-
en kehi� ämiseen ja irro� aneet henkilö-
resursseja muista tehtävistä kaivosasi-
oiden hoitoon. Ruuhkia on jo nyt onnis-
tu� u purkamaan, vaikkakin tasapainoon 
pääseminen vie vielä aikaa. Uskon tilan-
teen parantuvan huoma� avasti, kun nyt 
rekrytointivaiheessa olevat virat saadaan 
täyte� yä.

HAKĲ OIDEN tulisi puolestaan kiinnit-
tää huomiota hakemusten laatuun. Kai-
voslaissa on määritelty varsin tarkkaan, 
mitä tietoja hakemukseen tulee sisältyä.  
Tarvitsemme todella nämä tiedot pysty-
äksemme tekemään päätökset. Puu� eel-
linen hakemus, jota ei pyynnöstä huoli-
ma� a täydennetä annetussa ajassa, joh-
taa ei� ämä� ä hylkäävään päätökseen!  
KAIVANNAISTEOLLISUUTEEN liit-
tyvien asioiden suuren taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen merkityksen takia mi-
nisteriön ylin johto pää� i loppukeväällä 
nostaa kaivosasioita koskevan päätök-
sentekotason vastaamaan normaalia 
ministeriöissä käyte� ävää tasoa. Kai-
vosasioista vastaavat virkamiehet val-
mistelevat ja esi� elevät kaivosasioita 
koskevat päätökset. Teknologiaosaston 
osastopäällikkö ratkaisee ne, elleivät 
ne edellytä vielä korkeampaa päätök-
sentekotasoa.
KULUNEENA KESÄNÄ olemme ot-
taneet käy� öön kuulemismene� elyn jo 
valtausvaiheessa. Kaivoslaki ei edellytä 
kuulemista, mu� a kuulemismene� ely 
perustuu voimassa olevaan hallintola-
kiin. Arviomme mukaan kuuleminen tuo 
käsi� elyaikoihin parin kuukauden lisä-
ajan. Tulokset ovat tosin nähtävissä vasta 
jonkin ajan kulu� ua, kun saamme koke-
musta ”normaaleista” hakemuksista.
ALAN TEOLLISUUS ON MYÖS HUO-
LISSAAN valitusmahdollisuuden avau-
tumisesta. On kuitenkin huoma� ava, e� ä  
nykyisin voimassa olevassa kaivoslaissa 
on valitusoikeus. Uu� a on se, e� ä pää-
tökset perustellaan aikaisempaa tarkem-
min ja niistä tiedotetaan paitsi hakĳ alle, 
myös muille asianosaisille. 
MAASSAMME KÄYDÄÄN AKTII-
VISTA KESKUSTELUA kaivoslain uu-
distamistarpeesta. Voimassa oleva kai-
voslaki on peräisin vuodelta 1965, jonka 
jälkeen siihen on tehty jonkin verran 
muutoksia. Kaivoslain uudistamistyö on 
ollut vireillä jo pitkään. Kaksi laajapoh-
jaista työryhmää – toinen käsi� eli kaivos-

lain yleistä uudistamista ja toinen kaivos-
turvallisuu� a koskevia asioita – jä� i mie-
tintönsä 2003. Mietinnöt olivat laajalla 
lausuntokierroksella, ja niihin esite� iin 
runsaasti huomautuksia, jotka otetaan 
huomioon jatkovalmistelussa.
NYKYISIN LAKIA VALMISTELLAAN 
virkamiestyöryhmässä. Työryhmä on 
käynyt läpi aikaisemmat muistiot, lau-
sunnot sekä muuta lainsäädäntöä ja sen 
suhde� a kaivoslakiin. Tältä pohjalta ar-
vioidaan mitä otetaan mukaan uuteen 
kaivoslakiin ja mitä hoituu muun lain-
säädännön kau� a. Tavoi� eena on saada 
aikaan mahdollisimman tasapainoinen 
laki, joka toisaalta turvaa malminet-
sinnän ja kaivostoiminnan jatkumisen 
maassamme ja toisaalta o� aa huomioon 
myös muita modernin yhteiskunnan tar-
peita. Työryhmä kuulee työn kuluessa 
asiantuntĳ oita ja sidosryhmien edustajia 
erilaisissa asiayhteyksissä. 
TYÖRYHMÄN MÄÄRÄAIKA on ku-
luvan vuoden lopussa. Ennen lakiesityk-
sen antamista luonnos lähetetään laajalle 
lausuntokierrokselle ja se käy läpi vielä 
muita lainsäädäntöprosessin viimeiste-
lyvaiheita. Lakiesitys ei missään tapauk-
sessa ehdi nykyisen eduskunnan käsitel-
täväksi.
KAIVANNAISTEOLLISUUSRINTA-
MALLA tapahtuu juuri nyt paljon. Yri-
tetään yhdessä pitää huoli siitä, e� ä alan 
imago ja toiminta- ja kehi� ämismahdol-
lisuudet pysyvät hyvinä.x

Kaivannaisteollisuuden 
toimintaedellytyksistä 
huolehditaan 

Paula Nybergh, osastopäällikkö, 
KTM teknologiaosasto
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Outokumpu-konserni 
on myynyt 88 % tekno-
logiatytäryhtiön osake-
kannastaan. Outokumpu 
Technology Oyj teki ensi-
esiintymisensä Helsingin 
Pörssissä Pohjoismai-
sella listalla perjantaina 
13.10.2006. Silminnähden 
tyytyväinen toimitusjoh-
taja Tapani Järvinen o�i 
meidät vastaan varhain 
maanantaiaamuna 15.10. 
ennen Kiinaan lähtöään.

Outokumpu Technology’llä 
vaiku�ava alkukiihdytys
Miltä tuntuu johtaa tuliterää pörs-
siyhtiötä?

TJ: Kahden päivän kokemuksen pe-
rusteella varsin hyvältä. Listautumista 
valmisteltiin fast track -aikataulun puit-
teissa. Ns. Wind-projekti lähti käyntiin 
huhti-toukokuussa ja hanke vei monel-
ta meiltä kesälomat alta. Tuuli sen kun 
voimistui kesän loppua kohden, sillä 
road show’ien ja listautumisoperaation 
ohella kauppa kävi oikein mukavasti 
koko kesän. Varsinkin talouspuoli jou-
tui koville. Helpotus oli suuri kun kaik-
ki meni niin kuin pitikin.

Miten itse pörssiin meno onnistui?
TJ: Mielestäni vähintään kohtuulli-

sesti. Järjestäjien mukaan harva yhtiö 
tavoi�aa listautumisessaan yhtä kor-

keatasoisia sĳoi�ajia. Joukossa on kan-
sainvälisesti tunne�uja ja arvoste�uja 
toimĳoita. Institutionaalisille sĳoi�ajil-
le suunna�u myynti ylimerka�iin 2,3-
kertaisesti. Tätä voidaan pitää merkki-
nä siitä, e�ä alaa tuntevat olivat valmiit 
satsaamaan meihin.

Outokummun omistusosuus on laske-
nut 12 prosen�iin. Onko Outokumpu 
Technology enää suomalainen yhtiö?

TJ: Suomalainen yhtiö kansainväli-
sessä omistuksessa. Instituutiomyyn-
nissä bri�iläiset sĳoi�ajat ostivat yli 
30%. Suomalaisten eläkevakuutusyhti-
öiden ja muiden instituutioiden osuus 
jäi jonkin verran pienemmäksi. Ruotsa-
laiset ja amerikkalaiset sĳoi�ajat olivat 
myös kiite�ävän vilkkaasti liikkeellä.

Haastattelu ja kuva Bo-Eric Forstén
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Tapani Järvinen, koneenrakentaja ja 
kansainvälinen kaivosmies

myksessä oli SX-EW -liuotusprojekti, 
jollaiseen ei Euroopassa pahemmin 
törmätä.  Outokumpu ja kanadalainen 
Placer Dome omistivat kaivoksen tasan 
puoliksi, joten toimitusjohtajan tehtävä 
oli melkoista tasapaino�elua. Olen jäl-
keenpäin ajatellut, e�ä pelko leimautua 
epäoikeudenmukaiseksi vaiku�i siihen, 
e�en ainakaan syyllistynyt kotiinpäin 
vetämiseen”.

Palatessaan Suomeen Tapani Järvi-
nen sai hoitaakseen Outokummun Me-
tallurgy-busineksen.          

Siinä ominaisuudessa hän ehti olla 
mukana perustamassa New Bolidenia 
ja myymässä uudelle yhtiölle Outo-
kummun värimetallilaitokset. 

”Joidenkin mielestä liian halvalla”, 
huomau�aa hän.

Viimeisten kymmenen vuoden aika-
na Tapani Järvisen työpaikoilla on ollut 
taipumus hävitä alta pois. Technologyn 
kohdalla muutos on tapahtunut toiseen 
suuntaan. Hän on vienyt yhtiön pörs-
siin ja toimitusjohtajana hänellä on tois-
taiseksi varaa hymyillä. x

 

Tekniikan lisensiaa�i Tapani Järvinen, 
59, on uuden pörssiyhtiön, Outokum-
pu Technology Oyj:n toimitusjohtaja. 
Technology’a hän on johtanut vuodesta 
2003 lähtien. 

Koneenrakentajana hän ehti, ennen 
Outokumulle tuloaan vuonna 1985, 
kymmenkunta vuo�a rakentaa hissejä 
Koneelle Hyvinkäällä. Kupariuskoon 
hän konvertoi Porissa kuparivetämön 
johtajana.

Vuonna 1991 hän siirtyi Espanjaan 
kehi�ämään Outokummun ostamaa 
kuparikaivosta Iberica del Cobre. ”Pro-
jekti osoi�autui loppujen lopuksi puh-
taaksi saneeraustehtäväksi”, hän kom-
mentoi komennustaan.

Seuraava tehtävä tarjosi mielly�ä-
vämpiä haasteita. Tapani Järvinen tuli 
chileläisen Zaldivar-kaivoksen toimi-
tusjohtajaksi vuonna 1994, ja hoiti teh-
tävää aina siihen saakka kun Outokum-
pu vetäytyi kaivostoiminnasta vuonna 
2000. 

”Olin mukana alusta lähtien, aina 
siitä kun louhos ava�iin. Ne olivat mie-
lenkiintoisia ja mukavia aikoja. Kysy-

mistajana ole�e mukana myös ferro-
metalleissa ja alumiinissa. Sen lisäksi 
teillä on liuta muita teknologioita oh-
jelmassa. Kanna�aako?

TJ: Tällä tavoin tulemme isoja asiak-
kai�amme vastaan. Esimerkiksi CVRD 
(Compania Vale do Rio Doce) jalostaa 
kuparin ja nikkelin lisäksi myös rautaa 
ja alumiinia. Me pystymme palvele-
maan heitä kaikilla rintamilla. Meillä 
on erikoisosaajia joka alueella ja kehi-
tämme omaa osaamistamme jatkuvasti. 
Rahaa tuo�avat projektit, jotka synty-
vät osaamisestamme. On muiste�ava, 
e�ä projektien suunni�elulle ja toteut-
tamiselle pätevät samat säännöt tekno-
logiasta riippuma�a.  

Onko teillä muita kilpailuval�eja 
käytössä?

TJ: Porin tutkimuskeskuksen yhtey-
dessä meillä on liekkisulatusprosessin 
koelaitokset asiakkaiden käyte�ävissä. 
Demonstraatiolaitos HydroCopper™  
-prosessille löytyy niin ikään. Frankfur-
tissa toimiva tutkimuskeskus tarjoaa 
vastaavanlaista asiakaspalvelua rauta-
teknologioiden osalta. Lisäksi meillä 
on globaali kon�ori- ja osaamisverkos-
to lähellä asiakkaita.

Miten suomalaiset piensĳoi�ajat kiin-
nostuivat?

TJ: Olimme varanneet heille 10 pro-
sentin osuuden, mu�a siitä ainoastaan 
runsaat puolet meni kaupaksi. On vaan 
tode�ava, e�ei meitä tunneta tarpeeksi 
hyvin kotimaassa.

Ole�eko jääneet emoyhtiön varjoon?
TJ: Suomessa varmasti on näin, mu�a 

rohkenen väi�ää, e�ä maailmalla Outo-
kummun nimi yhdistetään pikemmin-
kin teknologiaan kuin ruostuma�oman 
teräksen valmistukseen. Outokumpu 
Technology on brändinä eri�äin vahva. 
Se yhdistetään kustannustehokkuuteen 
ja ympäristöystävällisyyteen. 

Onko se niin vahva, e�ä Outokumpu 
kanna�aa säily�ää sukunimenä?

TJ: Meillä on oikeus käy�ää nykyistä 
nimeä vuoden 2008 puoliväliin saak-
ka. Sen jälkeen meillä on 1,5 vuoden 
optio puhua entisestä Outokumpu 
Technology’stä, joten meillä on aikaa 
mie�iä minkä nimisenä haluamme tu-
levaisuudessa toimia. Logossa olemme 
jo tehneet irtioton.

Emoyhtiö sai myydessään osakkeensa 
ison kasan rahaa. Mitä te sai�e ja mis-
tä joudui�e luopumaan?

TJ: Outokumpu-konsernissa Techno-
logy toimi erillisenä tulosyksikkönä. 
Tästä eteenpäin pystymme entistä her-
kemmin reagoimaan markkinoiden 
haasteisiin ohjaamalla varojen käytön 
suoraan haluamallamme tavallamme. 
Yhteiset synergiat emoyhtiön kanssa 
rajoi�uivat lähinnä henkilöstö- ja ta-
loushallintoon. En usko, e�ä niiden 
hoitaminen itse tulee aiheu�amaan 
meille ongelmia. Teknisellä puolella 
ferrokromiteknologia on keskeinen 
yhtymäkohta Tornion kanssa. Yhteis-
työ sillä rintamalla jatkuu entiseen ta-
paan.    

Millä tavalla teidän toimintanne eroaa 
Outokummun tavasta toimia?

TJ: Teknologia-business ei sido pää-
omia samalla tavalla kuin teollinen toi-
minta. Meiltä puu�uvat isoja pääomia 
vaativat tuotantolaitokset raaka-aine- 
ja valmistuotevarastoineen. Myymme 
teknologiaosaamista projektien muo-
dossa. Projekteihin sisältyvät laitetoi-
mitukset teetämme alihankkĳoilla ja 
yhteistyökumppaneillamme.

Mikä on si�en teidän ydinosaamisen-
ne?

TJ: Perustana on to�a kai mineraali-
en ja metallien valmistukseen lii�yvän 
teknologian osaaminen, mu�a yhtä 
tärkeä menestysavain on erisuuruisten 

projektien suunni�elu ja johtaminen 
alusta loppuun. 

Millä tavoin teidän projektinne eroa-
vat kilpailĳoiden vastaavista?

TJ: Emme tarjoa valmista teknologi-
aa, vaan räätälöimme projektin aina asi-
akkaan prosessin ja tilanteen mukaan. 
Olosuhteet vaihtelevat aina. Esimerkik-
si malmeja on kaiken sor�isia, energian 
saatavuudessa esiintyy eroavaisuuksia, 
jo ilmasto-olosuhteet saa�avat vaatia 
erikoistoimenpiteitä.

Toimi�e jonkinlaisena teknologian 
supermarke�ina. Miksi pitää olla joka 
paikan höylä?

TJ: Prosessit koostuvat yksikköpro-
sesseista, jotka voivat perustua samoi-
hin teknologioihin, mu�a joiden so-
veltaminen ja kytkeminen toisiinsa on 
avainosaamisemme ydin. Hallitsemalla 
teknologian siitä kun malmi on nostet-
tu kaivoksesta aina valmiiseen tuot-
teeseen saakka pystymme tarjoamaan 
kokonaisratkaisuja. Haemme aina op-
timaalisen valmistusreitin vallitsevat 
tuotanto-olosuhteet huomioiden.    

Perinteisten väri- ja jalometallien val-
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Vieläkö liekkisulatus toimii lippulai-
vana?

TJ: Kyllä se on yhä kova sana. Edel-
leen lähes puolet maailman kupari-
tuotannosta syntyy liekkisulatusme-
netelmän avulla. Parina viime vuonna 
olemme myyneet useita lisenssejä.

Miten hyvin tämän päivän uudiste�u 
liekkisulatus vastaa alkuperäistä?

TJ: Prosessi on päivite�y vastaamaan 
uusinta tekniikka, mu�a itse toiminta-
periaate on pysynyt muu�uma�oma-
na. Lähtöasetelmat menetelmän kek-
simiseen sodan jälkeisessä Suomessa 
olivat otolliset tämän päivän arvoja 
ajatellen. Energiasta ja kaikista raaka-
aineista oli pulaa. Tuloksena oli proses-
si, joka kustannustehokkuudeltaan ja 

päästöjen puhtauden osalta on edelleen 
lyömätön.

Miten tämän vuosisadan oivallus, 
HydroCopper™ on lähtenyt liikkeel-
le?

TJ: Kuparin tuo�aminen suoraan 
malmista ilman perinteistä sulatusvai-
he�a pitää investointi- ja käy�ökustan-
nukset pieninä. HydroCopper™ sopii 
pienemmille kapasiteeteille eikä vaadi 
yhtä isoa investointia kuin sulatot. Kun 
prosessin avulla pystytään lisäksi hyö-
dyntämään köyhiäkin malmioita, on 
luonnollista, e�ä odotuksemme ovat 
melko korkealla. Porissa sĳaitseva de-
monstraatiolaitos on jo toiminnassa ja 
varsinainen avaus markkinoilla saat-
taa tulla hyvinkin pian. Parhaillaan on 

käynnissä neuvo�elut laitoksen raken-
tamisesta Mongoliaan.       

Osti�e Lurgi Metallurgien vuonna 
2001. Oliko se hyvä investointi?

TJ: Ehdo�omasti. Pystyimme sen 
avulla laajentumaan rautateknologi-
an puolelle. Tänään Metals Processing 
-divisioonamme on markkinajohtaja 
rautamalmin pelletointi- ja sintraus-
teknologioissa ja alumiinioksidin kal-
sinoinnissa. Yksiköllä on myös hyvin 
vahva asema rikkihappo- ja pasutus-
teknologioissa. 

Miten raudan suorapelkistys edistyy?
TJ: Lurgi Metallurgien kehi�ämien 

Circo-teknologioiden avulla voidaan 
tulevaisuudessa pärjätä ilman kok-
saamoja ja sintraamoja, jolloin kalliit 
masuunitkin käyvät tarpee�omiksi 
raudanvalmistuksessa. Kehitystyö on 
edennyt suotuisasti. Meidän CircoHe-
at® -esikuumennusprosessimme on 
käytössä Rio Tinton Hismelt -projek-
tissa, joka toteutetaan Länsi-Austra-
liassa, Kwinanassa Perthin lähistöllä. 
Laitos otetaan marraskuussa kaupal-
liseen käy�öön ja se on ensimmäinen 
rautatehdas, jossa perinteistä raaka-ai-
neen agglomerointia ei tarvita. Tehtaan 
tuotanto tulee olemaan 800 000 tonnia 
vuodessa. Rio Tinton yhteistyökump-
paneina projektissa ovat Nucor, Mitsu-
bishi ja kiinalainen Shougang.

Löytyykö teille markkinoita kaivos- ja 
metalliteollisuuden ulkopuolelta?

TJ: Kyllä vaan, yllä�äviltäkin alueil-
ta. Kanadassa esimerkiksi kokeillaan 
vaahdotusteknologiaamme öljyn erot-
tamiseen öljyhiekasta. Tutkimusten mu-
kaan maan öljyhiekasta saa�aa löytyä 
enemmän öljyä kuin Saudi-Arabiasta. 
Rikkihappoteknologiaa taas tarvitaan 
lannoiteteollisuudessa. Rakenteilla on 
esimerkiksi maailman suurin rikkihap-
potehdaskompleksi Saudi-Arabiaan. 

Miten Kiina-ilmiö näkyy teidän toi-
minnassanne?

TJ: Eri�äin positiivisena. Metallurgi-
assa kiinalaiset tuntuvat tekevän saman 
tempun kuin informaatioteknologiassa 
– jä�ävät kokonaisia kehitysvaiheita 
väliin. He siirtyvät ikivanhasta teknolo-
giasta suoraan uusimpaan. Sinne olem-
me toimi�amassa myös kuparin liekki-
konvertointiprosessin. Huoma�akoon, 
e�ä teknologian valinnassa kiinalaiset 
priorisoivat ympäristöystävällisyyden 
hyvin korkealle. Kiinasta, kuten Intias-
takin, olemme myös löytäneet korkea-
laatuisia ja luote�avia laitetoimi�ajia 
projekteihimme. Kiinan talouskasvun 
ansiosta kaivostoiminta on vilkasta 

Upea alkuvuosi
Outokumpu Technology Oyj julkaisi ensimmäisen osavuosikatsauksensa 
itsenäisenä pörssiyhtiönä maanantaina 23.10.2006. Katsauskauden, tammi-
kuu-syyskuu, luvut olivat komeat. Saatujen tilausten määrä kaksinkertaistui 
edellisen vuoden vastaavaan kauteen verra�una ollen 796,9 miljoonaa euroa. 
Kolmannen neljänneksen tilauskertymä, 371 miljoonaa euroa, oli kaikkien ai-
kojen paras. Tilauskanta vahvistui entisestään ja oli syyskuun lopussa 878,6 
miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 43 % vuoden 2005 vastaavasta ajanjaksosta ollen 500,9 
miljoonaa euroa. Liikevoi�o oli 28,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa Q1-
Q3 2005), josta 14,5 miljoonaa euroa syntyi kolmannella vuosineljänneksellä.

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen kommentoi osavuotiskatsauksessa lukuja 
mm. seuraavin sanankääntein:

”Suotuisten markkinoiden lisäksi yhtiön kanna�avuu�a paransi vuonna 
2003 aloite�u sisäisten toimintojen tehostamisohjelma, jolla olemme paranta-
neet resurssointia ja hankintaa. Alalla on nähtävissä miten väkirikkaat kansan-
taloudet, kuten Kiina ja Intia, ylläpitävät ennätysmäistä metallien kysyntää. 
Asiakkaamme ovat paitsi rakentaneet uusia tehtaita myös etsineet uusia ta-
poja laajentaa ja kehi�ää prosessejaan uusilla teknologioilla. Olemme tehneet 
paljon työtä sekä onnistuneet saamaan hyviä kauppoja ja aiomme jatkossakin 
olla aktiivisesti markkinoiden kehityksessä mukana”.

Hienoista luvuista ja kauniista puheesta huolima�a osake laski aluksi yli 
prosentin, mu�a nousi si�en ja on yli�änyt 15 euroa (27.10.2006).x   
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kaikkialla maailmassa, eli Kiina on 
usein meidän asiakkaamme asiakas. 
Malmit ovat siellä minne luontoäiti ne 
sĳoi�i, ei aina Kiinassa.

Mistä muualta löytyy kasvavia mark-
kinoita?

TJ: Olemme viime aikoina saaneet 
suuria tilauksia Brasiliasta. Intia on 
toinen kasvukeskus. Aivan naapuris-
sa, Venäjällä ja IVY-alueella, meillä 
on markkina-alue, joka päivä päivältä 
muu�uu yhä mielenkiintoisemmaksi.

Näihinkö keskity�e tulevaisuudessa? 
TJ: Emme niinkään, pidämme silmät 

ja korvat auki joka suunnassa. Kaivos-
teollisuus ei ole pystynyt vastaamaan 
raaka-aineiden eri�äin voimakkaaseen 
kysynnän kasvuun. Käytössä ei ole uusia 
rikkaita esiintymiä. Meille tämä sopii hy-
vin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, e�ä 
mitä köyhemmiksi malmit käyvät sitä 
paremmin käy meidän bisneksemme.

Liiketoimintanne on hyvin kansain-
välistä. Mikä pitää toiminnan Suo-
messa?

TJ: Suomella on hyvä maine energi-
aa säästävänä ja ympäristöstään huo-
lehtivana kansana. Se on osa meidän 
yrityskuvaamme. Toimintamme pe-
rustuu korkeatasoiseen suomalaiseen 
osaamiseen, ja sen tason ylläpitämi-
seksi meidän on syytä ponnistella. 
Yhdessä yliopistojen kanssa meidän 
on löyde�ävä keinot alan arvostuksen 
nostamiseksi opiskelĳoiden keskuu-
dessa. Yli kolmasosa meidän palkka-
listoillamme olevista yli 1800 henki-
löstä voidaan lukea erikoisasiantun-

Rautateknologiaa Brasiliaan, 
kupariteknologiaa Kazakstaniin
Sivuilla www.outokumputehcnology.com teknologiafaneille rii�ää lukemista. Syys-
kuun 29. päivä yritys kertoi kahdesta suuresta projektikaupasta Brasiliaan ja 10. lo-
kakuuta seurasi tiedote kupari- ja sinkkirikastamon toimi�amisesta Kazakstaniin.

Brasilialaiselle Minerações Brasileiras Reunidas’ille Outokumpu Techology toi-
mi�aa rautapelle�ien sintrausuunin ja raakapelletointilinjan MBR:n uuteen pel-
letointilaitokseen, joka rakennetaan Nova Limaan. Sopimuksen arvo yli�ää 110 
miljoonaa euroa ja se on jatkoa suunni�elusopimukselle, jonka yhtiöt julkistivat 
maaliskuussa 2006. Laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 puolivälissä.

ThyssenKrupp CSA Compania Siderúrgican kanssa Outokumpu Technology on 
tehnyt sopimuksen rautamalmin sintrauslaitoksen toimi�amisesta. Sopimuksen 
kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa. Noin 65 % sopimuksen ka�amista pal-
veluista ja toimituksista hankitaan paikallisesti Brasiliassa ja asiakas maksaa osan 
näistä paikallisista palveluista suoraan alihankkĳoille. Näin ollen Outokumpu 
Technologyn liikevaihtoon kirjataan noin 90 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mu-
kaan laitos käynnistyy vuonna 2009.

Russian Copper Companyn kazakstanilaiselle tytäryhtiölle, Aktyubinsk Copper 
Company, Outokumpu Technology toimi�aa uuden kupari- ja sinkkirikastamon. 
Sopimuksen kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Rikastamo lähtee käyntiin 
vuoden 2008 alussa. Outokumpu Technology on aikaisemmin toimi�anut toisen 
suuren rikastamon Kazakstaniin Russian Copper Companylle. Tämä Green Moun-
tain 1 -kuparirikastamon käynnistys on parhaillaan alkamassa.x

Malmista metalliksi
Outokumpu Technology kehi�ää ja toimi�aa teknologiaa kaivos- ja metalliteolli-
suudelle. Yhtiön osaaminen ka�aa koko tuotantoprosessin malmeista metalleiksi. 
Liiketoiminnat on jae�u kolmeen osaamisalueeseen:

Minerals Processing -divisioonan osuus yhtiön liikevaihdosta oli 32 % vuonna 
2005. Divisioona palvelee lähinnä kaivosteollisuu�a tarjoten kokonaisia rikastamo-
ratkaisuja ja laiteteknologioita. Sellaisia ovat mm. jauhatusteknologia, vaahdotus-
teknologia, sakeutusteknologia, fysikaalinen erotus, analysaa�orit ja automaatio.

Base Metals -divisioonan osuus liikevaihdosta oli 27 % vuonna 2005.  Divisioona 
on johtava prosessiteknologian kehi�äjä värimetallien metallurgiseen käsi�elyyn. 
Sillä on vahva markkina-asema myös ferrokromiteknologioissa.

Divisioonan osaaminen ka�aa kupariteknologiat, nikkeliteknologiat, sinkkitek-
nologiat, jalometalliteknologiat ja ferroseosteknologiat. 

Metals Processing -divisioonan osuus liikevaihdosta oli 35 % vuonna 2005.  Se 
on johtava teknologian toimi�aja pääasiassa raudan ja alumiinin metallurgiseen 
käsi�elyyn sekä rikkihapon tuotantoon. Divisioona toimii Frankfurtista ja Kölnistä 
käsin. Sen erikoisalue alumiiniteknologioissa on alumiinioksidin kalsinointi ja rau-
tateknologioissa sintraus ja pelletointi sekä syntee�isen rutiilin tuo�aminen. Sen 
lisäksi se on erikoistunut rikkihappo-, poistokaasu- ja pasutusteknologioihin.x

Kokenut johto
Outokumpu Technology ja Tapani 
Järvinen luo�avat kokemukseen.
”Meillä on eri�äin asiantunteva joh-
toryhmä. Alan kokemusta jokaisella 
jäsenellä on yli 20 vuo�a”, toteaa 
toimitusjohtaja Tapani Järvinen.
Hänen lisäkseen johtoryhmän muo-
dostavat varatoimitusjohtaja Seppo 
Rantakari, talous- ja rahoitusjohtaja 
Vesa-Pekka Takala, sekä divisioonien  
johtajat Jari Rosendahl, Minerals Pro-
cessing, Markku Jortikka, Base Metals 
ja Peter Weber, Metals Processing.
Laajenne�uun johtoryhmään kuulu-
vat heidän lisäkseen markkinoinnin 
kehitysjohtaja Mar�i Haario, liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Ilkka Virtanen, 
teknologiajohtaja Kari Knuutila ja 
henkilöstöjohtaja Ari Jokilaakso.x 

tĳoiksi, joiden osaaminen pohjautuu 
korkeakoulututkintoon ja vielä jatko-
opintoihin. Tällaisia osaajia tarvitaan 
tulevaisuudessakin.

Miltä yrityksen tuloskehitys näy�ää?
TJ: Olemme vuodesta 2003 lukien 

kaksinkertaistaneet liikevaihtomme 
ja viisinkertaistaneet liikevoi�omme. 
Tilauskannan kasvu ei ole vielä täysin 
tullut näkyviin tulosluvuissa. Projek-
tivienti ei ole mitään käteiskauppaa. 
Useimmat projektit kestävät 2-3 vuo�a 
ja tuo�avat yleensä tulosta projektin 
loppua kohti. Projektia suunniteltaessa 
huomioidaan kaikki mahdolliset riskit 

ja niiden varalta tehdään erilaisia vara-
uksia. Tavallisesti suuri osa näistä va-
rauksista jää käy�ämä�ä ja viimeistään 
loppusuoralla, kun koeajot on suori-
te�u ja asiakas on projektin vastaanot-
tanut, nämä varat vapautuvat tulosta 
suoraan parantaen. 

Voiko tämän tulkita niin, e�ä teillä on 
parhaimmat ajat vielä edessäpäin?      

TJ: Niinkin voi sanoa, varsinkin kun 
otetaan huomioon, e�ä kaivos- ja me-
talliteollisuuden investoinnit seuraavat 
metallien hintakehitystä noin 2-3 vuo-
den viiveellä, eikä mitään notkahdusta 
hinnoissa ole vielä ollut havai�avissa.x
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Perämeren kaaren alue ei ole yksise-
li�einen: Suppeimmillaan sillä tarkoi-
tetaan Perämeren pohjukan rannikko-
kuntia välillä Oulu-Luleå ja laajimmil-
laan alueita Skelle�eåsta Kalajoelle ja 
edelleen Kokkolaankin asti. Syvyys-
suunnassa, sisämaahan päin, alue on 
myös epämääräinen: Suppeimmillaan 
kaareen kuuluvat vain rannikkokunnat 
mu�a laajimmillaan kunnat aina Rova-
niemelle asti. Lisäksi alueen yksiköillä 
on laajaa yhteistyötä tämän alueen ul-
kopuolelle.

INTERREG II B -ohjelmassa on 
laadi�u koulutuksellisen yhteistyön 
strategia. Verkkoa on kuva�u kuvas-
sa 1. Alueen suurin kaupunki on Oulu 
(n. 130 000 asukasta). Yliopistoja alueel-
la on kolme: Oulun yliopistossa opiske-
lĳoita on noin 16 600 ja Luulajan teknil-
lisessä yliopistossa noin 13 600. Lapin 
yliopisto on huoma�avasti pienempi 
mu�a täydentää kahden edellisen osaa-
mista merki�ävästi. Alueella on myös 
Amma�ikorkeakouluja Oulussa, Kemi-
Torniossa, Rovaniemellä, Ylivieskassa 
ja Kokkolassa. Perämeren osaamiskaa-
ren merki�ävin koulutus ja tutkimus-
kaupunki on Oulu. Opiskelupaikkoja 
siellä on noin 25 000. Ouluun on kes-
ki�ynyt myös merki�ävää IT-alan teol-
lisuu�a ja tutkimusta mm. Nokia sekä 
teknologiakeskus Technopolis.

Perämerenkaarta voidaan perustel-
lusti nimi�ää puunjalostuksen tai teräs-
teollisuuden kaareksi. Terästeollisuuden 
alueen merki�ävimmät tehtaat ovat 
Luulajan SSAB, Luossavaaran ja Kiiru-
navaaran LKAB, Tornion Outokumpu 
ja Raahen Ruukki. Lisäksi Luulajassa 
sĳaitsee alan merki�ävä tutkimuslaitos 
MEFOS. Alueella on myös valimote-
ollisuu�a ja konepajoja. Laajentamalla 
metallien jalostusta terästeollisuudesta 
käsi�ämään myös muun metallurgi-
sen teollisuuden tulevat mukaan myös 
Kokkolan OMG ja Boliden sekä Rönn-
skärin Boliden. Syystä voidaan alue�a, 
Perämerenkaarta, pitää pohjoisen Eu-
roopan talousmoo�orina, jonka vaiku-
tukset ulo�uvat laajalle varsinaisen Pe-

PERÄMERENKAARI 
– mikä se on?
Osaamiskaari, teräskaari mm. ovat Perämerenkaarta 
tarkentavia ilmaisuja. Tällöin tarkoitetaan Pohjanlahden 
perukan joko koulutusta ja tutkimusta tai si�en terästeol-
lisuu�a. Perämeren pohjukan alueelle on laadi�u useita 
strategioita milloin koulutusta milloin teollisuu�a tai 
si�en turismia ja kul�uuria koskemaan. Kaikkien näiden 
toimien tavoi�eena on alueen kehi�äminen Kalo�ialueen 
ja laajemminkin Pohjoismaiden hyvinvoinniksi. 

Professori Jouko Härkki, Oulun yliopisto, Prosessimetallurgian laboratorio

Kuva 1. Perämeren osaamiskaari
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Kuva 2. Perämerenkaaren alue Itämeren ja Barentsinmeren euro-arktisen alueen leikkauspisteessä.

rämeren rannikkoalueen ulkopuolelle.
Perämerenkaaren alue sĳaitsee Itä-

meren alueen ja Barentsin euro-alueen 
leikkauspisteessä. Sillä on suuri merki-
tys ja tulee jatkossa olemaan yhä suu-
rempi paitsi Ruotsin ja Suomen poh-
joisosien kehitykselle myös laajemmin 
Barentsinalueen luonnonvarojen hyö-
dyntämisen kau�a koko Euroopalle.

Perämerenkaaren alueella asuu yli 
500 000 ihmistä tai jopa lähes miljoona 
alueen määri�elystä riippuen. Alueen 
liikenneoloja parannetaan koko ajan 
mm. puu�unut rautatieyhteys Kalix-
Haaparanta on rakenteilla. Salla-Ala-
kur�i rautatieyhteyden parantaminen 
on suunni�eilla. Tieverkko on ka�a-
va; Moo�oritienpätkiäkin löytyy. Sa-
tamaverkko on hyvä ja osiltaan juuri 
laajenne�u. Kaivannaisteollisuus niin 
Suomessa, Ruotsissa kuin Venäjälläkin 
on voimakkaasti laajenemassa. Ruotsin 
ja Suomen välille rakennetaan kaksois-
kaupunkia Tornio-Haaparanta. Alueen 
kehitys on voimakkaassa vaiheessa. 
Nykyinen on vasta alkua kehitykselle 
joka seuraa Barentsin alueen avautues-
sa lähitulevaisuudessa. On perusteltua 
puhua jo nyt Perämerenkaaresta ”Voi-
man ja mahdollisuuksien pesänä”!x  Perämerenkaarta koskevat kuvat on otettu Bothnian Arc -esittelymateriaalista.

Boliden Harjavalta Oy kuuluu
Boliden AB -konserniin, joka
on yksi maailman johtavista
kaivos- ja sulattoyhtiöistä.
Suomen lisäksi Boliden AB:llä
on toimintoja Ruotsissa,
Norjassa ja Irlannissa.

Boliden Harjavalta Oy toimii
Harjavallassa kuparin jalostajana ja
nikkelirikasteiden sulattajana sekä
Porissa kuparikatodien tuottajana.

Päätuotteemme on korkealaatuinen
katodikupari. Muita tärkeitä
tuotteitamme ovat kulta, hopea ja
rikkihappo.

www.boliden.com

Boliden Harjavalta Oy kuuluu
Boliden AB -konserniin, joka
on yksi maailman johtavista
kaivos- ja sulattoyhtiöistä.
Suomen lisäksi Boliden AB:llä
on toimintoja Ruotsissa,
Norjassa ja Irlannissa.

Boliden Harjavalta Oy toimii
Harjavallassa kuparin jalostajana ja
nikkelirikasteiden sulattajana sekä
Porissa kuparikatodien tuottajana.

Päätuotteemme on korkealaatuinen
katodikupari. Muita tärkeitä
tuotteitamme ovat kulta, hopea ja
rikkihappo.

www.boliden.com

Boliden Harjavalta Oy toimii Harjaval-
lassa kuparin jalostajana ja nikkelirikas-
teiden sulattajana sekä Porissa kuparika-
todien tuottajana.

Päätuotte namme on korkealaatuinen 
katodikupari. Muita tärkeitä tuotteitam-
me ovat kulta, hopea ja rikkihappo.

e
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• Environmental engineering of met-
allurgical processes.

• Energy efficiency and energy pro-
duction in metallurgical processes.

• Measuring technology for metal-
lurgical processes.

Clients and network

MEFOS has an extensive network 
comprising member companies, rese-
arch institutes, international steel, non-
ferrous and supplier companies, and 
universities. In Finland we cooperate 
with Oulu University, Helsinki Univer-
sity of Technology and Åbo Akademi.

 Thanks to qualified personnel and a 
unique research equipment MEFOS is 
well-known worldwide and our clients 
come from the whole world, for ex-
ample the US, Australia, Japan, India, 
South Africa and of course the Euro-
pean Union. 

MEFOS has approximately 75 employ-
ees, 40 of whom are university gradu-
ates. Research is performed at three 
departments: Process metallurgy de-
partment, Metallurgy and environment 
department and Heating and metal-
working department.

Since 2002 MEFOS runs its business 
as a limited liability company, owned 
by MEFOS – The foundation for metal-
lurgical research, and Swerea – Swed-
ish research (owned by the Swedish 
government). 

MEFOS is partly financed by its 40 
member companies, i.e. almost all steel 
industry in Sweden, Finland, Norway 
and Denmark, and four associated 
member companies in Europe and USA. 
From Finland we note member compa-
nies as Ruukki, Ovako and Outokumpu. 
Other financers are the Swedish Nation-
al Energy Administration (STEM), the 
Swedish Agency for Innovation Systems 
(Vinnova), EU and the Research Fund 
for Coal and Steel (RFCS). 

MEFOS’s research covers five major  
areas:

• Development of existing and new 
metallurgical processes by using pi-
lot plant equipment and production 
equipment.

• Industrial application of computer 
modelling and simulation of metallur-
gical processes by using commercial or 
in-house developed so�ware.

MEFOS is a Nordic industrial research institute in metallurgy founded in the 1960s. The business con-
cept is applied research, development, consulting and education in process metallurgy, heating and 
metalworking, environmental engineering and energy efficiency mainly for the ferrous and non-ferro-
us industry. MEFOS is well known world-wide for its unique large scale pilot plant equipment and its 
ability to perform very large research projects.

MEFOS has 40 
member companies 
in Sweden, Finland, 
Norway and 
Denmark, and four 
associated member 
companies in Europe 
and the US.

MEFOS ‒ A metallurgical  centre 
serving the Nordic steel industry

TEXT Karin Edfast, Mefos FOTO MEFOS. www.mefos.se
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Key figures of the EBF

Clients
Clients are found within

• the metallurgical industry (steel, 
non-ferrous, ferroalloy companies)
• supplier companies (mining, raw 
materials, equipment manufacturers)
• environmental companies (recy-
cling, upgrading, productization of 
waste)
• the energy industry (electricity, oil, 
gas companies).

European research

Research within the European Union is 
an important part of MEFOS’s business. 
MEFOS is an a�ractive partner for app-
lied research and has run 85 projects 
from 1995 until today. An average of six 
new projects per year is started. Finnish 
companies as for example Ruukki and 
the University of Oulu are active in this 
research. 

The RFCS projects (financed by the Re-
search Fund for Coal and Steel) runs in 
three-year periods, and the total budget 
for each project is 300 000-400 000 euro 
of which 60 % is financed by the RFCS.

Project categories 

The projects are of different categories: 
1) Contract research for individual 
clients. This research is confidential 
and financed by the industry. 2) Colla-
borative research for member compa-
nies. These results are open to member 
companies only. This research is mainly 
financed by the member companies but 
also by the government. The collabora-
tive research is planned by two project 
councils with representatives from the 
member companies. 3) EU-RFCS rese-
arch for member companies. Results 
open to participants in the projects. 
This research is partly government-    
financed.

Some major on-going projects

Prisma
During the second half of 2006 ME-

FOS will start a new competence en-
hancement centre PRISMA (Centre for 
Process Integration in Steelmaking). 
Financers are the Swedish Agency for 
Innovation Systems (Vinnova), the 
Knowledge Foundation and the Swed-
ish Foundation for Strategic Research 
(SSF) together with the participating 
companies LKAB, SSAB Tunnplåt AB 
and Ruukki. Another 10-20 compa-
nies will be represented in a reference 
group. Academic partner is Luleå Uni-
versity of Technology. Around 10 re-

searchers and postgraduate students 
will be working with Prisma. Research 
areas for the centre are future produc-
tion and process system, optimised raw 
material design, enduring energy strat-
egies and recycling of wastes.

LKAB experimental blast furnace
In 1996 LKAB decided to build the 

Experimental Blast Furnace, “the EBF”, 
and to run the five initial campaigns. 
The main objective was to develop, test 
and market a new blast furnace pellet. 

There was a strong need for realistic 
and controlled burden, or pellet, test-
ing on a scale between traditional labo-
ratory test work and production scale 
blast furnace trials. Laboratory testing 
is not sufficient to predict blast furnace 
process behaviour, and production 
scale trials are risky, costly and o�en 
non-conclusive. 

The furnace has now operated for 
18 campaigns, or almost 900 days in 
total. It has proved to be able to simu-
late larger furnaces in a relevant way. 
Various pellets and burden mixes have 
been tested and evaluated and many 
other trials and research activities have 
been performed, by LKAB and MEFOS 
as well as by others. 

Ultra Low CO2 Steelmaking
The European steel industry has initi-

ated a large research project on the pos-
sibilities to reduce its emission of green 
house gases. The Ulcos (Ultra Low CO2 
Steelmaking) project has a total budget 
of 54 million euro and started with 48 
partners making a thorough invento-
ry of all kind of ideas to produce steel 
from iron ore with 50 % less emission 
of CO2. The project is led by the Euro-
pean integrated steelmakers, including 
Ruukki, as well as the Swedish iron ore 
producer LKAB. 

The concepts investigated have 
been:

• The nitrogen free blast furnace 
(NFBF)
• Smelting reduction
• Natural gas based steelmaking
• Electrolysis of iron ore
In separate subprojects also hydro-

gen, biomass, plasma and CCS (CO2 
Capture and Storage) were dealt with.

MEFOS is involved, on behalf of 
LKAB, in the development of the new 
blast furnace and natural gas-based 
steelmaking. The new nitrogen-free 
blast furnace (NFBF) is a blast furnace 
with oxygen instead of air and recircu-
lation of the top gas a�er separation of 
CO2. The concept is going to be tested 

“MEFOS has been our partner in the 
EBF project from the very start of the 
pre-study in 1994 and onwards. They 
were contracted for the construction of 
the plant in 1997 and they still play a 
major role in the EBF-operation. This 
partnership has played a great role in 
the success of the EBF work as our 
researchers have had the opportunity to 
concentrate on the trials. The location 
of the EBF in the steel producing area of 
Luleå, with its proximity to the Univer-
sity and the infrastructure for pilot plant 
steelmaking trials at MEFOS has been 
instrumental in keeping operating costs 
at an acceptable level. This concentration 
of metallurgical research in Luleå forms a 
very creative environment “.           
Lars-Erik Aaro, Vice President of R&D, 
LKAB

The LKAB experimental blast furnace 
(photo LKAB).
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in the LKAB experimental blast furnace 
and includes the installation of a CO2 
separation unit called VPSA (Vacuum 
Pressure Swing Adsorption) delivered 
by Air Liquide. The natural gas based 
steelmaking includes the development 
of a new type of direct reduction con-
cept adapted for CCS and minimised 
consumption of gas for reduction.

New way to produce hydrogen

Another challenging project for the fu-
ture is the American funded EnviRes 
concept to produce hydrogen from low 
value hydrocarbons. US Department 
of Energy is co-financing the project 
which is under development at ME-
FOS. The principle is to inject fossil 
fuels into liquid iron where it rapidly 
decomposes evolving hydrogen gas 
and carbon dissolves into the melt as 
the bath temperature falls. Subsequent 
regeneration of the melt is performed 
by injection of pure oxygen, causing 
the evolution of carbon monoxide and 
restoring the bath temperature. Conti-
nuous streams of product gases are ge-
nerated by cycling between hydrocar-
bon and oxygen injections in a coupled 
reactor system.

The inventors claim that this method 
has the potential to dramatically im-
prove the conversion efficiency and the 
economy of producing hydrogen. This 
is hopefully a step forward to realise 
the “hydrogen society”.

Low NOx combustion

In an EU-sponsored project low NOx 
technology, including low NOx burners 
are being investigated for both oxyfuel 
and regenerative combustion. Stricter 
emission-regulations in Sweden have 

made reducing NOx emissions in a cost 
and energy-efficient way of interest to 
the steel industry. In the past, both re-
generative and oxyfuel burners offered 
energy savings, but have had high fur-
nace NOx emissions due to high fla-
me temperatures. Relatively recently, 
flameless combustion technology has 
been developed which offers the steel 
industry energy savings with low NOx 
emissions. A low NOx burner with fla-
meless technology has been tested in 
MEFOS’s chamber furnace with low 
NOx emissions even with combustion 
air temperatures up to 1000°C. Low 
NOx flameless oxyfuel burners have 
been tested in MEFOS’s walking beam 
furnace for 100 % oxyfuel reheating 
(see furnace photo below). This new 
oxyfuel technology can offer industry 

Principle of hydrogen production. 

MEFOS’s 3 tonnes/hr walking beam furnace which was used for tests of flameless oxyfuel 
combustion technology (photo: Michael Törnkvist, LuleBild).

View of VPSA unit in Luleå (picture Air Liquide).
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low NOx while increasing furnace pro-
ductivity. 

Reduction of shape defects and 
yield losses in heavy plate mills

MEFOS is a partner in an on-going 
RFCS project shortly called “SHAPE-
HPM” (HPM=Heavy Plate Mill). The 
other partners in the project are Ruukki 
(Finland), BFI (Germany) and Chorus 
(Great Britain). 

MEFOS’s work in the project is di-
rected towards reducing problems 
with curvature in the front-end (called 
ski-ends) that occur due to unwanted 
asymmetries in plate rolling. Common 
asymmetries are for instance a tem-
perature gradient through the plate 
thickness, different speeds of the work 
rolls, a low pass-line and differences in 
work-roll diameters. The ski-end can 
bend towards either the slower roll or 
the faster roll depending on the pass ge-
ometry. The explanation is that the pass 
geometry determines the shear pa�ern 
in the material between the rolls. ME-
FOS has shown this with pilot plant 
tests as well as with Finite Element (FE) 
simulations. The shear pa�ern can be 
visualized using FE-technique.

The ski-end studies are on-going in 
full scale at SSAB’s plate mill in Ox-
elösund. For this project MEFOS has 
developed an image processing pro-
gram to measure ski-ends on-line.

Pilot plant equipment 
– Metallurgy.

Pilot plant equipment 
– Heating and Metal-
working.

Equipment

MEFOS has two pilot plants for R&D.

Metallurgical pilot plant
• AC - Electric arc furnace
• DC - Electric arc furnace
• Universal converter
• Induction furnaces
• Gas cleaning plant 
• High pressure venturi scrubber
• Electrostatic precipitator
• Fabric filter
• Gas absorption scrubber

• Dust exhaust system
• Materials-handling system

Heating and metalworking pilot 
plant

• Grinding machine 
• Reheating and heat treatment
 furnaces
• Forging equipment
• Reversible rolling mill
• Water-cooling line
• Vacuum induction furnace
• Small section continuous 
rolling  mill
• Roller levelling machine.x

Rolling trials in MEFOS’s heavy plate rol-
ling mill combined with FE-simulations.
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SSAB byggde ny 
stränggjutning 

med lokal teknik

Inte mindre än 86 procent av den totala 
investeringssumman kunde upphand-
las regionalt i närområdet. E�  år e� er 
idri� tagandet producerar den nyrus-
tade strängen samtliga höghållfasta 
stålsorter med framgång.

SSAB Tunnplåt ingår i Svenskt Stål 
AB. Koncernen tillverkar c:a 4 miljo-
ner ton stålämnen som förädlas till bl 
a höghållfasta, kylda och låglegerade 
konstruktionsstål, grovplåt, tunnplåt 
och höghållfast tunnplåt. Omsä� ning-
en var 2005 27,8 miljarder kr och kon-

SSAB Tunnplåt investerade i 
� ol 76 miljoner kr på en om-
byggnad med genomgripan-
de modernisering av Sträng 4 
i Luleå. Företaget satsade på 
lokal upphandling i Norrbot-
ten för a�  kombinera senaste 
teknik med egen praktisk 
erfarenhet. 

cernen hade 8 800 anställda. SSAB har 
sin huvudproduktion på tre orter, SSAB 
Oxelösund respektive SSAB Tunnplåt 
med metallurgi i Luleå och valsverk i 
Borlänge.

I Luleå har SSAB Tunnplåt Koksverk, 
Masugn, LD-stålverk med CAS-OB 
behandling samt stränggjutning i två 
linjer. Ämnen från Luleå levereras till 
Borlänge för varmvalsning, kallvals-
ning, beläggning mm i e�  bre�  kvali-
tetsregister. Företaget har ökat andelen 
höghållfasta stål i en ständigt utvecklad 
skala och svårighetsgrad upp till ultra 
höghållfasta stål och räknas som en av 
Europas ledande tillverkare av hög-
hållfast tunnplåt.

Sträng 4 invigdes 1980 och svarade 
tidigare för SSAB Tunnplåts bulkpro-
duktion av slabs för enklare stålsorter, 
medan de svårgjutna höghållfasta stå-
lämnena tillverkades i den modernare 
Sträng 5 från 1989. Med ökat mark-
nadstryck på höghållfasta stål måste 
andelen svårgjutna ämnen ökas. Där-
för beslutades om en total ombyggnad 

och modernisering av Sträng 4 i fl era 
etapper.

Etapp 1 i moderniseringen genomför-
des redan år 2000, då kokillen byggdes 
om enligt Voest-Alpines koncept med 
hydraulisk oscillering och hydraulisk 
breddomställning. Investeringskostna-
den för etapp 1 var ca 20 miljoner kro-
nor. Den hydrauliska oscilleringen ger 
bä� re möjligheter till en kvalitetsstyrd 
optimal inställning av kokillparametrar 
som frekvens och amplitud.

Etapp 2, den mer omfa� ande moder-
niseringen, genomfördes hösten 2005. 
Moderniseringen omfa� ade:

• Ny gjutbåge.
• Nya rullsegment, tätare rullavstånd 

samt delade och centralt lagrade rullar 
för bä� re strängstöd.

• Fyrpunktsriktning i segment 7 och 
8 i stället för enpunktsriktning i seg-
ment 8. De� a för a�  fördela kra� erna 
och spänningarna vid riktningen på 
fyra punkter.

• Förbä� rad sekundär kylning med 
airmist dysor och e�  dynamiskt styr-

Mauritz  Magnusson, SSAB Info Mediakontakt
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Funda-
mentet till 
den nya 
gjutbågen 
under 
montering.

system för optimal kylning.
• E� helt ny� styrsystem för Sträng 4.
• Ny� gemensamt kontrollrum för 

både Sträng 4 och 5, S45.
SSAB:s tekniker och konstruktörer har 

förbä�rat befintlig konstruktion och rit-
ningsunderlag från SMS-DEMAG. Till-
verkning och montage har upphandlats 
så lokalt som möjligt i närområdet kring 
Luleå till ca 86 % av investeringskostna-
den.

Planering, tillverkning och förbere-
delser pågick e�er beslutet under ca 

18 månader. Den slutliga ombyggna-
tionen inleddes med a� Sträng 4 stop-
pades på tisdagen vecka 41. En dryg 
vecka senare på fredagen den 28 okto-
ber 2005 kunde produktionen i den nya 
moderna Sträng 4 återupptas.    

Idag är personalen nöjd med resulta-
tet. Den egna erfarenheten har omsa�s 
i modern teknik:

”Vi har få� en anläggning i yppersta 
klass med all den senaste tekniken. Lo-
kala leverantörer har få� utgå från våra 
egna erfarenheter och speciella krav”, 
säger Torbjörn Haraldsson, projektchef 
för moderniseringen av Sträng 4.

”Det här visar vilken kompetens som 
finns lokalt. Vi är beroende av en stark 
infrastruktur när det gäller underhåll 
och utveckling av våra produktions-
anläggningar. Det är en styrka inför 
framtida utveckling”, säger Torbjörn 
Haraldsson.

Upprustningen var nödvändig för a� 
kunna öka andelen ultra höghållfasta 
stål, nischade stålprodukter med starkt 
växande e�erfrågan på exportmarkna-

den. Tillverkningen av SSAB:s spets-
produkter ställer extremt höga krav på 
produktionsutrustning, personal och 
tekniskt kunnande.

I moderniseringen av Sträng 4 satsa-
de SSAB också på människan. Syster-
anläggningarna Sträng 4 och Sträng 5 
har få� e� ny� gemensamt kontrollrum 
med senaste styrutrustning, utform-
ning och arbetsmiljödesign.  

En inredningsarkitekt anlitades för 
utformningen tillsammans med per-
sonalen. Samma arkitektbyrå har tidi-

gare utformat e� ny� kontrollrum för 
LD-stålverket hos SSAB i Luleå. Kon-
trollrummen visar nu vägen för e� ny� 
samspel mellan människa, miljö och 
teknik.

”Det finns mycket stark kunskap 
och lång erfarenhet hos människorna 
som arbetat i och omkring stålindu-
strin i Norrbo�en. Våra egna ingenjö-
rer, operatörer, dri�personal och un-
derhållstekniker har ställt kraven och 
bidragit med erfarenhet till den nya 
anläggningen. Projektledningen har 
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”Norrbo�niska företag gav oss toppmodern teknik till lägre pris”, säger Torbjörn Haraldsson, 
projektledare, SSAB Tunnplåt, Luleå. Foto Lennart Jönsson.

sedan upphandlat den bästa tekniken 
från lokala leverantörer och våra egna 
verkstäder. De har visat sig svara upp 
mot krav och kvalitet mycket väl med 
sin kunskap. Tidplanen har följts till 
punkt och pricka. Arbetet har tagit när-
mare e� år i olika etapper”, säger Rag-
nar Alatalo, verksamhetschef vid SSAB 
Tunnplåt i Luleå.

”Vi har nu en av Europas modernaste 
anläggningar och vi har få� en betydligt 
bä�re anläggning till e� mycket lägre 
pris än om vi köpt en s k nyckelfärdig 
anläggning från någon utomstående le-
verantör”, säger Torbjörn Haraldsson.

En utvärdering av den nya Sträng 4 
har gjorts under produktionsåret e�er 
idri�tagandet. Sträng 4 började gjuta 
befintliga stålsorter direkt e�er idri�-
tagandet i november. I januari började 
nya stål överföras som tidigare enbart 
gjutits på Sträng 5.

Inkörningen började med kontroll av 
rä� mängd va�enflöden samt kontroll 
av ståltemperatur på gjutna ämnen. 
Data jämfördes med insamlade värden 
innan ombyggnaden.

Bland genomförda e�erkomple�e-
ringar märks nya dysor med större ka-
pacitet för va�enkylningen, vilket krävs 
för a� kunna gjuta i högre fart. Rullarna 
i riktverket behövde också e�erjusteras 
och ABB:s nyinstallerade styrsystem 

måste förbä�ras på några punkter.
”Sträng 4 har nu öppnats för samtliga 

stål som gjuts på Sträng 5, förutom hög-
kolhaltiga stål som kan öppnas senare. 
Det resultat som man hi�ills erhållit vi-
sar a� ombyggnaderna i etapp 1 (år 2000) 

och etapp 2 (år 2005), tillsammans med 
den hydrauliska oscilleringen har skapat 
förutsä�ningar till a� gjuta ämnen med 
god både inre och y�re kvalitet på vårt 
befintliga tonnage”, säger Christer Nils-
son vid Stålverket i sin utvärdering.x 
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MiMeR is part of Luleå University of 
Technology, Ltu. Researchers and PhD 
students at four divisions, Process met-
allurgy, Mineral processing, Waste sci-
ence and technology, Energy engineer-
ing, at Ltu have participated in the work 
within MiMeR. In addition Mefos (The 
Metallurgical Research Foundation) and 
CBI (The Swedish Cement and Concrete 
Research Institute) have participated 
with researchers engaged in graduate 
studies. More than 20 companies and 
research foundations from Sweden and 
Finland have participated in the cen-
tre. The companies are from different 
industry sectors including metals and 
minerals producers, mining, energy 
producers, cement producer, compa-

nies dealing with recycling, by-product 
processing and scrap treatment, and 
supplier to steel industry. 

The research work has during the 
past three years been organized in 
three program areas; Program area I: 
Dry and wet fine particle materials, 
Program area II: Slag and ashes and 
Program area III: Metals. The work has 
been focused on the two first areas, and 
activities related to metals are includ-
ed in program area I. Projects with a 
more applied character, demonstration 
projects, have been carried out as well 
as long term research studies. In the 
demonstration projects a large part of 
the work has been carried out at mem-
ber companies with full scale and pilot 
scale tests, supplemented with bench 
scale testing, characterization, model 
work, planning and evaluation of large 
scale tests carried out at Ltu. The long 
term research studies are closely con-
nected to the demonstration projects 

but are focused on more fundamental 
studies. 

The following areas have been cov-
ered in the recent years;

Demonstration projects:
* Internal recycling of fine particle 
   materials from integrated steel 
   plants and scrap based steel plants  
* Dust generation mechanisms
* Pickling sludge/hydroxide sludge
* Use of slag and ashes for; road con-
   struction, binder in cement, eco   
   clinker, landfill cover

Long term research work:
* Recycling of fine particle materials 
   within integrated steel-plant
* Use of alternative reduction 
   agencies 
* Pre-treatment techniques
* Distribution of critical elements in 
   recycling processing
* Modification and stabilization of 

MiMeR, Minerals and 
Metals Recycling Research 
Centre
Minerals and Metals 
Recycling Research Centre, 
MiMeR, is a centre for 
research and development 
of processes and methods 
for recycling of minerals 
and metals. MiMeR is one 
of 28 Swedish Competence 
Centres that were founded 
in 1995. The programme has 
during the years 1995-2005 
been financed by VINNOVA 
(The Swedish Agency for 
Innovation Systems), indus-
try and Luleå University 
of Technology by one third 
each. The total financing, 
including in-kind contribu-
tion, has on average been 18 
MSEK/year. 

TEXT Caisa Samuelsson, LTU

Laboratory scale test of smelting EAF dust into steel. 
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   slag, e.g. leaching properties
* Optimization of hydraulic proper-  
   ties of slag

Since the start of the centre, scien-
tific and applied research has been car-
ried out which have resulted in a large 
number of publications for scientific 
journals and conference proceedings. 
Five doctoral thesis and seven licenti-
ate thesis has hitherto been completed 
within the centre. 

In three areas, projects have led to ex-
tensive trials in industrial scale or pilot 
scale. All of these are either introduced 
or considered for introduction in full 
scale operations. The projects are deal-
ing with recycling of hydroxide sludge 
from stainless steel production, recy-
cling of metallurgical residues from 
scrap based steel making and recy-
cling of metallurgical residues from ore 
based steel making.

Other examples of successful projects 
are, leaching results in the assessment 
of slag and rock materials as construc-
tion material and use of slag for landfill 
cover. The use of slag as road construc-
tion material replacing natural rock 
material is a possibility to use large 
volumes of slag. Blast furnace slag has 
traditionally o�en been used for that 
purpose. In a research study within 
MiMeR, the leaching behaviour of slag 
has been compared with leaching be-
haviour of natural rock materials. The 
results from this study are widely used 
among member companies and also by 
authorities. A project which includes 
full-scale application of ladle slags as 
liner materials at the municipal landfill 
of Hagfors and parallel laboratory tests 
with enhanced ageing of materials has 
shown promising results. The project is 
undertaken in co-operation with Udde-
holm Steel AB and the Municipality of 
Hagfors.

MiMeR has developed an extensive 
national and international network 
between university and industry re-
searchers, between university research-
ers in different disciplines and between 
industries from different business ar-
eas. This has on the national and Nor-
dic scene been accomplished through 
organisation of workshops, reference 
group meetings and participation in 
different meetings. The international 
networks have been extended not the 
least through the international confer-
ence on recycling that was arranged 
June 2002. As a result MiMeR staff is 
engaged in the organisation of several 
new conferences. MiMeR has also par-
ticipated in several EU-funded projects 
and networks.x

Luleå tekniska universitet har en årlig 
omsä�ning på mer än 140 miljoner 
EUR. Idag har universitetet 1600 an-
ställda och 13 600 studenter. Forskning 
bedrivs i nära samarbete med före-
tag som Shell, Ericsson, Ford/Volvo, 
LKAB, Airbus, Volvo Aero och IBM 
och med universitetets internationella 
partners som MIT och Stanford Uni-
versity. Forskningen omsä�er årligen 
mer än 67 miljoner EUR. 

Högskolan i Luleå inrä�ades 1971. 
De första bergsingenjörerna utexami-
nerades 1975. 

Inom bergshanteringsområdet arbe-
tar idag totalt 18 professorer fördelade 
på  forskningsämnena: berganlägg-
ningsteknik, geoteknik, malmgeologi, 
materialteknik, mineralteknik, pro-
cessmetallurgi samt tillämpad geologi. 

Fakta om Luleå tekniska          
universitet

Forskning/forskarutbildning (år 2005)
Forskning sker inom följande tvär-
vetenskapliga fokusområden: 

Tekniskt vetenskapsområde:  
· Gruvteknik och metallurgi 
· Hållbar resursanvändning 
· Kundanpassat byggande 
· Materialvetenskap 
· Process-IT 
· Produktionsutveckling och 
  organisation 
· Produktutveckling  

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde:  

· E-communication 
· Entreprenörskap och management 
· Hållbar utveckling 
· Hälsa, vård och välfärd 
· Upplevelse, turism och fritid  
  Forskningen vid Luleå tekniska 

universitet är till övervägande del till-
lämpad och sker i nära samarbete med 
internationella och nationella företag. 

- 90 procent av forskningen bedrivs 
inom teknisk fakultet. 

- 68 forskningämnen varav 53 inom 
den tekniska fakulteten och 15 inom 
den filosofiska fakulteten. 

Antalet doktorander är 685 personer, 
36 % kvinnor och 64 % män. 

Antalet doktorsexamina uppgår till 
50 st, 34 % kvinnor och 66 % män. 

Antalet licentiatsexamina uppgår till 
96 st, 29 % kvinnor och 71 % män.

Grundutbildning (år 2005)
Ekonomi, samhälls-, beteende- och system-
vetenskap 

1 657 studenter, 56 % kvinnor och 
44 % män 
- Civilingenjör 
2 362 studenter, 25 % kvinnor och 
75 % män 
- Högskoleingenjör 
503 studenter, 24 % kvinnor och 
76 % män 
- Övrig teknisk utbildning (inkl 
basår) 
439 studenter, 31 % kvinnor och 
69 % män 
- Hälsa, vård och omsorg 
1 239 studenter, 86 % kvinnor och 
14 % män 
- Lärare 
1 577 studenter, 69 % kvinnor och 
31 % män 
- Musik, media och teater 
492 studenter, 51 % kvinnor och 
49 % män 
- Tvärvetenskapliga program 
528 studenter, 37 % kvinnor och 
63 % män 
- Fristående kurser 
4 804 studenter, 55 % kvinnor och 
45 % män 
Cirka 200 studenter studerar på 

distans. 
Cirka 500 utländska studenter från 

e� 50-tal länder studerar vid universi-
tetet inom ramen för utbytesprogram 
samt tio nystartade magisterprogram 
och två Erasmus Mundus program på 
engelska.

Personal (år 2005)  
Totalt antal anställda är cirka 1 600 
personer. 

Professorer: 98 personer, 7 % kvinnor 
och 93 % män 

Lärare och forskare: 697 personer, 37 % 
kvinnor och 63 % män 

Övrig personal: 797 personer, 59 % 
kvinnor och 41 % män 

  
Total omsä�ning cirka 1,2 miljarder 
kr (år 2005)  

Grundutbildning 
Cirka 600 MSEK 
Forskning/forskarutbildning 
Cirka 500 MSEK 
Uppdragsutbildning 
Cirka 16 MSEK 
Uppdragsforskning 
Cirka 85 MSEKx

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Åsa Svedjeholm, copywriter, Informationsenheten, LTU
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Uusi Boliden syntyi tammikuussa 2004, 
kun Bolidenin perusmetallitoiminnot 
ja osa Outokummun perusmetallitoi-
minnoista sulaute�iin yhteen. Tämän 
tuloksena uudesta yhtiöstä tuli selväs-
ti suurempi ja vahvempi maailman-

Uusi Boliden  – 
oikea ajoitus teknologian ja 
osaamisen yhdistämisessä  

Boliden on yksi Euroopan johtavista kaivos- ja sula�oyhtiöistä, jolla on tuotantolaitoksia 
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Bolidenin päätuo�eet ovat kupari, sinkki, lyĳy 
sekä kulta ja hopea. Yhtiön muita tärkeitä toimintoja ovat malminetsintä ja metallien kierrä-
tys. Bolidenillä on henkilöstöä noin 4 500 ja sen liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa. Yhtiön 
osakkeet noteerataan Tukholman pörssin O-listalla ja Toronton pörssissä Kanadassa. 

Bolidenilla on tuotantolaitoksia neljässä maassa. Kaivokset sĳaitsevat Ruotsissa ja Irlannissa, sulatot 
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

markkinoilla sekä myös taloudellisesti 
vakaampi, koska sulautumisen avulla 
saavute�iin parempi tasapaino yhtiön 
kaivosten ja sula�ojen välille.

Yhdistyminen on myös antanut hy-
vän mahdollisuuden yhtiön kasvulle 

tulevaisuudessa. Lisäksi uusi Boliden 
voi hyödyntää molempien yhtiöiden 
kokemusta ja teknistä osaamista. Outo-
kumpu on esimerkiksi kehi�änyt maa-
ilman johtavan sulatusteknologian, 
kun taas Boliden on rakentanut muun 
muassa yhden maailman johtavista 
perus- ja jalometallien kierrätyslaitok-
sista, jossa käsitellään elektroniikka- ja 
metalliromuja.

Yrityskul�uurien yhteensulaut-
tamista

Bolidenin ja Outokummun perusme-
tallitoimintojen yhdistyessä oli olemas-
sa kaksi perinteikästä brändiä, joilla 
kummallakin oli rikas historia. Haas-
teena oli säily�ää molempien taustalle 
sisältyvät positiiviset arvot, ja kehi�ää 
näistä jotain uu�a ja yhteistä. Boliden-
brändin vahvistamiseksi vietiin läpi 
mi�ava ”The New Boliden Way” -pro-
jekti, jonka tuloksena syntyi Bolidenin 
arvoperusta ja tavoi�eet. Bolidenin vi-
siona on olla maailmanluokan yhteis-
työkumppani metallialalla. Se edellyt-
tää edelläkävĳyy�ä vastuullisuudessa, 
luote�avuudessa, asiakastyytyväisyy-
dessä ja toiminnan tehokkuudessa.

Korkealaatuisia perus- ja jalo-
metalleja modernin maailman 
tarpeisiin

Uuden Bolidenin kaivokset tuo�avat 
lähinnä sinkki- ja kuparirikasteita, joita 
toimitetaan sekä omille e�ä ulkopuo-
lisille sulatoille. Yhtiön sulatot val-
mistavat metallista sinkkiä ja kuparia. 
Bolidenin sinkistä suurin osa menee 
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Boliden AB:n vara-
toimitusjohtaja Tom 
Niemi

Kuparia on valmiste� u Harjaval-
lassa jo yli 60 vuo� a
Outokumpu aloi� i kuparin sulatuksen 
Imatralla vuonna 1936 ja katodikupa-
rin valmistuksen Porissa vuonna 1941. 
Imatran sula� o siirre� iin Harjavaltaan 
noin 60 vuo� a si� en. Kun Outokumpu 
vuonna 1990 yhtiöi� i omat yksikkönsä, 
muodoste� iin yhtiö nimeltä Outokum-
pu Harjavalta Metals Oy. Osana yhtiötä 
toiminut nikkelitulosyksikkö myytiin 
vuonna 2000 amerikkalaiselle OMG 

Euroopan suurille terästehtaille. Nämä 
myyvät metalliraaka-aineita edelleen 
esimerkiksi rakennus- ja ajoneuvoteol-
lisuuteen. Infrastruktuurin rakennus-
projektit nielevät suuria määriä sekä 
sinkkiä e� ä kuparia. Bolidenin kuparia 
myydään jatkojalostajille Euroopassa, 
missä loppukäy� äjät löytyvät raken-
nusteollisuudesta, sähköteollisuudesta 
ja autoteollisuudesta.

Päämetallien kuparin ja sinkin lisäksi 
Boliden tuo� aa myös lyĳ yä, hopeaa ja 
kultaa. Näitä metalleja tuotetaan rikas-
teista mu� a merki� äviä määriä myös 
kierrätysraaka-aineista, muun muassa 
auton akuista ja elektroniikkaromusta.

Kilpailuetua globaaleilla markki-
noilla kasva� amalla yhtiön kokoa

Maailman metallimarkkinat ovat glo-
baalit, kilpailu kovaa ja volyymit vai-
ku� avat ratkaisevasti kanna� avuuteen. 
Tämä tarkoi� aa, e� ä kehitys kulkee 
kohti yhä suurempia yksiköitä. Jatko-
kehitykselle on luotu yhtiössä hyvät 

mahdollisuudet. Kupari- ja sinkkiteol-
lisuudessa on meneillään konsolidointi. 
Bolidenin tavoi� eena ei kuitenkaan ole 
kasvaa vain pelkästään laajentumalla 
ja yhteistyökeinoin, vaan hyödyntää 
myös olemassa olevat orgaaniset kas-
vumahdollisuudet. Bolidenin orgaani-
sen kasvun mahdollisuudet löytyvät 
sekä kaivos- e� ä sula� otoiminnasta. 

”Aitikin kuparikaivoksen louhinnan 
kaksinkertaistaminen ja Garpenbergin 
louhinnan oleellinen nostaminen ovat 
kanna� avuusselvitysten alaisena. Mi-
käli Garpenbergin laajennus voidaan 
toteu� aa, se taas mahdollistaisi Norjan 
Oddassa olevan sinkkitehtaan tuotan-
non kaksinkertaistamisen. Kokkolan 
sinkkitehdas on erinomaisessa kunnos-
sa, mu� a pienempiä parannusinves-
tointeja on sielläkin menossa. Vuoden 
2006 aikana on kuparin valmistuk-
sen puolella keskity� y Harjavallan ja 
Rönnskärin sula� ojen pullonkaulojen 
poistoinvestointeihin.” sanoo Bolide-
nin varatoimitusjohtaja Tom Niemi.

Nykyisen asemansa Boliden on saa-

vu� anut muun 
muassa teknologi-
sen etumatkansa 
vuoksi. Yhtiö hyö-
dyntää uusinta 
teknologiaa, joka 
on samalla myös 
kaikkein ympäris-
töystävällisintä. Se 
on eri� äin tärkeä 
kilpailuetu, joka 
vahvistaa kasvue-
dellytyksiä. 

Bolidenin mer-
ki� ävänä kilpai-
luetuna ovat myös 
pitkäaikaiset ja läheiset asiakassuhteet, 
jotka vuorostaan perustuvat tuo� eiden 
hyvään laatuun ja toimitusvarmuuteen. 
Markkinoinnissaan Boliden pitää erit-
täin tärkeänä hyvien asiakassuhteiden 
edistämistä. Tämä tarkoi� aa oikeita 
toimitusmääriä ja hyvää laatua oikeaan 
aikaan ja oikeaan hintaan, mikä taas 
edelly� ää hyvää ymmärrystä asiak-
kaan toiminnasta.x

Group Inc:lle. Vuoden 2004 alusta alka-
en Outokumpu Harjavalta Metals Oy:
stä tuli osa Boliden-konsernia, jonka 
jälkeen se alkoi toimia nimellä Boliden 
Harjavalta Oy. Vuonna 2005 yhtiön lii-
kevaihto oli 431 miljoonaa euroa, mikä 
oli Boliden-konsernin liikevaihdosta 
hieman yli 20 %. 

Boliden Harjavalta Oy

Kuparikatodeja valmistetaan vuosi� ain 
noin 125 000 tonnia. Yksi kuparikatodi 
painaa noin 120 kiloa. Kuparipitoisuus 

on vähintään 99,995 %.

Boliden Harjavalta Oy valmistaa Ha-
javallan kuparisulatossa kuparirikas-
teista sekä erilaisista kuparipitoisista 
kierrätysmateriaaleista anodikuparia. 
Anodikupari jatkojalostetaan Porissa 
sĳ aitsevassa kuparielektrolyysissä ka-
todikupariksi. Oheistuo� eina Porissa 
valmistetaan muun muassa kultaa ja 

Hopea valetaan rakeiksi. Hopean 
puhtausaste on vähintään 99,97 %.

Kultaa valetaan eri kokoisiksi harkoiksi. 
Kultapitoisuus on vähintään 99,99 %.
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hopeaa. Kuparielektrolyysin kapasi-
teetin yli�ävä anodikuparimäärä toi-
mitetaan konsernin sisällä Bolidenin 
Rönnskärin sula�oon jatkojaloste�a-
vaksi. Lisäksi yhtiö sula�aa Harjaval-
lan nikkelisulatossa tollausperiaa�eella 
nikkelirikasteita ja valmistaa asiakkail-
leen nikkelihienokiveä raaka-aineeksi 
jatkojalostusta varten.

Kupari- ja nikkelirikasteiden sula-
tuksessa käytetään edelleen Harjaval-
lassa jo 40-luvulla kehite�yä liekkisu-
latusteknologiaa. Menetelmä on saanut 
EU:lta BAT-luokituksen (Best Available 
Technology). 

Kuparirikasteiden hankinnasta ja 
tuo�eiden markkinoinnista vastaa Bo-
liden Commercial AB (BCAB). Rikas-
teiden hankinta perustuu kansainvä-
listen kaivosyhtiöiden kanssa tehtyihin 
pitkäaikaisiin rikastesopimuksiin, joita 
täydennetään spot-ostoilla.

Metallien jalostuksella on vaikutuk-
sia ympäristöön. Yritys nouda�aa toi-
minnassaan ympäristölainsäädännön 
ase�amia velvoi�eita ja kehi�ää jatku-
vasti tähän lii�yvää suorituskykyään ja 
teknologiaa. 

Kuparituotannon arvoketjussa Boliden Harjavalta Oy:n toiminta edustaa sulatus- ja jalostustoimintaa. 

Boliden Harjavalta Oy toimii kumppanuuksiin perustuvassa verkostomaisessa toimintaympäris-
tössä.

perusteellisesti verko�amalla pääosan 
tuotantoa tukevista toiminnoistaan 
kumppanuuteen perustuvaan yhteis-
työverkostoon. Tämän toimenpiteen 
seurauksena noin 400 henkilöä vaihtoi 
uuden työnantajan palvelukseen, mut-
ta alueen työpaikkojen kokonaismäärä 
pysyi ennallaan. Verkote�uja toimin-
toja olivat mm. kunnossapito, kaasu-
tuotanto, teollisuuden ja kiinteistöjen 
puhtaanapito, sisäiset kuljetukset sekä 
suunni�elu- ja projektipalvelut. 

Tehtyjen rakennemuutosten seu-
rauksena yhtiö keski�yy omaan eri-
koisosaamiseensa ‒ kupari- ja nikkeli-
raaka-aineiden jalostamiseen. Kump-
panuusyhtiöillä on selkeät toimialueet, 
joita ne hoitavat. Yhtiö on edelläkävĳä 
kumppanuussopimusten osalta perus-
teollisuudessa Suomessa. 

”Boliden Harjavalta toimii businek-

Harjavallassa 
kehite�y, kuparin 
valmistuksessa 
edelleen käytössä 
oleva liekkisulatus-
menetelmä on saanut 
kansainvälisen ASM 
Historical Landmark  
-tunnustuksen. 
Kuvassa Boliden 
Harjavalta Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka 
Tuokkola (oik.) ja 
tuotantojohtaja Jyrki 
Makkonen.

”Tuotantolaitoksemme on päästöjen 
osalta kansainvälisessä vertailussa alan 
huippua”, toteaa tuotantojohtaja Jyrki 
Makkonen. 

Strategisena vahvuutena  
kustannustehokkuus

Boliden  Harjavalta Oy uudisti liike-
toimintamallinsa vuosina 1999-2000 

sessa, jossa päätuo�eiden hinnat määri-
tellään Lontoon metallipörssissä, jonka 
hintoihin emme voi vaiku�aa. Tämän 
takia hallitsevana piirteenä kaikessa toi-
minnassa on kustannustehokkuus ja laa-
tu”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Pekka 
Tuokkola.

Yhtenä työkaluna kustannustehok-
kuustavoi�een saavu�amiseksi Har-
javallassa on ollut jo vuosia jatkuvan 
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parantamisen periaate, jota on toteu-
te�u johtamisjärjestelmien kau�a. Bo-
liden Harjavalta Oy:llä on käytössä 
kaikkiaan kolme sertifioitua johtamis-
järjestelmää, ISO 9001 laatujärjestelmä, 
ISO 14001 ympäristöjärjestelmä sekä 
OHSAS 18000 työterveys- ja työturval-
lisuusjärjestelmä. Sertifikaatit eivät ole 
itseisarvo vaan niiden hyöty on toimin-
nan järjestelmällisyydessä. Osaavan ja 
sitoutuneen henkilöstön merkitys kus-
tannustehokkuuden saavu�amisessa 
on oleellista.

Boliden Harjavallan tavoi�eena on 
olla kasvava ja alan parasta teknologiaa 
käy�ävä kuparin ja nikkelin jalostaja ja 
maailmanluokan yhteistyökumppani, 
joka huomioi toiminnassaan sosiaali-
sen vastuunsa sekä turvallisuus- ja ym-
päristöasiat.

Boliden Harjavalta Oy:ssä on me-
neillään sekä kuparisulaton e�ä kupa-
rielektrolyysin laajennusprojekti. Sula-
tossa lähinnä uudistetaan ja isonnetaan 
laitekokoja, mu�a kuparielektrolyy-
sissä otetaan käy�öön uusi kestokato-
ditekniikka. Kuparin tuotanto nousee 
laajennuksen jälkeen yli 20 %. Uudis-
te�u tuotantoketju käynnistyy kesän 
2007 aikana.x

Toimitusjohtaja Harri Natusen 
luotsaama Boliden Kokkola Oy 
on Kokkolan suurin yksityinen 
työnantaja.

Sinkin tuo�ajien edelläkävĳä

Sinkkiteollisuuden huipulle pääsemi-
nen on edelly�änyt vuosien järjestel-
mällistä tuotanto- ja toimintaproses-
sien kehi�ämistä sekä pitkäjänteisen 
työn tuloksena syntyneitä innovaati-
oita. Yksi esimerkki Boliden Kokkolan 
kehitystyön tuloksista on vuonna 1998 
käy�öön ote�u sinkin suoraliuotusme-
netelmä. Sen etuja ovat rikasteiden ai-
empaa tehokkaampi hyödyntäminen, 
raaka-ainepohjan laajentuminen ja ym-
päristöystävällisyys. 

Sinkin tuotanto aloite�iin Kokkolas-
sa 1969. Tänään Kokkolan tuotantoka-
pasitee�i on 282 000 tonnia vuodessa, 
mikä tekee tehtaasta Euroopan toiseksi 
ja maailman viidenneksi suurimman 
sinkkitehtaan. Päätuo�eitamme ovat 
SHG-sinkistä valmistetut sinkitysseok-
set jatkuvaan ja kappalekuumasinki-
tykseen.

Henkilöstö – kaiken perusta

Sinkkiteollisuuden huipulle ei päästä 
pelkällä teknisellä ylivoimalla. Moti-
voitunut, amma�itaitoinen ja hyvin-

Boliden Kokkola Oy

Boliden Harjavalta Oy
- Liiketoiminta: kuparin tuotanto
 ja nikkelin tollaus
- Tuotannon arvo vuonna 2005: 
 500 miljoonaa euroa
- Henkilöstömäärä: noin 420
- Vienti: 50 %
- Tärkein markkina-alue: EU
- Laadunhallintajärjestelmä: 
 ISO 9001:2000
- Ympäristöjärjestelmä: 
 ISO 14001
- Työterveys- ja työturvallisuus-
 johtamisjärjestelmä: OHSAS 18001

Eturintamassa pysymi-
nen vaatii jatkuvaa pa-
rantamista. Tämä edellyt-
tää kykyä tulevaisuuden 
haasteiden tunnistami-
seen ja niihin vastaami-
seen.

voiva henkilöstö on Boliden Kokkolan 
toiminnan ja tuloskunnon perusta. 
Tehtaallamme on jo vuosien ajan tehty 
määrätietoista työtä henkilöstön osaa-
misen kehi�ämiseksi. Tuloksena on 
selvä työmotivaation ja amma�itaidon 
lisääntyminen. Osaamistaso näkyy am-
ma�itutkintojen määrässä: tehtaamme 
työntekĳöistä 53 prosen�ia on suori�a-
nut amma�itutkinnon.

Henkilöstöpolitiikan kehityshaasteis-
ta päällimmäisenä on parhaillaan me-
nossa oleva, nopea sukupolvenvaihdos. 
Ratkaisevaa on, kuinka saamme siirret-
tyä tehtaallamme vuosikymmeniä työs-
kennelleiden tietotaidon ja hiljaisen tie-
don nuoremmille sinkintekĳöille. Rat-
kaisuna tähän haasteeseen aloitamme 
loppuvuodesta mentorointiprojektin, 
jossa tietotaito siirtyy kisälli-oppipoika 
-periaa�eella.

Sinkin tuotannon vaiheet Kokkolassa

RIKASTEET PASUTUS LIUOTUS LIUOSPUHDISTUS ELEKTROLYYSI VALU
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Boliden Kokkola Oy
- Toimiala: sinkin tuotanto
- Tuotannon arvo 2005: 300 miljoonaa euroa
- Henkilöstömäärä: noin 660 
- Vienti: 85 %
- Tärkein markkina-alue: EU
- Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2000
- Ympäristöjärjestelmä: ISO 14001
- Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä: 
   OHSAS 18001

Tulevien vuosien aikana tarvitsemme edelleen uu-
sia, osaavia sinkintekĳöitä eläkkeelle jäävien tilalle. 
Tähän haasteeseen voimme vastata parhaiten varmis-
tamalla työpaikkamme houku�elevuuden kiristyvillä 
työvoimamarkkinoilla.

Paras sinkkitehdas

Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu EU:n päästökaup-
pajärjestelmän seurauksena noussut sähkön hinta. Toi-
mimme energianintensiivisellä alalla ja lähes puolet 
kustannuksistamme muodostuu energiasta. 

Visionamme on saavu�aa asema maailman parhaa-
na sinkintuo�ajana. Jo maini�ujen tuotanto- ja toimin-
toprosessien optimoinnin sekä henkilöstön osaamisen 
lisäksi tämä vaatii meiltä erinomaisia tuloksia muun 
muassa tuo�een laadussa, toimitusvarmuudessa ja tur-
vallisuudessa. 

Kuuluminen Boliden-konserniin takaa meille lähes 
täyden omavaraisuuden käy�ämiemme sinkkiraaka-ai-
neiden suhteen. Tämä on merki�ävä kilpailuval�i, kun 
maailmalla podetaan pulaa sinkkirikasteista. 

Viime aikojen merki�ävin investointimme kohdis-
tuu päätuoteseoksien kapasiteetin nostoon. Toisen va-
lulinjan modernisointi täysin automaa�iseksi saadaan 
valmiiksi ensi syksynä. Valulinjan modernisointi on 3,8 
miljoonan euron investointi.

Periaa�eena avoimuus

Sidosryhmille Boliden Kokkola haluaa olla luote�ava 
ja vastuullinen kumppani. Toimimme kestävän kehi-
tyksen periaa�eiden mukaisesti ja periaa�eisiimme 
kuuluu myös avoin raportointi toiminnastamme. Tänä 
vuonna Boliden Kokkola osallistuu ensimmäistä ker-
taa kansalliseen Ympäristö ja Yhteiskunta 2006 -ra-
portointikilpailuun. Avoimuudella haluamme antaa 
selkeän kuvan tavoi�eistamme ja siitä, miten olemme 
niissä edistyneet.x

Irmeli Toukonen, Eeva Neuvo ja Inkeri Humaloja ovat koos-
taneet artikkelit seuraavista lähteistä:

Boliden-konsernia koskeva osuus, konsernin varatoimitus-
johtaja Tom Niemi ja julkaisu “Superbrands, Business-To-
Business”, Superbrands Ltd, 2005

Boliden Harjavalta Oy:n osuus, toimitusjohtaja Pekka 
Tuokkola ja tuotantojohtaja Jyrki Makkonen

Boliden Kokkola Oy:n osuus, toimitusjohtaja Harri Natunen
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KROMIITTI-MALMI louhitaan Ke-
min kaivoksen maanalaisessa kaivok-
sessa, minkä jälkeen siitä rikastetaan 
hieno- ja palarikaste� a Kemin kaivok-
sella. Louhoksista malmi kuljetetaan 
maanalaiselle murskaamolle. Murskat-
tu malmi siirretään hihnakuljetinjär-
jestelmillä nostokuilun läheisyydessä 
sĳ aitsevaan esimurskesiiloon. Siilosta 
malmi ohjataan edelleen mi� ataskun 
kau� a nostokappaan. Kapassa malmi 
nostetaan 70 metriä korkeaan nosto-
tornin purkusiiloon, josta se syötetään 
rikastusprosessiin. 

MALMI RIKASTETAAN kaivoksel-
la pala- ja hienorikasteiksi. Ensimmäi-
sessä vaiheessa murskaamolla malmi 
murskataan ja seulotaan jatkoproses-
seja varten. Palarikastamolla malmista 
erotetaan raskasväliaine-prosessilla 
palarikaste. Hienorikastamolla malmi 
ensin hienonnetaan tanko- ja kuula-
myllyssä, minkä jälkeen varsinainen 
prosessointi tapahtuu painovoimari-
kastusmenetelmillä käy� äen spiraaleja 
ja Reichert-kartioero� imia. Tämän jäl-
keen rikaste on valmista kuljete� avaksi 
Tornioon.

TORNIOSSA rikasteen ensimmäi-
nen pysäkki on sintraamo, jossa hie-

norikaste jauhetaan ja pelletoidaan. 
Sen jälkeen pelletit sintrataan 1 400-
asteisessa sintrausuunissa, jolloin ne 
kove� uvat ja ovat valmiit sulatukseen. 
Sintrauksen jälkeen pelletit, palarikas-
te, koksi ja kvartsii� i päätyvät sula-
tusuuniin, josta saatu metalli ja kuona 
lasketaan valusenkkoihin. Sula teräs on 
nyt valmis siirre� äväksi terässulatolle 
automaa� ĳ unalla.

TERÄSSULATOLLA KROMIKON-
VERTTERISSA sulatetaan yhtä ferro-
kromitonnia kohden yli 500 kiloa kier-
rätysterästä, eli yhden ruostuma� oman 
terästonnin tekemiseen tarvitaan ferro-
kromia noin 270 kiloa, joka mahdollis-
taa 3.7 jalote rästonnin tuotannon. Sula 
siirtyy prosessissa seuraavaksi AOD-
konver� eriin, jossa täsmätään teräslajin 

Malmista jaloteräkseksi
‒ mistä se tulee ja minne se menee?

Outokumpu Tornio Worksillä 
on ainutlaatuinen ja täysin 

integroitu tuotantoketju, joka 
alkaa Keminmaassa sĳ ait-

sevasta kromikaivoksesta ja 
jatkuu Torniossa ferrokromi- 
ja terästehtaan prosesseissa. 
Tornio Works on maailman 
suurin yhtenäinen teräksen 

valmistusyksikkö. 

TEKSTI ja KUVAT Outokumpu Tornio Works

Ilmakuva Kemin kaivoksesta.s

Murska� ua ja seulo� ua ferrokromia.

Terässulaton jatkuvavalukone.
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Terässulaton jatkuvavalukone.

Outokumpu Tornio Works on maa-
ilman suurin integroitu teräksen 
tuotantolaitos, joka työllistää noin 
2300 henkilöä Kemi-Tornio -alueella 
ja noin 200 Terneuzenissa Hollannis-
sa. Tornio Works on osa Outokum-
pu-konsernia ja sen erikoisalana ovat 
räätälöity massatuotanto valikoiduil-
la tuotealueilla ja korkealaatuisten 
volyymituo�eiden kustannustehok-
kaat toimitukset. Tornio Worksin 
keskeiset asiakkaat toimivat prosessi-
teollisuudessa Euroopassa.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatui-
nen teräksen tuotantoketju alkaa 
Kemin kaivokselta, jossa maan alta 
louhitaan vuosi�ain 1,2 miljoonaa 
tonnia kromimalmia, joka jalostetaan 
kromirikasteeksi.

Torniossa, noin 40 kilometrin 
päässä kaivokselta, sĳaitsee ferro-
kromitehdas, jossa kromirikasteesta 
tuotetaan vuosi�ain 270 000 tonnia 
ferrokromia Outokumpu-tekniikan 
avulla. Ferrokromin tuotannossa 
syntyvää häkäkaasua hyödynnetään 
energiana terästehtaalla. 

Terässulaton ja kuumavalssaamon 
vuosituotantokapasitee�i on 1,65 
miljoonaa tonnia ja Tornio Works on 
yksi maailman suurimmista ruos-
tuma�oman teräksen tuo�ajista. 
Terässulatolla on kaksi tuotantolin-
jaa, joissa käytetään pääraaka-aineina 
sulaa ferrokromia, nikkeliä ja kier-
rätysterästä. Tornio Works tuo�aa 
nikkelipitoisia, austenii�isia, teräksiä. 
Kuumavalssaamolle rakennetaan 
parhaillaan kupu-uuneja, jotka mah-
dollistavat ferrii�isten teräslaatujen 
valmistamisen.

Kylmävalssaamojen vuosikapasi-
tee�i on 1,2 miljoonaa tonnia. Noin 
puolet viimeistelykapasiteetista sĳait-
see Hollannin Terneuzenissa, lähellä 
asiakkaita. Kylmävalssaamojen lop-
putuo�eita ovat erilaiset teräslevyt  
ja -nauhat. Toisen kylmävalssaamon, 
RAP:n valmistu�ua Tornio Works 
on tuonut markkinoille myös uuden 
tuo�een, kevyesti kylmävalssatun 
2E:n, jonka suurimmat käy�äjät ovat 
prosessi- ja putkiteollisuudessa.

 Tornio Worksiin kuuluu myös 
Suomen pohjoisin satama, Röy�ä. 
Vuosi�ain satamassa käy yli 400 
laivaa. Satamaa laajennetaan parhail-
laan ja Merenkulkulaitos syventää 
Röy�ään tulevaa väylää 9 metriin. 
Sen ansiosta satamaan pääsee 

suurempia laivoja ja jäänmurtajia voi-
daan tulevaisuudessa käy�ää entistä 
tehokkaammin.

Viime vuosina Tornio Works on 
investoinut voimakkaasti uusiin 
tuotantolinjoihin. Nämä investoinnit 
ovat nyt käytössä ja Tornio Worksissa 
on käynnissä lukuisia konserninlaa-
juisia erinomaisuus-ohjelmia. Niiden 
tavoi�eena on tehdä Outokumpu-
konsernista kiistaton ykkönen ruos-
tuma�omassa teräksessä.

Historiaa

1959 Sukeltaja Mar�i Matilainen 
löytää kromimalmia Elĳärveltä.

1968 Outokumpu käynnistää Kemin 
kaivoksen ja ferrokromitehtaan Torni-
ossa.

1973 Terästehtaan peruskivi muura-
taan.

1977 Presiden�i Urho Kekkonen 
vihkii terästehtaan (sula�o ja kylmä-
valssaamo).

1985 Ferrokromitehtaalle rakenne-
taan toinen sulatusuuni, joka kaksin-
kertaistaa tuotannon.

1988 Kuumavalssaamon tuotanto 
käynnistyy. Ainutlaatuinen tuotanto-
ketju on valmis.

1992 Hehkutus- ja pei�auslinja 3 
valmistuu. Kylmävalssaamon tuotan-
tokapasitee�i nousee 250 000 tonniin.

1993 Jatkokäsi�elylaitos Hollannissa 
käynnistyy.

1999 Päätetään kromikaivoksen 
siirtymisestä avolouhinnasta maanalai-
seen louhintaan vuoteen 2006 mennes-
sä sekä päätetään terästuotannon kak-
sinkertaistamisesta (toinen sula�olinja 
ja toinen kylmävalssaamo). Projektin 
kokonaiskustannukset ovat miljardi 
euroa, josta 70 miljoonaa käyte�iin 
ympäristönsuojeluun.

2001 Outokumpu Steel Oy ja Avesta 
Sheffield Ab yhdistetään AvestaPola-
ritiksi.

2002 Päätetään laajentaa kuumavals-
sauskapasitee�ia vuoden 2004 lop-
puun mennessä. Outokumpu Oyj ostaa 
AvestaPolaritin koko osakekannan.

2004 Outokumpu Oyj keski�ää toi-
mintansa ruostuma�omaan teräkseen. 

2005 Koko  Outokumpu-konserni 
aloi�aa erinomaisuus-ohjelmat, joiden 
tavoi�eena on tulla kiista�omaksi yk-
köseksi ruostuma�omassa teräksessä. 
Röy�än sataman laajennus aloitetaan.
x 

Outokumpu Tornio Works 
lyhyesti

koostumusvaatimukset. Tärkeimmät 
täsmä�ävät seosaineet ovat hiilipitoi-
suuden lisäksi nikkeli, kromi, molyb-
deeni, mangaani, pii ja typpi. Konvert-
terista sula kaadetaan valusenkkaan ja 
kuljetetaan senkkakäsi�elyihin.

SENKKAKÄSITTELYSSÄ VIIMEIS-
TELLÄÄN asiakkaan tilaama loppu-
koostumus lisäämällä sulaan tarvi�a-
essa pieniä määriä kierrätysterästä ja 
muita seosaineita. Senkkakäsi�elyssä 
myös täsmätään valun edelly�ämä 
lämpötila. Terässulaton prosessin lo-
puksi sula teräs valetaan ja katkaistaan 
14 metriä pitkäksi teräsaihioksi.

TERÄSSULATOLTA MATKA JAT-
KUU aihiossa kuumavalssaamolle, 
jossa 14 metrin pituinen ja 187 mm:n 
paksuinen aihio valssataan 650 metriä 
pitkäksi ja alle 13 mm paksuksi teräs-
nauhaksi. Kuumavalssaamon prosessin 
lopuksi nauha siirtyy kelaimelle, jossa 
se päätyy rullaksi. Rulla jäähdytetään 
vesialtaassa, josta musta, hilsepintai-
nen kuumanauha kuljetetaan kylmä-
valssaamolle jatkokäsiteltäväksi. 

KYLMÄVALSSAAMOLLA kuuma-
nauhan pinta muu�uu hehkutus- ja 
pei�ausprosessissa mustasta kirk-
kaaksi, ja nauha valssataan lopulliseen 
paksuuteensa. Lopuksi nauha vielä 
leikataan tai halkaistaan asiakkaan ti-
laamiin mi�oihin ja sen matka jatkuu 
automaa�isen korkeavaraston kau�a 
lähe�ämöön. Lähe�ämöstä asiakkaan 
tilaama tuote joko kuljetetaan Röy�än 
satamaan, jossa se lastataan laivaan tai 
se lastataan lähe�ämössä rekkaan tai 
junaan.x

Kylmävalssa�u teräsrulla valmiina lastaukseen.
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Pohjoisten alueiden ympäristö 
ja yhteiskunnat ovat voimak-
kaan paineen ja muutoksen 
kohteena. Pohjoisiin luonnon-
varojen käy�ööno�oon lii�yy 
paljon investointeja ja toimia, 
jotka vaiku�avat alueen ympä-
ristöön ja sen väestöön. Ilmas-
ton muutoksen ennakoidaan 
olevan erityisen voimakas 
arktisilla alueilla. 

TEKSTI JA KUVA Kari Laine ja Erkki Alasaarela, Thule-instituutti, Oulun yliopisto

Pohjoisen tutkimuksen 
ja teknologian 
monitieteiset haasteet

Lukuisat pienet alkuperäiskansat perus-
tavat elinkeinonsa ja kul�uurinsa pitkälti 
ympäröivään luontoon. Maailmanlaa-
juiset ympäristömuutokset tuntuvat 
voimakkaimmin juuri näillä alueilla, ja 
maailman saasteet kerääntyvät sinne 
huolestu�avalla tavalla. 

Toisaalta muutokset pohjoisilla alueilla 
vaiku�avat merki�ävästi koko maapal-
lomme tilaan. Sekä luonnon e�ä ihmisen 
tasapaino ja terveys ovat uha�uina. Kes-
tävän kehityksen tielle pääsemiseen tar-

vitaan arvokeskustelua, kokonaisuuksi-
en ymmärtämistä ja yhteistyötä – monien 
tieteiden ja toimĳoiden vuorovaikutusta.

Pohjoiset alueet mielenkiinnon 
kohteena

Mielenkiinto pohjoisen valtaviin luon-
nonvaroihin on lisääntynyt voimakkaas-
ti. Pohjoisen polaarialueen (ml Suomen 
Lappi) neljä miljoonaa ihmistä elää alu-
eilla, joiden yhteenlaske�u bru�otuo-
tanto on yli 230 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria vuodessa (vastaa esim. Venäjän 
koko talou�a). Pohjois-Skandinavias-
sa ja Pohjois-Venäjällä ovat maapallon 
suurimmat maakaasuesiintymät. Lisäksi 
alueen malmi- ja teollisuusmineraali-
esiintymillä, öljyllä ja metsillä on laajaa 
kansainvälistä merkitystä. Myös Poh-
jois-Suomi on kaivostoimintaan lii�yen 
tällä hetkellä suuren kansainvälisen mie-
lenkiinnon kohteena. Metsät näy�elevät 
tärkeää roolia koko Pohjoisen ulo�uvuu-
den toiminta-alueella. Näillä on suuri 
merkitys luonnon monimuotoisuudelle 
Euroopassa.

Globaalimuutokset ja luonnonvaro-
jen käytön voimistuminen muodostavat 
lähitulevaisuudessa suurimman uhkan 
pohjoiselle ympäristölle ja kul�uurille, 
vaiku�avat terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin suhtei-
siin ja antavat haasteita alueen kestäväl-
le kehitykselle. Herkät pohjoiset alueet 
ovat avainasemassa ilmastomuutosten 
seurannassa ja tutkimisessa. Pohjoisen 
luonnon herkkyyden vuoksi globaaliset 
ilmasto- ja ympäristömuutosten sekä 
saastumisen vaikutukset ovat erityisesti 
tode�avissa ja tutki�avissa pohjoisilla 
alueilla. Nämä ovat todenne�u vakuut-
tavasti Arktisen neuvoston aloi�eesta 
tehdyssä laajassa arktisten alueiden il-
mastomuutoksia selvi�äneessä arvios-
sa (Arctic Climate Impact Assesment, 
ACIA). Nämä muutokset ja niiden tor-
junta tarvitsevat edelleen koko maailman 
tiedeyhteisöjen huomion.

Nyt odote�avissa olevien muutosten 
arvioidaan olevan kuitenkin ennen näke-
mä�ömän nopeita entisiin verra�uina ja 
muutosten kumulatiivisista vaikutuksis-
ta ei ole olemassa tarpeeksi tietoa. Glo-



31Materia 4/2006

balisaatio eri muodoissaan vaiku�anee 
kaikkiin inhimillisen elämän osa-aluei-
siin arktisella alueella. Arktinen alue ja 
sen väestö on näille muutoksille herkkä 
ja joutuu sopeutumaan niihin eri tavoin, 
kuten tiedeyhteisön laaja arviorapor�i 
toteaa (Arctic Human Development Re-
port, AHDR).

Monitieteisen tutkimuksen      
haasteet

Luonnontieteellisen ja teknologisen tie-
don merkitys on perinteisesti paino�u-
nut luonnon hallinnan ja hyväksikäytön 
ideologiassa. Luonnontiede on muodos-
tanut perustan, jolle teollinen ja teknolo-
ginen kehitys on rakentunut. Yhteiskun-
tatieteilĳät ovat tulleet myöhemmin mu-
kaan. Mikään tieteenala ei tänä päivänä 
voi sanoa omistavansa oikeaa totuu�a, 
oikeaa käsitystä luonnosta, ihmisestä ja 
ympäristöstä. Erilaiset tieteenalat voivat 
hedelmöi�ää toinen toisiaan ja au�aa nä-
kemään todellisuuden eri puolia. 

Oulussa 5-8.10.2006 pidetyn Pohjoisen 
tutkimusfoorumin (Northern Research Fo-
rum) pääteemana oli talouksien ja kult-
tuurien teknologiaosaaminen. Vali�u 
teema-alue viitoi�aa pohjoisen tutki-
muksen monitieteisten haasteiden koko 
kentän. Tämä edelly�ää vuoropuhelua, 
joka yli�ää tieteenalojen ja yhteiskun-
nallisten toimintasektoreiden rajat koko 
pohjoisen pui�eissa. Samalla se haastaa 
pohtimaan teknologiaosaamisen vaiku-
tusta ja uudelleen soveltamista pohjoisten 
alueiden talouksissa, energiapolitiikoissa 
ja kul�uureissa. Nämä ovat asioita, joilla 
on merkitystä myös jokaisen ihmisen ar-
kielämässä.

Arktisen teknologian kysyntä on vah-
vassa kasvussa. Pohjoisten luonnonva-
rojen kestävään käy�öön sekä ilmas-
to- ja ympäristömuutosten torjuntaan ja 
sopeutumiseen lii�yvien teknologisten 
ratkaisujen ja työvälineiden käy�ökel-
poisuu�a ja käy�öä tulee tutkia. Näistä 
nousevia taloudellisia, teknologisia ja 
sosiaalisia innovaatioita tulee kehi�ää. 
Pohjoisten ympäristöongelmien hallin-
taan lii�yy liiketoimintamahdollisuuksia 
ja nämä ovat yksi tärkeä keino niiden rat-
kaisemisessa.

Raja�oman tutkimuksen                
raja�omat haasteet

Pohjoisuustutkimus ei tunne rajoja. Tut-
kimukset tehdään kansainvälisillä ken-
tillä, tulokset julkaistaan kansainvälisissä 
lehdissä ja tutkimusryhmät ovat moni-
kansallisia. Pohjoiset alueet muodostavat 
luonnonmi�akaavaisen ”laboratorion”, 
ja näissä ääriolosuhteissa saaduilla tut-
kimustuloksilla on hyvät sovellusmah-

dollisuudet myös muilla alueilla. Pohjoi-
suuteen lii�yvä erityisosaaminen tarjoaa 
tutkĳoille hyvän passin koko maailman 
tiedeyhteisöihin. Tärkeää on, e�ä tut-
kĳakunta saa vastine�a myös omalle 
asuinalueelleen. Näissä kuvioissa Ou-
lun yliopisto on onnistunut hyvin. Ou-
lulaista tietotaitoa käytetään vaikkapa 
MarsExpress-luotaimen tietoaineistojen 
tulkinnassa tai Korean kaupunkiautojen 
katalysaa�oreissa, mu�a samalla myös 
oman teollisuutemme prosessien kehit-
tämisessä. 

Yhteistyö on raja�oman tutkimuksen 
avain. Pohjoisilla alueilla on hyvät ver-
kostot ja yhteistyöstä on hyviä saavutuk-
sia. Sirkumpolaarisen/Arktisen alueen 
toimĳoilla ja Pohjoisen ulo�uvuuden 
toimĳoilla on omat yhteistyöelimensä ja 
-verkostonsa. Arktinen neuvosto on ark-
tisten maiden hallitusten välinen toimin-
tafoorumi. University of the Arctic yh-
distää sirkumpolaarisen alueen korkea-
koulujen tutkimus- ja opetustoimintaa. 
Barentsin alueella on monia toimĳoiden 
yhteistyöelimiä. Samoin Pohjoismailla on 
perinteisesti monia omia toimintamalleja 
ja -verkostoja. 

Pohjoisilla alueilla on huoma�avia, 
koko Eurooppaa koskevia intressejä, 
potentiaalia ja haasteita. Polarisoituneen 
ja hajautuneen toiminnan kokoamiseen 
tarvitaan uu�a järjestymistä eurooppa-
laisen tutkimusalueen ERA:n lähtökoh-
dista ja tavoi�eista.

Oulun yliopiston Thule-instituu�i on 
yhdessä pohjoisilla alueilla toimivien 
yksiköiden kanssa käynnistämässä han-
ke�a, jossa kehitetään pohjoista osaamis-
yhteisöä. (Northern Research Platform). 
Keskeisenä tavoi�eena on sosiaalinen ja 
ympäristöllinen innovaatioyhteisö, joka 
täydentää EU:n puiteohjelmassa esitet-
tyjä teknologiaplatformeja toimien myös 
yhtenä osana mahdollista pohjoisen ulot-
tuvuuden foorumia. Ekotehokas luon-
nonvarojen hyödyntäminen, alkuperäis-
väestö ja perifeeriset alueet edelly�ävät 
teknistaloudellisen osaamisen ohella 
vahvaa ympäristöllistä ja sosiaalista asi-
antuntemusta ja yri�äjyy�ä. Osaamisyh-
teisö toimii keskeisenä työvälineenä Poh-
joiseen ulo�uvuuteen lii�yvän tutkimus- 
ja innovaatiotoiminnan toteu�amisessa. 
Tavoi�eena on pohjoisten toimĳoiden 
kanssa määritellä tutkimusagenda rele-
van�ien aiheiden pohjalta.

Pohjoinen ulo�uvuus vahvistuu

Pohjoisen ulo�uvuuden toisen toimin-
taohjelman yhteydessä uudeksi yhteis-
työmuodoksi vakiintuivat kumppanuu-
det. Ympäristökumppanuudesta saatiin 
hyviä kokemuksia. Uuden toimintaoh-
jelman sĳaan on vuoden 2006 aikana 

Thule-instituu�i on Oulun yliopiston erillislai-
tos, joka edistää tieteenalojen välistä vuorovai-
kutusta, harjoi�aa korkeatasoista tutkimusta 
sekä kehi�ää ja koordinoi yliopiston pohjoisuus 
ja ympäristö -painoalaan lii�yvää tutkimusta ja 
opetusyhteistyötä.  Instituutissa toimivat Ark-
tisen lääketieteen keskus, NorNet-verkosto ja 
NorTech Oulu.  Keskeisiä toimintamuotoja ovat 
monitieteiset tutkimusohjelmat, tutkĳakoulut ja 
maisteriohjelmat sekä kansalliset ja kansainväli-
set yhteistyöverkostot. Meneillään olevia moni-
tieteisiä tutkimusohjelmia ovat Globaalimuutos 
pohjoisessa, Pohjoinen maankäy�ö ja maan peite 
sekä Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi.

Globaalimuutoksen tutkimusohjelmassa 
selvitetään ilmasto- ja ympäristömuutoksen 
prosesseja sekä ennuste�ujen muutoksien näky-
vyy�ä luonnossa, erityisesti pohjoisilla alueilla.  
Ohjelma etsii myös keinoja muutosten hillitse-
miseksi ja niihin sopeutumiseksi sekä ihmisen 
toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Pohjoisen maankäy�ö ja maanpeite -oh-
jelmaan kuuluvissa projekteissa tutkitaan 
maankäytön aiheu�amia ympäristömuutoksia 
ja kehitetään keinoja luonnonvarojen kestävään 
käy�öön sekä ympäristönsuojeluun ja -hoitoon 
yhteistyössä NorNet -verkoston tutkimuslaitos-
ten ja ympäristöhallinnon kanssa.

Arktisen lääketieteen keskuksen koordinoi-
massa Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvoin-
ti -tutkimusohjelmassa tarkastellaan pohjoisen 
väestön tervey�ä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaiku�avia ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja 
kul�uurisia tekĳöitä.x 

valmisteltu Pohjoisen ulo�uvuuden 
kehysasiakirjaa. Se tuo Venäjän, Norjan 
ja Islannin Pohjoisen ulo�uvuuden toi-
mĳaksi, kun niiden asemaa aikaisemmin 
voitiin kuvata sanalla ”kohde”. Muutos 
vahvistaa oleellisella tavalla Pohjoista 
ulo�uvuu�a. Pohjoisen ulo�uvuuden 
kehysasiakirjassa esiin noste�uja yhteis-
työalueita ovat mm. yhteistyö energian-
tuotannossa ja kaupan alalla, tutkimus- 
ja koulutusvaihto sekä ympäristöllisiin, 
luonnonvaroihin ja hyvinvointiin lii�y-
vät kysymykset. Nämä haastavat poh-
joiset tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä 
yritykset yhteistyöhön tarjoamalla erilai-
sia rahoitusmahdollisuuksia.

Pohjoisilla alueilla on huoma�avia, 
koko Eurooppaa koskevia intressejä, po-
tentiaalia ja haasteita. Suomella on maan-
tieteellisen asemansa ja osaamisensa 
puolesta keskeinen rooli ja vastuu arkti-
siin alueisiin ja pohjoiseen ulo�uvuuteen 
lii�yvässä tutkimuksessa. Suomen tulee 
olla tiiviisti mukana pohjoisen ulo�u-
vuuden politiikassa ja selvillä siihen liit-
tyvistä yhteiskunnallisista ja ympäristöä 
koskevista kysymyksistä ja omalta osal-
taan tukea aiheeseen lii�yvän yritystoi-
minnan profiloitumista.x 

Thule-instituutti 
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tolla on noin 3 100, joista professoreja 
tällä hetkellä 242. Yliopiston rahoitus 
vuonna 2005 oli 203 miljoonaa euroa, 
josta budje�irahoituksen osuus oli 133 
miljoonaa.

Oulun yliopisto on monitieteinen 
käsi�äen seuraavat tiedekunnat (tie-
dot vuodelta 2005):
Humanistinen tiedekunta

2085 opiskelĳaa, tutkintoja 267 ja 
henkilökuntaa 153
Kasvatustieteiden tiedekunta

1739 opiskelĳaa, tutkintoja 265 ja 
henkilökuntaa 203
Luonnontieteellinen tiedekunta

4057 opiskelĳaa, tutkintoja 360 ja 
henkilökuntaa 666
Lääketieteellinen tiedekunta

1237 opiskelĳaa, tutkintoja 371 ja 
henkilökuntaa 553
Taloustieteiden tiedekunta

955 opiskelĳaa, tutkintoja 123 ja 
henkilökuntaa 72
Teknillinen tiedekunta

4162 opiskelĳaa, tutkintoja 324 ja 
henkilökuntaa 740

Yliopiston rehtorina toimii profes-

sori Lauri Lajunen ja teknillisen tiede-
kunnan dekaanina professori Kauko 
Leiviskä.

”Vuoriteollisuuden” alaan väli�ö-
mästi lii�yviä yksiköitä Oulun yli-
opistolla on seuraavasti:
Luonnontieteellisessä tiedekunnassa

- Geotieteiden laitos, jossa viisi alan 
professuuria geofysiikan ja geologian 
aloilla
Teknillisessä tiedekunnassa

- Prosessi- ja ympäristötekniikan 
osastolla yhdeksän professuuria mm. 
Lämpö- ja diffuusiotekniikka, kuitu- 
ja partikkelitekniikka, prosessimetal-
lurgia, säätö- ja systeemitekniikka 

- Konetekniikan osastolla Materiaa-
litekniikan laboratoriossa kaksi pro-
fessuuria

Lisäksi Teknillisessä tiedekunnas-
sa toimii kaksi usean professuurin 
yhteenlii�ymää materiaalitekniikan 
alueella Terästutkimuskeskus ja ym-
päristötekniikan alueella CIRU kes-
kus.x

Kuva 1. Oulun yliopiston 
toimialue on ”puoli  Suomea”.

Professori Jouko Härkki, Oulun yliopisto

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on arvoste�u kan-
sainvälinen tiedeyliopisto, jossa teh-
dään huippututkimusta ja koulute-
taan erikoisalojen osaajia vaativiin 
kansallisiin ja kansainvälisiin tehtä-
viin. Yliopiston tavoi�eena on edistää 
hyvinvointia ja sivistystä erityisesti 
Pohjois-Suomen alueella ja olla mer-
ki�ävä osa kansallista ja eurooppa-
laista tiedeperusteista innovaatio- ja 
koulutusjärjestelmää.

Vuonna 1958 peruste�u Oulun 
yliopisto on Suomen suurimpia ja 
monitieteisimpiä yliopistoja. Eri tie-
teenalojen yhteistyönä tehtävä pai-
noalatutkimus informaatiotekniikas-
sa, biotekniikassa sekä ympäristö- ja 
pohjoisuusalalla on kansainvälisesti 
uraa uurtavaa. Toiminnassaan Oulun 
yliopisto hyödyntää laajaa monitie-
teisyy�ään, nykyaikaista tutkimus- ja 
koulutusteknologiaa, tiiviitä yhteis-
kunta- ja elinkeinoelämäsuhteita sekä 
yhteyksiä satoihin kotimaisiin ja ul-
komaisiin tutkimus ja koulutuslaitok-
siin.

Oulun yliopistolla on laaja erillislai-
tos ja yhteistyöverkko Pohjois-Suomes-
sa. Alueellisesti toimintaken�ä vastaa 
lähes puolta Suomea (Kuva 1). Alueen 
asukaspohja on noin yksi miljoonaa.

Oulun yliopistossa opiskelee yh-
teensä 16 660 opiskelĳaa. Uusia perus-
tutkinto-opiskelĳoita otetaan vuosit-
tain noin 2 300. Tutkintoja saavutetaan 
vuosi�ain noin 1 700, joista tohtorin-
tutkintoja 130. Henkilökuntaa yliopis-

Tiedot on kerätty Oulun yliopiston 
vuosikertomuksesta vuodelta 2005 

sekä yliopiston esittelykalvoista.
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Nykyisin yhtiön teknologiakeskuksia 
on Oulun alueen lisäksi pääkaupun-
kiseudulla Espoossa ja Vantaalla sekä 
Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Li-
säksi on valmisteilla teknologiakeskus 
Pietariin.

Kaiken kaikkiaan Technopoliksen 
teknologiakeskusten seinien suojissa 
toimii nyt noin 900 asiakasyritystä ja 
-yhteisöä, joissa työskentelee yhteen-
sä yli 10 000 ihmistä. Asiakasyritykset 
edustavat laajasti huipputekniikan eri 
toimialoja. Lisäksi keskuksiin on sĳ oit-
tunut palvelu- ja asiantuntĳ ayrityksiä 
sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten yk-
siköitä. Keskuksissa on myös erilaisia 
testaus- ja tuotekehitysympäristöjä.

Taloudellisesti Technopolis on me-
nestynyt erinomaisesti. Vuonna 2005 
sen liikevaihto oli 31,7 miljoonaa euroa 
ja tulos verojen jälkeen 12,7 miljoonaa 
euroa. Kuluvan vuoden liikevaihdon ja 
tuloksen yhtiö arvioi muodostuvan sel-
keästi näitä suuremmiksi muun muassa 
toteute� ujen yrityskauppojen vuoksi. 
Liikevaihdon kasvun ennakoidaan ole-
van 30-35 % edellisvuoteen verra� una. 

Toimiva konsepti

Technopoliksen toimitusjohtaja Per� i 
Huuskonen pitää yhtiön kasvua ja hyvää 
taloudellista menestystä osoituksena 
sen palvelukonseptin toimivuudesta. 
Konseptin perimmäisenä tarkoituk-
sena on tukea yhtiön asiakasyritysten 
kasvua ja menestystä. Konseptin mu-
kaisesti Technopolis tarjoaa asiakkail-
leen nykyaikaiset toimitilat sekä kilpai-

lukykyä parantavat yrityspalvelut ja 
kehityspalvelut.

Toimitilat ovat korkeatasoiset, nyky-
aikaiset ja helposti muunneltavat. Asi-
akkaat saavat aina käy� öönsä täsmäl-
leen oikeanlaiset tilat. 

Yrityspalvelut on suunna� u Techno-
poliksen asiakasyrityksille ja niiden 
henkilökunnalle. Palvelut parantavat 
yritysten kustannustehokkuu� a ja li-
säävät toiminnan joustavuu� a. Niiden 
ansiosta yritykset voivat keski� yä ydin-
toimintaansa ja jä� ää muun Technopo-

liksen hoide� avaksi. Ne myös edistävät 
henkilöstön viihtyvyy� ä ja työnteon 
tehokkuu� a. Palvelujen tuo� amisesta 
vastaavat Technopolis ja sen yhteistyö-
kumppanit.

Kehityspalvelut puolestaan kohenta-
vat yritysten kilpailukykyä ja valmiuk-
sia menestyä kansainvälisillä mark-
kinoilla. Toiminnan kohderyhmänä 
ovat sekä aloi� avat ja vahvan kasvun 
kynnyksellä olevat yritykset e� ä kan-
sainväliset veturiyritykset. Technopolis 
tarjoaa asiakkailleen myös alueellisia 

Technopolis 
noussut Euroopan 
teknologia-
keskusten kärkeen

Euroopan suurimpien ja tunne-
tuimpien teknologiakeskusten 
joukkoon kasvanut Technopolis 
Oyj aloi� i toimintansa Oulussa 
neljännesvuosisata si� en. Ensim-
mäiset askeleensa se o� i tyhjil-
leen jääneessä meĳ erissä Oulun 
Teknologiakylä Oy -nimisenä. 
Vanhasta meĳ eristä yhtiö kuiten-
kin kasvoi pois nopeasti. Vuosien 
mi� aan Technopoliksen toiminta 
on laajentunut huoma� avasti ja 
viime aikoina sen kasvuvauhti on 
entisestään kiihtynyt.

TEKSTI Kari Arokylä, Viestintätoimisto 
Pohjoisranta Oy
KUVA Suomen Ilmakuva Oy 
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Technopolis 
noussut Euroopan 
teknologia-
keskusten kärkeen

vetovoimaohjelmia sekä hautomo- ja 
yrityskehityspalveluja. Lisäksi yhtiö 
harjoi� aa teknologiakeskuskonsultoin-
tia sekä siihen lii� yvää suunni� elua ja 
koulutusta. 

Technopolis on kehi� änyt konsep-
tinsa erityisesti teknologiayritysten ja 
näitä palvelevien yritysten tarpeita sil-
mällä pitäen. Se hioo konseptiaan jat-
kuvasti asiakkailta tulevan palau� een 
mukaan. 

”Olemme oppineet nöyrästi kuunte-
lemaan asiakkaitamme. Monet uudet 
palvelut ovat syntyneet näiltä tullei-
den ideoiden pohjalta”, toimitusjohtaja 
Huuskonen sanoo.

Luovia törmäyksiä

Per� i Huuskonen korostaa, e� ä tekno-
logiakeskukset tarjoavat poikkeuksel-
lisen dynaamiset ja luovat olosuhteet 
yritysten, tutkimuksen ja tuotekehityk-
sen tuloksekkaalle kohtaamiselle.

”Uu� a luovia törmäyksiä tapahtuu 
jatkuvasti teknologiakeskustemme 
käytävillä, ravintoloissa, neuvo� eluti-
loissa ja vaikkapa kuntosaleissa, kun 
eri yritysten, yhteisöjen ja alojen ihmi-
set tapailevat toisiaan”, hän kuvailee.

Teknologiakeskukset eivät muuten-
kaan ole mitä tahansa toimitiloja, bu-
siness parkeja tai toimistorakennuksia. 
Olennaista on, e� ä teknologiakeskusten 
tavoi� eena on parantaa ympäristönsä 
ja yhteisönsä hyvinvointia edistämällä 
yritysten, instituutioiden ja muiden toi-
mĳ oiden innovaatio- ja kilpailukykyä. 

Keskeistä teknologiakeskusten toi-
minnassa on vauhdi� aa ja aktivoida 
osaamisen sekä teknologian vaihtoa 
yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimus-
laitosten ja yritysten välillä. Ne myös 
tukevat innovatiivisten yritysten synty-
mistä ja kasvua hautomoiden sekä spin 
off  -prosessien avulla. 

Huoma� ava muodonmuutos

Yhtiönä Technopolis on kokenut 25-
vuotisen taipaleensa aikana melkoisen 
muodonmuutoksen. Oulun kaupunki 
perusti sen aikanaan pitkälti elinkeino-
politiikkansa välineeksi toteu� amaan 
osaltaan Oulun kehi� ämistä teknolo-
giakaupungiksi ja edistämään alueen 
huipputekniikan yritystoimintaa. 

Nyt Technopolis toimii Suomessa 
useilla paikkakunnilla ja valmistelee 
laajenemista myös maan rajojen ulko-
puolelle. Kaupungin työvälineestä se 
on muu� unut pörssilistatuksi yrityk-
seksi – yhdeksi harvoista pörssissä no-
teeratuista teknologiakeskuksista koko 
maailmassa.

Yksi asia ei kuitenkaan ole muu� u-
nut: edelleen Technopoliksen toimin-
nassa keskeisellä sĳ alla on vahva yh-
teiskuntavastuun kantaminen. Yhtiön 
keskeinen tehtävä on edistää asiakas-
yritystensä liiketoimintaa ja luoda niille 
tätä tarkoitusta palvelevat toimintaym-
päristöt. Tämän tavoi� een saavu� ami-
nen puolestaan heĳ astuu myönteisesti 
teknologiakeskusten ympärillä olevaan 
yhteiskuntaan. 

Venäjä kiinnostaa

Technopolis on jo nyt merki� ävästi 
läsnä lähes kaikilla huipputekniikan 
kannalta tärkeillä paikkakunnilla Suo-
messa. Yhtiö hakee kuitenkin edelleen 
mahdollisuuksia niin kasva� aa toimin-

taansa nykyisillä sĳ aintipaikoillaan 
kuin laajentua kokonaan uusille. Sen 
erityisen mielenkiinnon kohteena ovat 
nyt Venäjän markkinat.

”Venäjällä on tällä hetkellä sekä suo-
tuisat olosuhteet e� ä runsaasti kysyn-
tää nykyaikaisella konseptilla toimivil-
le teknologiakeskuksille”, toteaa toimi-
tusjohtaja Huuskonen.

Technopoliksen valmistelut teknolo-
giakeskuksen rakentamiseksi Pietariin 
ovat edenneet niin pitkälle, e� ä yhtiö 
allekirjoi� i vastikään sopimuksen 4,6 
hehtaarin suuruisesta maa-alasta Pie-
tarin Pulkovon alueelta lentokentän 
läheisyydestä. Technopoliksen tar-
koituksena on toteu� aa tontille noin 
80 000 neliömetrin suuruinen teknolo-
giakeskus.

Valmisteilla oleva teknologiakeskus on 
tarkoite� u sekä suomalaisille e� ä kan-
sainvälisille yrityksille. Siitä on tarkoitus 
tulla yksi ensimmäisistä nykyaikaisella, 
pitkälle kehitetyllä konseptilla toimivista 
teknologiakeskuksista Venäjällä.

Technopoliksen Pulkovo-projekti 
toteutetaan vaihei� ain. Näin voidaan 
o� aa huomioon asiakkaiden tarpeet ja 
toiveet sekä tehdä rakennussuunnitel-
miin tarvi� avat muutokset kunkin ra-
kennusvaiheen jälkeen. 

Kaksi muutakin projektia

Technopolis on mukana myös kahdessa 
muussa Pietariin toteute� avassa projek-
tissa: ICT-teknologiakeskuksessa, jonka 
keskuspaikkana on Pietarin valtiolli-
nen sähköisen viestinnän yliopisto, ja 
teknologiapuistossa Neudorfi n erityis-
talousalueella. Projektit eivät kilpai-
le keskenään, vaan tukevat toisiaan. 
Niiden panos Pietarin liike-elämän ja 
huipputeknologian kehi� ämisessä on 
merki� ävä.

Tilanne Venäjällä on kaiken kaik-
kiaan nyt  Per� i Huuskosen mielestä 
teknologiakeskuksen toteu� amista aja-
tellen lupaava. Yhteiskunnallinen kehi-
tys, nopeasti kasvava talous ja kansain-
välisten yritysten virta luovat otollisen 
maaperän ja vahvaa kysyntää teknolo-
giayrityksille tarkoitetulle nykyaikai-
selle infrastruktuurille.x 

Technopolis on kehi� änyt toi-
mintakonseptiaan jo 25 vuoden 
ajan. Konsepti on erityisesti 
sovite� u teknologiayritysten 
tarpeisiin ja sen tarkoituksena 
on au� aa niitä kasvamaan ja 
menestymään.

Technopoliksen Oulun Linnanmaan alue. 
Taustalla näkyvät Oulun yliopisto ja VTT.
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Tuotantostudio – 
uusi metallialan 
toimintamalli  
ProMetal on metallialan verkosto-osaamiskeskus, 
jonka keskuksina ovat Nivalassa, Raahessa ja Tornios-
sa toimivat tuotantostudiot. Tuotantostudiot tarjoavat 
metallialan yrityksille uudenlaisen toimintaympäristön 
tuo�eiden ja palvelujen kehi�ämiselle sekä yhteistyö-
verkostojen rakentamiselle. Toiminta on ollut osa kan-
sallista osaamiskeskusohjelmaa vuodesta 2003 lähtien.

Tuotantostudioiden resurssit käsi�ävät 
fyysiset tilat, lai�eita, asiantuntĳoita 
sekä laajan yhteistyöverkoston. Resurs-
seja on kuva�u tarkemmin taulukossa 
1. Tuotantostudiot edistävät yritysten 
tuotekehitystä ja kilpailukykyä tuo�a-

TEKSTI Martti Saarela, ProMetal  

kan mekaniikan tuotantoteknologia ja 
ohutlevyteknologia, Raahessa Steelpo-
liksen metalli- ja konepajateollisuuden 
materiaali- ja lii�ämisteknologia ja Tor-
niossa JaloteräsStudion jaloterästuo�ei-
den tuotekehitys ja tuotantoteknologia. 
Omien laite- ja asiantuntĳaresurssien 
lisäksi yrityksille välitetään Yliopisto-
jen, VTT:n, amma�ikorkeakoulujen ja 
muiden asiantuntĳatahojen palveluja ja 
osaamista. 

Tuotantostudioiden alueellisiin tar-
peisiin perustuva erikoistuminen on 
mahdollistanut nykyaikaisen laitekan-
nan hankkimisen ja henkilöstön kor-
kean osaamisen. Yhteistyötä tehdään 
päällekkäisyyksien väl�ämiseksi niin 
laitehankinnoissa kuin kehitystoimin-
nassa ja vaiku�avampien kehitysoh-
jelmien toteu�amiseksi. Hankkeiden 
suunni�elussa lähdetään aina yritysten 
tarpeista ja yritysten kehityspanosta 
vähennetään hyödyntämällä monipuo-
lisesti julkisia rahoitusmahdollisuuk-
sia. Toistaiseksi  hankkeisiin on osallis-
tunut yhteensä jo yli 80 yritystä pääasi-
assa Pohjois-Suomen alueelta.  

Alueen pk-yritykset ovat pääasialli-
sesti metallituo�eiden alihankintako-
nepajoja. Valmistukseen lii�yvän tie-
tyn teknologian hallitseminen ja oikea 
soveltaminen on heidän “tuo�eensa”. 
Tällä alueella osa yrityksistä onkin 

malla teknologia- ja asiantuntĳapalve-
luja omilla erikoistumisalueillaan sekä 
käynnistämällä laaja-alaisia, alan huip-
puosaamista hyödyntäviä kehi�ämis-
hankkeita. Nivalassa toimivan Elme-
Studion osaamisalue�a on elektronii-
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johtavia Suomessa. Aja�elutapa on 
kuitenkin muu�umassa entistä enem-
män tuote- ja tuotekehityslähtöiseksi 
omien tuo�eiden synny�ämiseksi ja 
markkinoiden laajentamiseksi. Uusien 
tuo�eiden aikaansaaminen edelly�ää 
laajaa osaamista materiaaliteknologi-
oista, moderneista valmistus- ja suun-
ni�eluteknologioista sekä liiketoimin-
tamalleista.  ProMetal-verkosto onkin 
luonut mahdollisuuksia uuden tekno-
logian soveltamiselle ja käy�öönotolle.  
Tuotantostudioilla on käytössään uu�a 
teknologiaa ja niihin lii�yvää osaamis-
ta, ja ne tarjoavat ainutlaatuiset pui�eet 
osaamisen yhdistelylle ja siirtämiseksi 
yritysten käy�öön. 

Steelpoliksen toiminnassa painopis-
tealueina ovat materiaali- ja lii�ämis-
teknologioiden lisäksi pinnoitustekno-
logiat sekä verkostojen ja niiden toi-
mintamallien kehi�äminen. Erityisesti 
lujien terästen osavalmistus ja hitsaus 
ovat tuotantostudion kehitystoimin-
nassa keskeisessä asemassa. Koehitsa-
uksiin tuotantostudiolla on käyte�ävis-
sä pätevä henkilöstö, ajanmukaiset jau-
hekaari- ja robo�ihitsauslai�eistot sekä 
laboratoriovälineistö ominaisuuksien 
testaukseen. Tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen alueella tehdään tiivistä yhteis-
työtä erityisesti Oulun Yliopiston, Ruu-
kin ja Oulun seudun amma�ikorkea-
koulun Raahen Tekniikan ja talouden 
yksikön kanssa. Uusien erikoislujien 
terästen kehitykseen onkin alueella pa-
noste�u viime vuosina onnistuneesti ja 
niiden uskotaan antavan suomalaiseen 
metallituoteteollisuuteen aivan uuden-
alaista kilpailuetua, kunhan terästen 
ominaisuudet opitaan täysimääräises-
ti hyödyntämään tuotekehityksessä ja 
koko valmistusketjussa. 

Toimitusketjujen ja verkostojen toi-
mintaa on tutki�u Steelpolis-toiminnan 
alusta eli vuodesta 2001 lähtien ja tulok-
sena on löyde�y useita toimintamalleja 
ja tehoste�u yritysten keskinäistä yh-
teistyötä mm. toimintaan soveltuvien 
informaation hallintajärjestelmien ke-
hi�ämisellä. Tutkimusta on toteute�u 
Oulun yliopiston ja VTT:n yhteistyö-
nä. Hankkeiden aikana on synnyte�y 
myös kansainvälistä yhteistyötä mm. 
National Institute of Standards Techno-
logy NIST:n (USA) kanssa. Osi�ain 
tutkimushankkeiden tulosten myötä 
on syntynyt myös alueen konepajojen 
yhteinen markkinointiyhtiö SteelDone 
Group, joka tähtää Norjan ja erityises-
ti Venäjän investointiprojekteihin Ba-
rentsin alueen kaasu- ja öljyvarantojen 
hyödyntämiseksi. Yhteistyön tuloksena 
yritykset ovat jo tehneetkin merki�äviä 
sopimuksia projekteja toteu�avien pai-
kallisten toimĳoiden kanssa.x  

PYHÄSALMI MINE OY
tehokas, turvallinen, moderni

PL 51, 86801 Pyhäsalmi Puh. (08) 769 6111
etunimi.sukunimi@pyhasalmi.com www.inmetmining.com
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Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta 

loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, 

kompo nent teja, järjestelmiä ja ratkaisu kokonaisuuksia.

Tuotteita ja palveluitamme ovat muun muassa: 

• Ratkaisut talonrakentamiseen ja infrastruktuuri-

rakentamiseen

• Ratkaisut nosto- ja kuljetusvälineteollisuudelle

• Teräkset, ruostumattomat teräkset ja alumiinit 

vakio- ja erikois tuotteina, osina ja komponentteina

• Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Ruukki on enemmän
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TEKSTI Aluejohtaja Runar Blomqvist, toimialapäällikkö Olli Breilin ja hankepäällikkö Olavi Kontoniemi, Geologian tutkimuskeskus, www.gtk.fi 

GTK:n Länsi-Suomen yksikkö 
Hallitusohjelman mukaiseen alueellis-
tamisohjelmaan lii�yen päätös Geolo-
gian tutkimuskeskuksen (GTK) Länsi-
Suomen alueyksikön perustamisesta 
tehtiin kauppa- ja teollisuusministeriön 
aloi�eesta loppuvuodesta 2004. Alueyk-
sikön perustamisella halu�iin vahvistaa 
GTK:n toimintaa Länsi-Suomessa Poh-
janmaan keskeisillä alueilla. Uusi alue-
yksikkö aloi�i toimintansa Kokkolassa 
vuoden 2006 alussa. GTK:lla on entuu-
destaan alueyksiköt Espoossa, Kuopios-
sa ja Rovaniemellä.

GTK:n strategian mukaisesti alueel-
listen keskusten välille on luotu selvä, 
tarpeita vastaava tehtäväjako, joka ko-
rostaa kunkin alueyksikön osaamis-
profiilia. Suunniteltaessa Länsi-Suomen 
yksikköä on lähde�y niistä toiminnois-
ta, joita alueen geologiset lähtökohdat 
tarjoavat ja jotka lii�yvät GTK:n toi-
minnan strategisiin painotuksiin. Län-

si-Suomen yksikkö profiloituu maan-
käy�öä ja energiahuoltoa palvelevaan 
toimintaan (kuva 1), mu�a kysynnän 
mukaan panostetaan myös mineraalis-
ten raaka-aineiden etsintään.

Vuoden 2006 aikana Länsi-Suomen 
yksikön vahvuudeksi muodostui 19 
henkeä. Valtaosa uuden yksikön hen-
kilöistä ovat maankäy�ö- ja ympäristö- 
toimialan asiantuntĳoita (12 henkeä). 
Mineraalisten raaka-aineiden ja kallio-
perätutkimuksen ryhmässä on 4 asi-
antuntĳaa ja yksikön hallinnossa on 3 
henkeä. Vuoden 2007 aikana yksikön 
vahvuus tullee yli�ämään 25 hengen 
rajan. Uusia asiantuntĳoita haetaan 
niin GTK:n sisältä kuin myös julkisten 
rekrytointien avulla. Kysyntää heĳasta-
en mineraalisten raaka-aineiden etsintä 
ja kallioperägeologinen asiantuntemus 
vahvistuvat suhteellisesti katsoen eni-
ten. Merki�ävää on, e�ä yksikköön 
muodostuu nyt muutaman hengen ko-
kenut ja toimintakykyinen malminetsin-
täryhmä, jolla on hyvät yhteistyösuhteet 
GTK:n muihin malminetsĳöihin.    

Vahvuutena monipuolinen     
maaperätutkimus

Maankäy�öä palvelevalla sektorilla Län-
si-Suomen yksikkö vahvistaa GTK:n toi-
mintaa erityisesti maaperäkartoitukses-
sa ja -tutkimuksessa, luontomatkailun 
tukemisessa sekä kiviaines-, pohjavesi- 
ja turvevarojen etsinnässä ja kartoituk-
sessa. 

Maankäy�öä palvelevan toiminnan 
yksi keskeisiä hankkeita on Oulun kau-
punkiseudun GeoTieto-hanke, johon 
lii�yy perinteisen maaperäkartoitus-
konseptin uudistaminen vastaamaan 
käy�äjien tarpeita. Tavoi�eena on, e�ä 
kartoituksen yhteydessä tehdään räätä-
löityjä maankäytön suunni�elua entis-
tä paremmin tukevia tuo�eita yhdessä 
kuntien kaavoi�ajien ja mui�en tuo�ei-

GEOLOGISTA 
ASIANTUNTEMUSTA  
   Kokkolasta käsin
Vuoden 2006 alussa Geologi-
an Tutkimuskeskuksen (GTK) 
Länsi-Suomen alueyksikkö 
aloi�i toimintansa Kokkolas-
sa. Yksikön henkilövahvuus 
on aluksi 20-30 henkeä ja vuo-
teen 2011 mennessä yksikössä 
työskentelee 40-60 GTK:laista. 
Tasaisen kasvun mukaan 
tämä merkitsee henkilöstön 
vuosi�aista vahvistamista 
5-9:llä henkilöllä. Uuden 
yksikön perustamisessa hyö-
dynnetään sekä henkilöstön 
vapaaehtoista siirtymisha-
lukkuu�a e�ä vapautuvien 
vakanssien siirtoa Kokkolaan, 
ensisĳaisesti Etelä-Suomesta.

Kuva 1. GTK:n toiminta-alueet ja -profiilit. Figure 1. Location and profiles of  the 
four regional offices of the Geological Survey of Finland. 
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ta tarvitsevien kanssa. Kartoitustietojen 
käy�öä ja jakelua helpotetaan internet-
sovellusten avulla.

Toinen maankäy�öä palvelevan toi-
minnan keskeisiä hankkeita on luon-
tomatkailun edistäminen, jonka ak-
tiviteetit tässä vaiheessa keski�yvät 
Vaasan ympäristöön, erityisesti Meren-
kurkun saariston alueelle. Merki�ävän 
ponnahduslaudan luontomatkailun 
edistämiselle antoi UNESCO:n viime-
kesäinen päätös nimi�ää Merenkurkun 
saaristo Suomen ensimmäiseksi luon-
non maailmanperintöalueeksi. Tämän 
keskeisenä perusteluna olivat alueen 
ainutlaatuiset geologiset arvot. Maan-
kamaran vapautuessa jään painolas-
tista noin 10 000 vuo�a si�en, se alkoi 
nousta ja ensimmäiset huiput manner-
jäätikön muovaamasta alavasta moree-
nisaaristosta  kohosivat merenpinnan 
yläpuolelle noin 2 000 vuo�a si�en. 
Nykyisin Merenkurkun saariston 7 000 
saarta ja luotoa muodostavat ainutlaa-
tuisen geo- ja biodiversitee�iympäris-
tön. Maan kohotessa joka vuosi noin 
8 mm, syntyy saariston alueella uu�a 
maata noin 100 hehtaarin verran. Me-
renkurkun saaristo on maapallon edus-
tavimpia alueita, jossa maankohoami-
sesta johtuvia geologisia prosesseja voi 

tutkia suhteellisen tasaisessa, geologi-
altaan monipuolisessa moreenisaaris-
tossa. Maisemaa elävöi�ävät lukuisat 
moreeniselänteet ja -vallit ovat synty-
neet viimeisen jääkauden loppuvaihei-
den aikana /1/. Erityisen komeita ovat 
laajat pyykkilautamoreenikentät, niin 
sanotut De Geer-moreenit (kuva 2).

Energiahuoltoa palveleva toiminta

Energiahuoltoa palveleva toiminta on 
GTK:n toimintaprofiilin mukaisesti 
keskeinen osa Länsi-Suomen yksikön 
toimintaa. Länsi-Suomen lisäksi tähän 
lii�yvää tutkimusta ja kartoitusta tul-
laan jatkossa tekemään GTK:n kaikissa 
alueyksiköissä. Turvevarojen tutkimus 
on GTK:ssa ollut merki�ävän laajaa ja 
säännöllistä toimintaa jo 1970-luvun 
energiakriisistä lähtien. Laajimmillaan 
kartoitustoiminta oli 1980-luvulla (100 
htv:tä). Nykyään turvekartoitusta teh-
dään vuosi�ain noin 300 000 ha:n alu-
eella noin 30 amma�ilaisen voimin. 
Kotimaisella turpeella tuote�u energia 
vastaa noin 6 % maamme koko energi-
an kulutuksesta sekä 18-23 % tuotetus-
ta kaukolämmöstä /2/.

Ydinjä�eiden loppusĳoitukseen liit-
tyvä tutkimustoiminta alkoi GTK:ssa 

KTM:n energiaosaston pyynnöstä jo 
yli 30 vuo�a si�en /3/. Toiminnassa oli 
aluksi mukana vain muutama henkilö, 
lähinnä projektiluonteisen erillisra-
hoituksen varassa, mu�a 1980-luvun 
loppupuolelta lähtien GTK:n ydinjäte-
tutkimuksessa oli jo toistakymmentä 
henkilöä. Nykyään GTK on arvoste�u 
ja luote�ava yhteistyökumppani niin 
kotimaisille viranomaisille ja energia-
yhtiöille kuin alan kansainvälisille toi-
mĳoillekin, mitä GTK:n monet laajat 
yhteistyöhankkeet hyvin osoi�avat /4/.

Maa- ja kalliolämmön käy�ö raken-
nusten lämmityksessä kasvaa hyvin 
voimakkaasti läntisessä naapurimaas-
samme. Vuositasolla siellä asennetaan 
toimintaan yli 30 000 uu�a lai�eistoa. 
Vastaava luku Suomessa on vain muu-
tama tuhat. Tämä siitäkin huolima�a, 
e�ä geologiset edellytykset Pohjanlah-
den molemmin puolin ovat hyvin sa-
mankaltaiset. GTK:ssa ollaan paraikaa 
aloi�amassa hanke�a, jossa keskitytään 
kalliolämmön käytön edellytysten sel-
vi�ämiseen ja toiminnan kehi�ämiseen 
Suomessa. Tavoi�eena on, e�ä selvitys-
työtä tehdään yhteistyössä ruotsalaisen 
sisarorganisaation Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) kanssa, mu�a ko-
timaisia partnereita tavoitellaan myös.

Kuva 2. DeGeer moreenivalleja 
Merenkurkun Saariston maail-
manperintöalueella. Kuva Arto 

Hämäläinen © Mustasaaren kunta.  
Figure 2. De Geer moraine ridges 

in the Kvarken Archipelago, the 
first World Natural Heritage site in 
Finland. Photo Arto Hämäläinen © 
Korsholm/Mustasaari municipality.



40 Materia 4/2006

Keskisen Pohjanmaan malmi-  
potentiaalista
Keskisen Pohjanmaan alue kuuluu 
geologisesti Savon ja Pohjanmaan lius-
kevyöhykkeen sekä Keski-Suomen gra-
nitoidikompleksin /5/ lii�ymäkohtaan. 
Alue sivuaa historiallisesti tunne�ua 
Suomen tärkeintä sulfidimalmivyöhy-
ke�ä, jota on kutsu�u pääsulfidimal-
mivyöhykkeeksi /6/, Raahe-Laatokka 
-vyöhykkeeksi /7,8/ ja Laatokka-Perä-
meri -vyöhykkeeksi /9/.

Raahe-Laatokka -vyöhykkeen luo-
teisosaan on peruste�u 4 kaivosta: Py-
häsalmi Zn-Cu-S -kaivos (Inmet), Hitu-
ra Ni-Cu -kaivos (Outokumpu Mining) 
sekä Vihannin ja Makolan jo suljetut 
kaivokset (kuva 3).

Outokumpu Oy perusti Pyhäsalmen 
kaivoksen 1959 ja sen toiminnan ar-
vellaan jatkuvan vuoteen 2016 saakka. 
Kaivoksella on nykyään töissä n. 250 
henkeä ja vuonna 2005 vuosilouhinta 
oli n. 1.4 milj. tonnia keskipitoisuudel-
la 3.1 % Zn, 1.1 % Cu ja 40 % S (www.
inmetmining.com).

Outokumpu Oy:n toimesta perustet-
tiin 1970 myös Nivalan Hituraan Ni-Cu 
-kaivos, joka lyhyin keskeytyksin on 

toiminut tähän päivään saakka. Henki-
löstöä kaivoksella on nykyään kaikki-
aan n. 140 ja vuosilouhinta on n. 0.65 
milj. tonnia. Malmin kokonaislouhinta 
yli�i tänä vuonna 14 milj. tonnin rajan 
ja sen keskipitoisuus on 0.6 % Ni sekä 
0.24 % Cu. Hiturasta tuli täten Suomen 
suurin Ni-kaivos (Olli-Pekka Isomäki, 
suullinen tiedonanto).

Outokumpu Oy:n Vihannin kaivos 
toimi vuodesta 1954 vuoteen 1992 ja 
malmia louhi�iin yhteensä n. 28 milj. 
tonnia keskipitoisuudella 5.17 % Zn, 
0.46 % Cu, 0.40 % Pb, 27 g/t Ag ja 0.43 
g/t Au /10/. Outokumpu Oy:n Makolan 
Ni-Cu -kaivoksella oli tuotantoa kah-
dessa jaksossa, 1941-1948 ja 1951-1954. 
Malmia louhi�iin yhteensä n. 410 000 
tonnia keskipitoisuudella 0.74 % Ni ja 
0.44 % Cu /10/.

Tällä hetkellä keskisen Pohjanmaan 
alueella valtaustietojen perusteella teh-
dään kultatutkimuksia (GTK, Nordic 
Mines, Belvedere Resources), sinkki-
kupari -tutkimuksia (mm. Inmet), il-
menii�itutkimuksia (GTK, Kalvinit), 
litiumtutkimuksia (GTK, Keliber) ja 
kalkkikivitutkimuksia (GTK). Geologi-
an tutkimuskeskuksen suori�amaa raa-
ka-ainevarojen kartoitusta tehdään pää-

asiassa kolmessa hankkeessa: ”Pohjan-
maan sinkkivarojen kartoitus” -hank-
keessa (hankepäällikkö Jukka Kousa), 
”Väli-Suomen kultavarojen kartoitus” 
-hankkeessa (Olavi Kontoniemi) ja Ete-
lä-Pohjanmaalla ”Etelä-Suomen kulta-
varojen kartoitus” -hankkeessa (Niilo  
Kärkkäinen). Lisäksi GTK tekee litium-

Kuva 3. Keski-
sen Pohjanmaan 
metallikaivokset 

ja tärkeimmät 
kultaesiintymät.  
Figure 3. Metal 

mines and the 
most important 

gold occurrences 
and showings in 

the central Ostro-
bothnia region.

Kuva 4. Keskisen Pohjanmaan malmipotenti-
aaliset alueet. Pohjakar�ana Suomen geologi-
nen kar�a /11/.  Figure 4. Ore potential areas 
of the central Ostrobothnia region. The areas 
are presented on the lithological map of Finland 
/11/.
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Vesivoima on hyvin vanha energialäh-
de Suomessa. Pääosa eteläisen Suomen 
joista rakenne� iin ennen toista maail-
mansotaa. Kiivain vesivoiman raken-
tamisvaihe alkoi sodan jälkeen, kun 
Suomi mene� i suuren osan voiman-
tuotantokapasiteetistaan Neuvostolii-
tolle. Suomen silloinen sähköntarve oli 
noin 3 terawa� ituntia. Siihen nähden 
Pohjois-Suomen joet tarjosivat ”ehty-
mä� ömän” resurssin.

Maan teollisuuden ja talouden jaloil-

leen saa� amiseksi sähköä tarvi� iin no-
peasti. Myös sosiaaliselta kannalta työ 
oli ensiarvoisen tärkeää. Siksi sääde� iin 
poikkeuslaki vesivoiman käy� öönoton 
nopeu� amiseksi. Vahinkokysymykset 
hoide� aisiin viipymä� ä rakentamisen 
jälkeen.

Vahinkoasioiden ratkaiseminen vii-
västyi suhtee� omasti monistakin eri 
syistä. Erityisesti ratkaisema� omat 
vaelluskalavahingot niin joilla kuin 
merialueellakin tulehdu� ivat ilmapii-

rin niin, e� ä 1970-luvulle tultaessa asia 
oli kehi� ynyt yhteiskunnalliseksi kon-
fl iktiksi. Tilanne johti koskiensuojelu-
lain säätämiseen, jolla vesirakentami-
nen lakkaute� iin Suomessa jokseenkin 
kokonaan. 

Vesivoima tukee kaikkia Suomen 
energiapolitiikan tavoi� eita

Kansallisen energiapolitiikan keskeisiä 
tavoi� eita ovat kasvihuonekaasupääs-

Perämerenkaaren talousalueella vesivoiman entistä 
tehokkaampi hyödyntäminen on energiakeskustelun 
ykkösaihe. Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-
Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Birger Ylisaukko-oja 
pohtii tässä vesivoiman asemaa Suomen voima-
taloudessa. Birger Ylisaukko-oja on Energiateollisuus 
ry:n Vesivoimatoimikunnan puheenjohtaja. Ennen 
nykyistä tehtävää hän toimi  Pohjolan Voima -konser-
nin ympäristöjohtajana.

Suomi tarvitsee yhä 
vesivoimaa
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töjen kustannustehokas vähentäminen, 
kohtuuhintaisen energian saannin tur-
vaaminen, energialähteiden monipuo-
lisuus, omavaraisuus, uusiutuvuus ja 
tuotannon hajautus. RES-E direktiivi 
edelly�ää uusiutuvien energialähtei-
den lisäämistä sähköntuotannossa. Ve-
sivoima tukee kaikkia näitä tavoi�eita.

Vesivoima on tärkein uusiutuva ener-
gialähde Suomen sähköntuotannossa. 
Vesivoimalla on lisäksi erityinen omi-
naisuus: hyvä säätökyky. Kun sähköä ei 
voi varastoida, vesivoima vastaa kulu-
tuksen viikoi�aiseen ja vuorokautiseen 
kulutuksen vaihteluun, jonka suuruus 
on noin 2000 megawa�ia (Kuva 1).

RES-E -direktiivi ase�aa Suomel-
le tavoi�eeksi tuo�aa 31,5 prosen�ia 
kulute�avasta sähköstä uusiutuvilla 
energialähteillä vuonna 2010. Mi�avas-
ta bioenergian lisäyksestä huolima�a 
tavoite on haastava, koska sähkönku-
lutus kasvaa jatkuvasti keskimäärin 1,5 
TWh vuodessa. Vuonna 2005 uusiutu-
vien energialähteiden osuus oli vajaat 
28 %. Vesivoimalla tästä tuote�iin 60 % 
eli 13,5 TWh. Keskivesivuoden tuotan-
to on noin 13 TWh.

Uusiutuvasta energiasta pääosa käy-
tetään pol�oaineina ja vain osa voidaan 
jalostaa sähköksi. Uusiutuvien energia-
lähteiden edistämisohjelman toteutu-
mista vuoteen 2010 voidaan sähkön 
osalta arvioida seuraavasti:

• puun käytön lisäystavoite (metsä-
hake, jäteliemet, kuoret ja purut) näyt-
tää toteutuvan kokonaisuutena. Lisä-
sähköä saadaan noin 4 TWh.

• Peltobiomassan tavoite saa�aa ylit-
tyä. Lisäsähköä saataneen 0,3 TWh.

• Kierrätyspol�oaineiden käytölle 
asete�u tavoite jäänee tällä tarkastelu-
jaksolla kokonaan toteutuma�a. Kier-
rätyspol�oaineiden koko potentiaali 
on Suomen sähköntuotannossa noin 
0,5 TWh.

• Tuulivoiman lisäystavoi�eesta (1,1 
TWh) toteutunee noin 0,5 TWh.

• Vesivoiman lisäystavoi�eesta (1,5 
TWh) toteutunee noin 0,5 TWh.

Vuosina 2003-2010 uusiutuvan ener-
gian lisäys sähköntuotannossa näyt-
tää toteutuvan noin 5,5 TWh:n tasolla, 
mikä lähestynee RES-E -direktiivin 
tavoitetasoa. Eniten tavoi�eesta jäävät 
vesi- ja tuulivoima. Pidemmän aika-
välin visiona (vuonna 2025) on lisätä 
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun 
sähkön määrää vielä 15 TWh vuoden 
2010 tasosta. 

Uusiutuvien energialähteiden 
lisääminen edullisinta  
vesivoimalla 

KTM:n selvityksen mukaan Suomen 
vesivoimapotentiaalista on rakenta-
ma�a yli 40 prosen�ia, vuosienergiana 
lähes 10 TWh. Siitä puolet on suojeltu 
koskiensuojelulailla, neljännes sĳaitsee 
Tornionjoessa ja neljännes on periaat-
teessa rakenne�avissa. Viimeksi maini-
tusta suuren osan muodostaa Vuotos, 

jonka lupahakemuksen korkein hal-
linto-oikeus on hylännyt. On arvioitu, 
e�ä ilman lisätoimenpiteitä vuoteen 
2020 mennessä toteutuisi noin 800 
GWh eli noin 8 prosen�ia rakentama�a 
olevasta potentiaalista. Tästä valtaosan 
muodostavat tekniikan kehi�ymisen 
mahdollistamat tehostamishankkeet, 
jotka tulevat kanna�aviksi koneistojen 
peruskorjausten yhteydessä. Ohjelmaa 
on mahdollista nopeu�aa tukitoimen-
pitein. Pienvesivoimaa rasi�aa erityi-
sesti lupabyrokratia.

Tulvavesien ohĳuoksutuksissa mene-
tetään vuosi�ain keskimäärin 750 GWh 
sähköä. Ilmastonmuutoksen on arvioi-
tu äärevöi�ävän hydrologisia oloja, 
mikä todennäköisesti lisää ohĳuoksu-
tuksia. Tulvavesien pääsyä jokiuomiin 

olisi hilli�ävä valu-
ma-alueilla tehtä-
villä toimenpiteillä, 
lisäsäännöstelyillä ja 
varastoaltailla. Tämä 
lisäisi energiantuo-
tantoa ja pienentäisi 
tulvariskiä.

Vesivoiman huo-
ma�ava lisäys on 
toteute�avissa kos-
kiensuojelusäädöksiä 
(Koskiensuojelulaki, 
Laki Kyrönjoen eri-
tyissuojelusta, Laki 
Ounasjoen erityis-
suojelusta) tarkis-
tamalla. Tällöin ve-
sirakentamista olisi 
tarkasteltava koko-

naisuutena o�aen huomioon energia-, 
tulvasuojelu-, ympäristö- ja kuntatalo-
usnäkökulma pitäen mielessä koskien-
suojelulain jälkeen muu�unut tilanne 
ja näköpiirissä oleva tulevaisuus. Kun 
vesivoiman ympäristövaikutukset ovat 
paikallisia, tulisi pääpaino hankkeiden 
hyväksy�ävyydessäkin olla paikalli-
sella tasolla silloin, kun alueella ei ole 
huoma�avia valtakunnallisia suojelu-
arvoja. Koskiensuojelusäädösten tar-
kistaminen saa�aisi tarkastelun piiriin 
huoma�avan lisäyspotentiaalin, lähes 
5000 GWh vuodessa. Tästä noin puolet 
sĳaitsee osi�ain rakennetuissa vesis-
töissä, joiden luonnontila on jo monella 
tavalla muu�unut.

Ympäristönhoidossa ja vuoro- 
vaikutuksessa toimivat mallit

Vesivoimatuotannon tärkein ympäris-
tönäkökohta on kalakysymys, erityi-
sesti vaelluskalakysymys. Merellisten 
vaelluskalojen kannat pidetään vah-
voina istutuksin, ja myös sisävesillä ve-
sirakentamisen vaikutukset kompen-
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soidaan joko kalatalousmaksuilla tai 
istutuksilla. Kalatiet eivät kykene yksin 
hoitamaan rakenne�ujen jokien kalata-
lou�a, mu�a niihin kohdistuu eri�äin 
suuri yleinen mielenkiinto. Tulevina 
vuosina niiden toteutusedellytyksiä 
tullaan arvioimaan vesipuitedirektiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Vesipintojen ja jokiuoman muutok-
sista aiheutuu monenlaisia ympäris-
töön ja kiinteistöihin kohdistuvia vai-
kutuksia. Ne ovat luonteeltaan paikal-
lisia ja valtaosin hoide�avissa teknisin 
toimenpitein. 

Vesivoiman tuotantoon käyte�ävillä 
vesillä on lukuisia muita käy�ömuoto-
ja, kuten kalastus, veneily, vapaa-ajan 
asuminen, uiminen ja monet muut vir-
kistyskäytön muodot. Eri käy�ömuoto-
jen yhteensovi�aminen on onnistunut 
hyvin, ja vesivoiman hyväksy�ävyys 
onkin korkealla tasolla.

Vesivoima on tärkeä  
voimalaitoskunnille 

Voimalaitosten käytön työllistävyys 
on vähentynyt, koska laitosten ohjaus 

on keskite�y muutamiin valvomoihin. 
Voimalaitospatojen, -rakenteiden ja ko-
neiden kunnossapito ja valvonta vaati-
vat edelleen merki�ävän työpanoksen. 
Näissä töissä käytetään paljon myös 
alihankintoja. 

Voimalaitoskuntien talouden kan-
nalta korote�u kiinteistövero on erit-
täin merki�ävä. Vesivoimalaitoksesta 
valtaosa muodostuu kiinteistä raken-
teista, jotka ovat verotusarvon perusta-
na. Suomen vesivoimalaitoksista mak-
setaan kiinteistöveroa vuodesta 2006 
alkaen noin 30 milj. euroa vuodessa, 
mikä vastaa jopa 7 000 työpaikan kun-
nallisverotuo�oa. Pienessä kunnassa 
voimalaitosten kiinteistövero voi nous-
ta puoleen tavanomaisista kunnallisve-
rotuloista (Yli-Ii).

Eduskunta vaatii vesivoiman 
lisäämistä

Ympäristövaliokunta on todennut 
energia- ja ilmastostrategian tavoit-
teen, jonka mukaan tarkoitus on hyö-
dyntää mahdollisimman suuri osuus 
vesivoiman tuotannon lisäysmahdolli-
suuksista o�aen huomioon energia- ja 
ilmastopolitiikan tavoi�eet, ympäris-
tönsuojelun lähtökohdat ja alueelliset 
vaikutukset. Valiokunta on päätynyt 
johtopäätökseen, e�ä ”ympäristönä-
kökulmasta hyväksy�ävissä olevat ve-
sivoiman lisäysmahdollisuudet tulee 
selvi�ää ja toteu�aa”.  

Talousvaliokunta toteaa, e�ä hillit-
semällä tulvavesien pääsyä jokiuomiin 
valuma-alueilla, parantamalla järvien 
säännöstelykäytäntöä ja rakentamalla 
varastoaltaita voimalaitosten ohĳuok-
sutukset voitaisiin väl�ää ja lisätä säh-
köntuotantoa 0,75 terawa�ituntia vuo-
dessa. Samalla voitaisiin tehokkaasti 
parantaa tulvasuojelua ja varautua 
säiden vaihteluihin. Vesivoimahank-
keita on arvioitava kokonaisuutena ot-
taen huomioon energia-, tulvasuojelu-, 
ympäristö- ja aluetalousnäkökohdat 
sekä vapaa-ajanasutus. Kotimaisen, 
päästö�ömän sähköenergian tarve on 
huoma�avasti lisääntynyt. Toisaalta 
vesirakentamisen ympäristöhai�ojen 
vähentämiskeinot ovat kehi�yneet ja 
eri osapuolten valmius vesistön käyt-
tömuotojen yhteensovi�amiseen on 
parantunut.

Talousvaliokunta katsoo, e�ä yhteis-
kunnan kokonaisedun kannalta järke-
vien vesivoimahankkeiden toteu�a-
mismahdollisuus on varmiste�ava.

Lausumissaan eduskunta edelly�ää, 
e�ä uusiutuvien energialähteiden hyö-
dyntämiseksi on laadi�ava toimenpi-
deohjelma ja tavoi�eet.x

”Kollaja on yhdiste�y tekojärvi-voima-
laitoshanke Pudasjärvellä. Sen ideana 
on saada Iĳoen tulvavedet kiinni. Al-
lasta säännösteltäisiin voimalaitoksella. 
Hankkeen toteu�aminen vaatisi kui-
tenkin koskisuojelulain muutosta, sillä 
hanke sĳaitsee lain vesistölue�elossa, 
johon voimalaitoksen rakentaminen on 
kielle�y. Itse altaan rakentamista laki ei 
kiellä.

Nykyisten Iĳoen alajuoksun viiden 
voimalaitoksen käytön kannalta tekojär-
ven sĳainti olisi ihanteellinen. Voimalai-
tosten käy�ö tehostuisi ja lisäkoneiden 
asentaminen tulisi kanna�avaksi.

Mikä ihmeen Kollaja?
Vuotos on vuosikausia pitänyt tunteet pinnalla vesivoi-
madebatissa. Toinen huomiota kerännyt paikannimi on 
Kollaja. Mistä Kollajan kohdalla on kysymys. Näin Birger 
Ylisaukko-oja:

Koko hankkeen investointikustan-
nukset on arvioitu 130 miljoonaksi eu-
roksi. Sillä rahalla saataisiin lisätehoa 
115 MW, ja lisäenergiaa noin 250 GWh 
vuodessa. Noin 50 km²:n tekojärvialue 
on pääosin kitu- ja joutomaata, lisäk-
si alue on asumaton. ’Natura-vahin-
gotkin’ lienevät välte�ävissä. Mitään 
tuoreita mi�auksia paikallisväestön 
suhtautumisesta hankkeeseen ei ole. 
Kun sellainen tehtiin 20 vuo�a si�en, 
hankkeen hyväksyi noin 80 prosen�ia 
paikallisista. Uskon, e�eivät asenteet 
siitä ole paljon muu�uneet. Ja jos on 
niin hyväksyvään suuntaan.”x BEF
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Hukkaputki törisee taas, yleisön pyynnöstä huolima�a....

Geologisessa tutkimuksessa zirkoni 
on tärkeä mineraali, sillä se toimii 
kivisenä kellona. Kiteytyessään se 
rikastaa sisuksiinsa uraania ja toriumia 
ja hyljeksii lyĳyä, joten se on oivalli-
nen materiaali radiometristen ikien 
määritykseen. Zirkoni on sirkonium-
metallin tärkein lähde. Baddeleyii�i, 
ZrO2, on toinen. Metallia käytetään 
mm. rake�ien pol�okammioissa, 
lämmönvaihtimissa, ven�iileissä ja 
missä yleensä tarvitaan äärimmäistä 
korroosionkestävyy�ä. Sirkoniumia 
on ominaisuuksiensa vuoksi käyte�y 
paljon myös ydinreaktoreissa.  

Kuin timan�i

Zirkoni, ZrSiO4, on kohtalaisen yleinen 
mineraali varsinkin graniitin sukui-
sissa kivilajeissa. Se esiintyy enim-
mäkseen vain pieninä, millimetrin 
murto-osan mi�aisina kiteinä, vaikka 
jopa kilojen painoisia mötiköitäkin on 
löyde�y Ontariosta, Kanadasta sekä 
Uralilta, Venäjältä. Nimensä mineraali 
on saanut arabiankielen sanasta zar-
gun, joka puolestaan on johde�u persi-
ankielen sanoista zar (kulta) ja gun 
(väri), eli kullan värinen. Nimi johtaa 
harhaan, sillä zirkoni voi olla väritön, 

viluokan mineraaleistakin saadaan 
käypäistä kauppatavaraa. Käytetystä 
lämpötilasta riippuen saadaan väri�ö-
miä, sinisiä tai kullankeltaisia kiteitä. 
Joillakin näistä käsitellyistä kivistä on 
sellainen kiusallinen ominaisuus, e�ä 
niiden väri tummuu ja loisto himme-
nee, jos ne joutuvat olemaan pitkään 
suorassa auringonvalossa. Uusi kuu-
mennus korjaa tilanteen.

Kivissä, sorissa ja atomimiiluissa

Sirkoniumin sanotaan olevan 18. 
yleisin alkuaine Maan kuoressa eikä 
se esiinny luonnossa pelkkänä alkuai-
neena ollenkaan. Tärkeimmät sirko-
niummineraalit ovat zirkoni, ZrSiO4, ja 
baddeleyii�i, ZrO2. Zirkoni on yleinen 
magmakivien hivenmineraali ja eri-
tyisen tavallinen runsaspiihappoisissa 
kivissä. Kestävänä mineraalina se ei 
hajoa rapautumisprosessissa, vaan 
rikastuu esim. joki- ja rantahiekkoihin 
ja muihin rapautumissedimen�eihin. 
Parhaat jalokiviluokan zirkonit löy-
tyvät myös hiekoista esim. Sri Lan-
kasta, Kamputseasta ja Myanmarista. 
Magmakivistä saadaan jalokivizirko-
nia mm. Norjasta. Maailman suurin 
zirkonin tuo�aja on Australia ja muita 

Juho Hukka
Zirkoni

valkoinen, harmaa, kellertävä, oranssi, 
ruskehtava, sinertävä tai vihertävä tai 
esiintyä punaisen eri sävyissä.

Zirkoni on kova mineraali (Mohs’in 
kovuus 7,5) ja sen taitekerroin on 
korkea (n. 1.95). Loisto ja tuli ovat mel-
kein kuin timantilla. Puhtaan zirkonin 
kiilto on timantinkiilto ja ominaispai-
no 4,6-4,7. Mineraali on tetragoninen 
ja esiintyy prismoina, joiden päissä on 
nelisivuiset pyramidit. Lyhyt prisma 
saa�aa joskus muistu�aa oktaedria. 

Eipä si�en kumma, e�ä väritön 
zirkoni sai 1300-luvulta lähtien tehdä 
usein timantin virkaa mineraalikau-
passa joko niin, e�ä sekä myyjä e�ä 
ostaja olivat asiantuntema�omia tai 
ainakin ostaja. Tuolloin kehite�iin mi-
neraalien viistehionta ja kivien loisto 
pääsi hiotussa kivessä oikeuksiinsa. Sri 
Lankasta, Maturan alueelta saatavia 
väri�ömiä zirkoneita on nimite�y Ma-
turan timanteiksi. Myös muilla väreillä 
on omat nimensä. Keltainen on jargon, 
punainen tai oranssin punainen hya-
sin�i ja vihertävä tai sininen starlii�i. 
Cyrtolii�i on zirkonin pysymätön, 
metamiktinen muunnos, jota radioak-
tiivinen säteily hajo�aa sisältä päin.

Zirkonien väriä voi muu�aa kuu-
mentamalla niitä ja näin ei-jaloki-

Zirkoni on tavallinen 
silikaa�imineraali 
erityisesti happamis-
sa magmakivissä. 
Kookkaat, puhtaat 
kiteet ovat harvinai-
sia ja varsinkin värit-
tömät muunnokset 
ovat arvokkaita 
korukiviä, joita on 
käyte�y jopa timan-
tin korvikkeena. 

KUVA Jari Väätäinen, GTK
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merki�äviä ovat Venäjä, Yhdysvallat (Florida, 
Georgia) ja Brasilia. 

Zirkoni on sirkoniummetallin tärkein läh-
de. Metalli on erityisen korroosionkestävä ja 
sen sulamispiste on korkea, 1860oC. Lisäksi se 
absorboi neutroneja hyvin heikosti, joten sitä 
käytetään paljon ydinreaktoreissa pol�oaine-
sauvojen materiaalina sekä reaktorien raken-
teissa. Käy�öä on myös lämmönvaihtimissa, 
ven�iileissä, pumpuissa ja muissa kohteissa, 
joissa vaaditaan mm. haponkestävyy�ä.

Kivinen kello

Zirkoni kiteytyy korkeassa lämpötilassa ja 
sillä on erityinen taipumus rikastaa rakentee-
seensa uraania ja toriumia sekä hafniumia ja 
y�riumia. Toisaalta zirkoni hylkii lyĳyä eikä 
kaappaa sitä sisäänsä kiteytyessään. Tämä 
tekee siitä hyvää ”raaka-aine�a” geologisiin 
iänmäärityksiin. Mineraalin kiteydy�yä kivi-
nen kello alkaa raksu�aa, jolloin kiteen sisään 
jääneet uraanin ja toriumin isotoopit hajoa-
vat vakionopeuksilla monen mutkan kau�a 
ei-radioaktiivisiksi tytärisotoopeiksi. Analy-
soimalla lähtö- ja tytärisotooppien suhteet 
saadaan selville mineraalin kiteytymishetki, 
kun tunnetaan radioaktiivisten isotooppien 
hajoamisnopeudet.

Näin zirkoni kantaa mukanaan historiaansa. 
Kestävänä mineraalina se kulkee muu�umat-
tomana läpi kovienkin kohtaloiden. Rapautu-
mista se kestää kuin mikä mineraalimaailman 
kovanaama konsanaan ja pitää ikätiedot sisuk-
sissaan. Eikä edes kohtuullinen metamorfoosi 
tuhoa alkuperäistä ikäinfoa ainakaan kiteen 
ytimestä.

Viime aikoina zirkonien happi-isotooppisuh-
teita on myös ryhdy�y analysoimaan ja niistä 
on päätelty esimerkiksi, e�ä maapalolla oli ve-
sikerros jo ainakin 4,4 miljardia vuo�a si�en ja 
mahdollisesti laa�atektoniikka toimi jossakin 
muodossa jo tuolloin Maan aamuhämärissä.

Pois tuska ja turvotus!

Mineraaliuskovaiset ovat tietysti keksineet 
näin mainion kiven jo vuosisatoja si�en. Aris-
toteleen oppilas, kuulu kreikkalainen filosofi ja 
luonnontieteilĳä Theofrastos mainitsee kiven jo 
noin 300 vuo�a eKr. Pimeällä keskiajalla zirko-
nin värimuunnoksille keksi�iin toinen toistaan 
mainiompia ominaisuuksia. Hyasin�i esimer-
kiksi varjeli talismanina ihmispoloa kivuilta 
ja myrkyiltä, seikka jonka myös Aristoteles 
mainitsee jo tuhatkunta vuo�a aiemmin. 

Zirkoni oli keskiajalla viisauden kivi, joka 
suojeli pahoilta hengiltä ja varjeli pahoilta 
unilta, elähdy�i ruokahalun, sammu�i janon 
ja vahvisti hermoja. Varmaan vieläkin ja lisäksi 
New Age -heput väi�ävät sen helpo�avan 
depistä ja une�omuu�a, lisäävän kestävyy�ä 
ja ehey�ä. Kelpo kivi, näihin ei pysty edes 
Sarasvuo!x
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Vuodesta 2003 lähtien yhdistystä (pe-
ruste�u v. 1990) on laajenne�u Euroo-
pan ulkopuolelle kutsumalla mukaan 
edustajia maapallon tärkeimmistä kai-
vosteollisuusmaista ja kaivosalan orga-
nisaatioista. Yhdistykseen kuuluu tällä 
hetkellä 122 professoria 60 yliopistosta 
36 maasta. Vuosikokous on järjeste�y 
myös Suomessa v. 1997.

Yhdistyksen tavoi�eet on määritelty 
seuraavasti: ”The main goal is to guaran-
tee the scientific, technical, academic and 
professional knowledge required to ensure 
a sustainable supply of minerals for man-
kind”.

Tämän vuotisen kokouksen esitelmät 
ja vapaamuotoiset keskustelut käsi�eli-
vät perinteisesti suomalaisillekin ajan-
kohtaisia kysymyksiä:

- teollisuuden rakennemuutos ja 
suhdanteet
- kaivosteollisuuden maailman-
laajuinen henkilöresurssipula 
- kaivosalan koulutus, harjoi�elu 
ja tutkimustoiminta
- alan imagon parantaminen
- kestävän kehityksen ja yleensä 
ympäristökysymysten hallinta 
- Euroopan raaka-ainehuollon 
kehitystarpeet ja yhä kasvavat 
ympäristövaatimukset.
Teollisuuden ja samalla myös alan 

koulutuksen ajankohtaiset haasteet 
tulivat monipuolisesti esille lähes kah-
dessakymmenessä esitelmässä, joista 
maini�akoon:

- Dr Chris Cross ”The Mine of the Fu-
ture/ ‒ a Rio Tinto Vision/Invisible Min-

Society of Mining 
Professors

Emeritusprofessori Raimo Matikainen

SOMP järjesti perintei-
sen vuosikokouksensa 

tämän vuoden kesä-
kuussa Slovakiassa. 

Paikalla oli 46 edusta-
jaa 24 maasta.Societät der Bergbaukunde

ing?” (Rio Tinto Technology) 
- Dr Corina Hebestreit “The Current 

Directions of the European Mining Indus-
try” (European Association of Mining 
Industries).

- Globaalin suurteollisuuden toimes-
ta oli toteute�u selvitys “Global Survey 
of Minerals Industry Graduate Supply and 
Demand”.

Huomioita ja kommen�eja esitelmis-
tä ja keskusteluista

Teollisuudella on parhaillaan mahtava 
nousukausi “once in lifetime”.

Kiinan ja Intian talouden jatkuva kas-
vu näkyy lisääntyvänä metallisten raa-
ka-aineiden tarpeena. Hintojen nousu 
tekee myös monet pienet esiintymät 

SOMP`in perustajajäsenet 
paljastivat tämän vuotisen 
kokouksen puheenjohtajan, 
professori  Pavol Rybarin 
kanssa muistolaatan Kosi-
cen teknillisen yliopiston 
ala-aulassa. Laa�aan on 
kaiverre�u läsnäolleiden 
perustajajäsenten   ja 
nykyisen johtoryhmän 
jäsenten nimet.
Nykyisen SOMP´in edeltä-
jä, tie�ävästi ensimmäinen 
kansainvälinen tiedeseura
”Societät der Bergbau-
kunde” on peruste�u tällä 
seudulla jo 1800-luvulla.
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kanna�aviksi.
Kaivosteollisuus, ml. laitevalmistus 

on keski�ymässä globaaleiksi suur-
yhtiöiksi, jotka ovat kiinnostuneet 
suurista malmiesiintymistä ja suurista 
kaivosyksiköistä. Teollisuuden pu-
heenvuoroista sai sen käsityksen, e�ä 
he tarvitsevat paikallisia insinöörejä lä-
hinnä vain käy�ötehtäviin. Useimmilla 
suuryhtiöillä on pääkon�oreissaan riit-
tävästi suunni�eluresursseja.

Euroopassa kaivosteollisuuden ase-
ma, kiinnostavuus ja imago on ollut ja 
on edelleen nuorison silmissä hitaasti 
hiipuva. Polii�isella tasolla ei ole tajut-
tu EU-alueen oman sisäisen raaka-ai-
nehuollon merkitystä. Ainoastaan alan 
työllistävä vaikutus on saanut pää�äjät 
mie�imään kaivannaistoiminnan toi-
mintaedellytyksiä.  

Kaivosinsinöörivajaus on suurin 
Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.Yli-
opistoilla on vaikeuksia uusien opiske-
lĳoiden houku�elemisessa ja motivoin-
nissa lähes 25 vuo�a jatkuneen laman 
jälkeen. Tämä ongelma on sama koko 
läntisessä maailmassa. (Kiinaa ei ole 
huomioitu tässä tarkastelussa). Hiljais-
elon jälkeen on jäljellä maailmanlaajui-
sesti vain n. 60 kpl vahvaa kaivosalan 
yliopistoa. Kaivosalan opetus on lope-
te�u n. 150 yliopistossa viimeisen 25 
vuoden kuluessa!

M.Sc.- ja D.Sc.-tason valmistujamää-
rät ovat pysyneet lähes vakiona lama-
kausista huolima�a, mu�a B.Sc.-tasol-
la syntynyt vajaus korjaantuu hitaasti 
kysynnän lisäänny�yä. Tällä hetkellä 
teollisuus tarvitsee erityisesti B.Sc.-ta-
son käy�öinsinöörejä. M.Sc.- ja D.Sc-
osuus on vain 10-15 % valmistunei�en 
määrästä. Tilanne vastaa myös meidän 
kotoista tarve�amme. 

Australian kaivosalan koulutus- ja 
alan tutkimusjärjestelmän korjausliike 
on osoi�autunut esimerkillisen tehok-
kaaksi verra�una moniin muihin mai-
hin. Teollisuus on todella aktiivisesti 
osallistunut kehitystyöhön yliopistojen 
ja valtiovallan kanssa, ollut aktiivisesti 
mukana opiskelĳoiden tutoroinnissa ja 
harjoi�elupaikkojen järjestelyissä. Tut-
kimuksen ja koulutuksen verovapaus 
tukee tätä positiivista kehitystä.

Myös Kanadassa korjaustoimenpi-
teet on käynniste�y kiite�ävällä ripey-
dellä.

Venäjällä opetusmäärät ovat olleet 
ja ovat edelleen korkeat ja vastaavat 
ilmeisesti teollisuuden tarve�a. Val-
mistunei�en kaivosinsinöörien hakeu-
tuminen teollisuuteen on tosin ollut 
vähäistä.

Ruotsissa LKAB on ollut avainase-
massa resurssien tarvitsĳana ja tutki-
muksen ylläpitäjänä.

Puolalaiset ilmoi�ivat selkeästi, e�ä 
Puola on kaivosmaa ja se pysyy sellai-
sena myös EU:n jäsenenä. Teollisuus 
ja yliopistot puhaltavat Puolassa kon-
kree�isesti ”yhteen hiileen”.

Saksassa energiapolii�isia toimin-
tastrategioita on joudu�u nopeasti 
muu�amaan kivi- ja ruskohiilen lou-
hintaa ja tuotantoa suosivaksi. 

Tiedossa tuntui olevan, e�ä Suomes-
sa on malminetsintä- ja kaivosboomi ja 
e�ä kaivoslain odote�avissa olevaan 
muutosprosessiin sisältyvät lupakäsit-
telyviiveet saa�avat aiheu�aa yllätyk-
siä kaivoshankkei�en aikatauluissa.

Isäntämaassa Slovakiassa monet  
malmiesiintymät ovat siirtyneet ulko-
maiseen omistukseen, ja nyt toivotaan 
uusien yri�äjien ratkaisevan työ�ö-
myysongelmat kertaheitolla. Romani-

ovat TKK:ssa saaneet myös kaivostek-
niikan perustiedot. Harjoi�elupaikois-
ta on tosin kaivosteollisuudessa ollut 
pulaa ja tämä kostautuu luonnollisesti 
myös alalle  hakeutumisessa.

Mikäli kaivosteollisuudessa on to-
dellista resurssitarve�a, on outoa jos 
resurssit eivät liiku.

Vaikka Suomessa kaivostekninen 
tutkimus on ollut viime vuosina mel-
ko vaisua palvelee kalliorakentamisen 
yhteydessä toteute�u, monipuolinen  
mallinnus-, laite- ja menetelmäkehitys-
työ myös kaivostoimintaa.

Nykyisen koulutustason ja tutki-
muksen ylläpito edelly�ää myös meillä 
Suomessa kaivosteollisuuden näkyvää, 
pitkäjänteistä ja aktiivista kysyntää 
ja tiivistä yhteydenpitoa yliopistojen 
kanssa. Tällä hetkellä resurssit ja mie-

assa kehitys on menossa samaan suun-
taan.

EU:n kaivosalan koulutukseen liit-
tyvässä esitelmäosuudessa professori 
Hans de Ruiter kertoi taas kerran meil-
lekin tutuista EMC (European Mining 
Course) ja EMEC (European Mineral 
Engineering Course) kursseista ja saa-
duista positiivisista kokemuksista. 
Suomen opiskelĳakiintiötä ei ole saatu 
täyte�yä täysimääräisesti, mu�a tule-
vaisuus näy�ää lupaavalta. Vastaavia 
kilpailevia kurssikokonaisuuksia on 
hakemusvaiheessa EU:n sisällä myös 
muiden yliopistojen välillä.

Seuraavat SOMP vuosikokoukset jär-
jestetään v. 2007 Serbiassa Belgradissa, 
v. 2008 Saksassa Aachenissa ja v. 2009 
Australiassa.

Nykytilanne Suomessa             
emerituksen näkökulmasta

Meillä Suomessa kaivosalan 1980-lu-
vulla alkaneen alasajon jälkeen toimin-
nan uudelleen herääminen ja eläkkeel-
le siirtyvien henkilöiden korvaaminen 
vaatii alalle nopeasti uusia henkilö-
resursseja. Tulipa tuo kaivannaisalan 
tarve yllä�äen!

Henkilöresurssien osalta tilanne on 
Suomessa selkeästi valoisampi kuin 
monissa muissa EU-maissa, sillä kallio-
rakentamisen 1980-luvulla alkanut ja 
yhä lisääntyvä resurssitarve ja -kysyn-
tä on varmistanut louhintasektorin ja 
samalla myös kaivostekniikan DI-kou-
lutuksen jatkuvuuden. Kalliorakentajat 

lenkiinto paino�uvat louhintapuolella 
edelleen, yhä lisääntyvään kallioraken-
tamiseen. Nykytilanteessa rohkenen 
jälleen korostaa kaivosalan harjoi�elu-
paikkojen merkitystä. Sama pätee var-
masti rikastustekniikan, geologian ja 
soveltavan geofysiikan aloille.

Jokainen uusi kaivos on osoitus alan 
jatkuvuudesta ja antaa opiskeluaan 
suunni�eleville nuorille uskoa alan tu-
levaisuuteen. Tilanne näy�ää ainakin 
lehtitietojen mukaan enemmän kuin 
valoisalta uusien kaivosten osalta. 

Viime vuonna yhteistyössä Kaivan-
naisteollisuusyhdistyksen ja Maan-
alaisten tilojen rakentamisyhdistyksen 
kanssa tehdyssä markkinatutkimuk-
sessa tode�iin erityinen huoli prosessi-
puolen DI-koulutuksesta ja soveltavan 
geofysiikan insinöörien yllä�ävän vä-
häisestä kysynnästä lähivuosina. Vas-
tausten antama tulos osoi�i, e�ä työn-
johto- ja käy�öinsinööritasolla alan 
resurssitarve näy�ää olevan selvästi 
tarjontaa suurempi. Tämä vajaus voi-
daan tietysti pitkäjänteisellä toiminnal-
la tyydy�ää amma�ikorkeakoulujen ja 
osi�ain myös teknillisten yliopistojen 
avustuksella. Tarve ja koulutusmäärät 
on syytä pitää mahdollisimman hyvin 
tasapainossa.

Henkilökohtaisesti olen vakuu�u-
nut, e�ä nykyiset, nopeasti syntyneet 
resurssivajaukset saadaan Suomessa 
ratkaistua teollisuuden,  yliopistojen ja 
amma�ikorkeakoulujen perinteisellä 
yhteistyöllä.

Kysyntä tuo tarjontaa!x
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1970-luvulla nosti päätään tehokkaas-
ti organisoitu atomi- eli ydinenergian 
vastainen liike, joten tilaisuutemme sai 
suurta huomiota julkisuudessa ja sen 
yksi�äiset esitelmät jopa sensaatio-otsi-
koita lehdissä. Kalliotilojen sopivuu�a 
jätesĳoitukseen selvi�elevän Suomen 
tutkimusohjelman päällikkönä jouduin 
myös television ja lehtien haasta�elui-
hin, monta kertaa eduskuntaankin sel-
vi�ämään asiaa kansanedustajille. 

Kongressin kansainvälisen Advisory 
Commi�een jäseniksi sain kutsutuksi 
edustajia eri organisaatioista, mm. pro-
fessori Kauko Korpelan Turun yliopistos-
ta ja seuralaisohjelman suunni�eluun 
Geologian naisten (nyk. Vuorinaisten) 
puheenjohtajan, rouva Tuuli Rouhun-
kosken ‒ molemmat tulosten kannalta 
eri�äin onnistuneita ratkaisuja.

Juhlapuhuja eri linjoilla

Teknillisen korkeakoulun pääraken-
nuksessa pidetyn kongressin avaus-
puheen pitäjäksi saimme ulkoministeri 
Paavo Väyrysen, jonka isännyydellä jär-
jestimme myös juhlallisen vastaanoton 
valtioneuvoston juhlahuoneistossa 
Smolnassa. Avajaisista tuli mieleen-
painuva tilaisuus ‒ monestakin syystä.  
Kongressin kansainvälisiä taustaor-
ganisaatioita oli kaksi, IAEA:n lisäksi 
länsimai�en talousjärjestö OECD. Ne 
olivat sopineet, e�ä tervehdyspuheen 

pitää kummankin puolesta sama henki-
lö, ja täksi oli vali�u IAEA:n edustaja I. 
S. Zheludev. Mediaa kiinnosti noihin ai-
koihin kylmän sodan ilmapiirissä Län-
si-Euroopan alkava taloudellinen integ-
raatio, josta syystä OECD:n aikaansaan-
noksia ja suunnitelmia seura�iin tarkas-
ti. Toimi�ajat saivat nyt herkutella, kun  
OECD:n näkemykset esi�i virallisesti 
valtuute�una neuvostolii�olainen tie-
dehallintomies!

Suomen hallituksen puolesta pide�ä-
vän avauspuheen valmistelu oli anne�u 
minulle. Suurella huolella sen teinkin: 
kongressin asioihin lii�yvän luonnok-
seni tarkistivat ensin omat esimieheni 
Geologisen tutkimuslaitoksen geoke-
mian osaston johtaja Kalevi Kauranne ja 
ylĳohtaja Herman Stigzelius, si�en Ato-
mienergianeuvo�elukunnan ja VTT:n 
energiatekniikan laboratorion edustajat 
ja VTT:n pääjohtaja Pekka Jauho sekä vii-
mein valtioneuvoston puolesta ainakin 
kauppa- ja teollisuusministeriön virka-
miehet. 

Väyrysen pitämä avauspuhe eteni 
selkeästi ja sujuvasti englanninkielellä. 
Mu�a kuvaillessaan Suomen ydinjät-
tei�en kalliosĳoitustutkimusten niitä 
tuloksia, jotka ilmensivät loppusĳoi-
tuksen soveltuvuu�a Suomen kalliope-
rään, hänen ilmeensä äkkiä nyrpistyi ja 
hän suorasukaisesti ilmoi�i: ”Oh, this 
is not my opinion!” Kuulĳakunnan suut 
loksahtivat auki hämmennyksestä! 

Puheen jatkuessa räsähti äkkiä kirkas 
leimahdus aivan ulkoministerin edessä 
ja hän vaistomaisesti säpsähti ja katkai-
si lauseensa. Hänen huomaama�aan, 
korkean kateederin katveessa, oli va-
lokuvaaja vähin äänin siirtynyt hänen 
eteensä ja äkkiä nostanut kameransa 
kateederin yläpuolelle ja räpsäy�änyt 
salamansa suoraan puhujan silmiin. 
Väyrysen vieressä istuvana ehdin 
nähdä, e�ä valokuvaaja oli 16-vuoti-
as ty�äreni Suvi, jonka olin värvännyt 
kongressiin tulkkien apulaiseksi ja 
joka luonnollisesti halusi kuvata isänsä 
ulkoministerin vieressä. Spontaanisti 
käännyin heti Väyryseen päin ja kuis-
kasin hänelle selityksen: ”Ty�äreni”. En 
kuitenkaan äkännyt, e�ä ääneni meni 
suoraan Väyrysen edessä olevaan mik-
rofoniin. Mu�a totesin sen väli�ömäs-
ti, sillä osano�ajien kasvot revähtivät 
leveään hymyyn, kuuluipa hyväksyviä 
taputuksiakin!

Viinan vaaroista

Kongressin tutustumisvastaanotolla 
TKK:ssa tarjoilimme monenlaisia juo-
mia, jotka saimme valtioneuvostolta 
niin sano�uina ministeriviinoina. Yri-
timme parhaan kykymme mukaan 
mitoi�aa juomamääriä ja -laatuja osan-
o�ajien määrään ja laadun mukaan. 
Mitoituksemme mukainen tilaus si�en 
käsiteltiin ja hyväksy�iin virallisesti 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA piti vuonna 1979 kalliotilojen ydinjä-
tekäy�öä koskevan kongressin Suomessa. Kongressiin osallistui 380 eksper�iä 32 
maasta. Emeritusprofessori Heikki Niini, joka toimi paikallisen järjestelytoimikun-
nan puheenjohtajana on tämän lehden palstoilla ja monessa muussa yhteydessä 
tehnyt selkoa kongressin kulusta ja tuloksista. Aina siitä lähtien kun IAEA:lle ja 
sen pääjohtajalle Mohammed ElBaradeille myönne�iin Nobelin rauhanpalkinto 
vuonna 2005 eräät hänen silloiset kollegansa ovat keho�aneet häntä muistelemaan 
kongressin tapahtumia puheenjohtajan omasta persoonallisesta näkökulmasta. 
Tässä o�eita historia- ja huumorisävy�eisistä muisteloista. 

Mukavia 
kongressimuistoja 
vuosien takaaHeikki Niini
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valtioneuvoston byrokraa�isessa ko-
neistossa. Mu�a tilaisuuden jälkeen 
lukuisissa pulloissa oli vielä jäljellä 
runsaastikin ehtaa tavaraa. Kysy�yäni 
valtioneuvostosta, mitä ministerin pul-
loille nyt tehdään, sain vastauksen, e�ä 
ne on jo virallisesti kulute�u ja tilite�y, 
joten siistikää vain jäljet asianmukai-
sesti.

Ympäristönsuojelullisesti valistunut 
järjestelytoimikuntamme ei tietenkään 
uskaltanut lorau�aa mitään myrkkyjä 
viemäriin kaupungin jätevesipuhdis-
tamon riesaksi, vaan koki viralliseksi 
velvollisuudekseen hoitaa kulutus-
laskelmat tasapainoon. Se tosin vaati 
jatkot, joissa jouduin ‒ mitoituksesta 
päävastuullisena ‒ itse kovimmin pon-
nistelemaan tasapainotuksen suhteen. 
Saimmekin laskelmat balanssiin, eli lie-
met kulutetuiksi, mu�a ponnistelum-
me väsy�ivät yllä�ävän täydellisesti 
mui�en muassa minut, joka olin edel-
täviä öitäkin myöten joutunut ankaras-
ti uurastamaan. GTL:n museonhoitaja 
Pen�i Karhuselle olen kiitollinen siitä, 
e�ä hän ystävällisesti autollaan avusti 
minut tilaisuudesta kotiini. ‒ Tällaiset 
ministeriviinat poiste�iin pian sen jäl-
keen käytöstä.

Smolnassa käteltiin 

Kongressin osano�ajat pääsivät siis 
myös valtioneuvoston vastaanotolle 
Smolnaan. Järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtajana jouduin sopimaan tä-
mänkin tilaisuuden järjestelyistä etukä-
teen niin Smolnan emännän kuin isän-
tänä toimineen ulkoministeri Väyrysen 
kanssa. Sain myös o�aa koko perheeni 
mukaan. Vieraita vastaano�amassa si-
sääntuloportaikon yläpäässä oli Väy-
rynen ja hieman taempana ylĳohtaja 
Stigzelius sekä KTM:n teollisuusneu-
vos Ilkka Mäkipen�i.

Jatke�uani ensin avajaisissa alkanut-
ta keskustelua Väyrysen kanssa lähin-
nä kongressiteemoista ja -järjestelyistä 
siirryin kä�elyn alkaessa hieman syr-
jemmälle. Si�en Väyrynen poliitikon 
rautaisella rutiinilla kiersi vierai�en 
keskuudessa jutellen sujuvasti mitä 
moninaisimmista aiheista. Uuden vie-
raan kohdatessaan hän aina ojensi kä-
tensä tervehdykseen ja sanoi ”Väyry-
nen”. Omalla kohdallani se toistui kol-
me kertaa, joten sain heti tervetulleen 
palautuksen maan pinnalle muka näyt-
tävästä asemastani pääjärjestäjänä. 

Tulkkien apulaisena toiminut ty�ä-
reni oli siis myös Smolnassa, ja kätel-
lessään Väyrystä tämä muistikin hänet 
reipaso�eisena valokuvaajana ‒ eikä 
kantanut kaunaa. Heidän keskensä 
kehkeytyi vilkas ja pitkä keskustelu ‒ 

kansantansseista; se ilmeni molempien 
erityisharrastukseksi.

Ruotsalainen kollegani Ove Stephans-
son, kalliomekaniikan professori Luu-
lajasta, myöhemmin Tukholman ku-
ninkaallisen teknisen korkeakoulun in-
sinöörigeologian professori, oli tuonut 
mukanaan kongressiin kouluikäisen 
poikansa. Kun poika ikävystyi isäänsä 
odotellessaan, tiedusteli  Stephansson, 
voisinko järjestää pojalle ajankuluksi 
jotain tekemistä. Se oli minulle kuin 
taivaan lahja! Olin näet heti alussa huo-
mannut, e�ä monet ulkomaiset osanot-
tajat olivat hävy�ömän vapaamielisiä 
tupakantuhkien ja -tumppien jä�ämi-
sessä jälkeensä.

Olin kyllä saanut värvätyksi ‒ pel-
källä oikeudella osallistua juhliimme 
‒ laajahkon avustajakunnan GTL:n ja 
VTT:n vapaaehtoisista henkilöistä, ja he 
aina välillä hyväntahtoisuu�aan myös 
poimivat parke�ila�ialta roskia pois 
näkyvistä. Avustajilla oli kuitenkin 
omat päätehtävänsä sihteereinä, lähet-
teinä, konekirjoi�ajina, tulkkien apuna, 
diojen näy�äjinä ja osano�ajien opasta-
jina, joten roskaamisen estämiseen olisi 
pitänyt olla oma organisaationsa. Siinä 
oli hyödyllistä tekemistä nuoriherra 
Stephanssonille! Hyvin hän tämän ”py-
romaanien kurinpalautuksen” hoitikin 
‒ ja mui�en avustajien lailla sai IAEA:lta 
kiitokseksi volontaarityöstään virallisen 
työtodistuksenkin.

Kongressiohjelmaan kuului useita 
erillisiä, aiheeseen lii�yviä kokouksia 
kuten OECD/NEA:n Stripan koeaseman 
ja Studsvikin koealueen yhteistoimin-
takokoukset, Nordiskt Kontaktorgan 
för Atomenergifrågor -elimen kokous 
ja Kansainvälisen insinöörigeologisen 
assosiaation (IAEG) kalliotilojen jäte-
käy�ökomission kokous. Lisäksi jär-
jestimme kahdeksan näy�eillepanĳan 
näy�elyn sekä opaste�uja retkiä mm. 
Ruotsiin, Stripan entisen rautakaivok-
sen ydinjä�eiden kalliovarastoinnin 
koetiloihin ja Loviisan yhdinvoimalai-
tokselle.

Mennään bussilla

Kongressiin kuului myös tutustumis-
retki omaan silloiseen työpaikkaani 
Geologiseen Tutkimuslaitokseen. Sen 
olin sopinut museonhoitaja Karhusen 
kanssa, ja hän oli luvannut esitellä 
GTL:n museota. Sinne aja�elin johtava-
ni monikymmenhenkisen retkueen kä-
vellen TKK:sta halki kesäisen vehreän 
Otaniemen kampuksen. Juuri lähtöhet-
kellä kuitenkin puhkesi äkillinen anka-
ra saderyöppy. TKK:n päärakennuksen 
portailla odo�ava joukkomme syöksyi 
sisään suojaan sateelta, ja moni uhkasi 

peruu�aa osano�onsa.
Silloin näin meitä kohti Otakaarelle 

ajavan linja-auton, jossa luki TILAUS-
AJO. Luulin sitä oman Loviisan ret-
kemme tilausbussiksi, nostin käteni, 
ja auto kääntyi portaikon eteen. Pitem-
mi�ä puhei�a pyysin kulje�ajaa ensin 
hei�ämään meidän retkueemme vajaan 
kilometrin päähän GTL:ään. Saman 
tien komensin porukkani ripeästi bus-
siin, ja parin minuutin päästä olimme 
Kivimiehentiellä GTL:n museon pihal-
la lähes kuivina.

Vapautin bussin ylimääräisestä ajos-
ta kii�äen kyydistä ja ilmoitin kuljet-
tajalle, e�ä nyt ajo jatkuu alkuperäisen 
suunnitelman mukaan. Kulje�aja: ”Siis 
hakemaan mummot Otaniemen kappelis-
ta”. Hölmistyin hetkeksi muistaessani, 
e�ä oma Loviisan retkemme alkoikin 
eri aikaan! Ääneen vastasin: ”Joo, mu�a 
ripeämmin kuin TKK:n edestä sinne pääsee 
suoraan ostarin takaa”.

GTL:ssä meidät vastaano�i Karhu-
sen lisäksi yllätyksekseni viisi arvok-
kaasti tummiin pukeutunu�a herraa, 
ylĳohtaja Stigzelius, tutkimusjohtaja 
Kauranne, professori Maunu Puranen, 
sekä osastonjohtajat Lauri Hyvärinen ja 
Toivo Siikarla, jotka si�en auliisti esit-
telivät koko laitosta. Ihme�elin upea-
ta vastaano�oa, joka reilusti yli�i sen, 
mitä Karhunen oli luvannut. Silloin 
Stigzelius valisti, e�ä he olivat juuri 
palanneet laitokselle geokemisti Aimo 
Nurmen hautajaisista, kun sa�umalta 
näkivät sekasortoisen joukkion rynni-
vän laitokseen, ja huolestuneina pistäy-
tyivät tarkistamaan, mistä oli kyse. 

Mu�a osano�ajilta sain yltäkylläisiä 
kiitoksia hienoista järjestelyistä vielä 
vuosia myöhemminkin! 

Ne toistakymmentä avustajaa, jotka 
olin värvännyt kongressĳärjestelyihin, 
saivat siis IAEA:lta virallisen työtodis-
tuksen. Harmikseni he eivät silti juuri-
kaan näy�äneet arvostavan sitä, mikä 
ilmeisesti johtui atomienergian hyväk-
sy�ävyy�ä koskeneesta julkisuudessa 
käydystä ankarasta polemiikista. Toi-
von ja uskon, e�ä arvostus tulee ajan 
myötä paranemaan, sillä avustajiemme 
työ ‒ kuten koko kongressimme ‒ pal-
veli toki keskeisesti IAEA:n päätarkoi-
tusta, atomienergian rauhanomaisen 
hyödyntämisen edistämistä, mistä jär-
jestömme vuonna 2005 sai tuon arvos-
tetun Nobelin palkinnon.x

Heikki Niini, emeritusprofessori 
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Turkissa, ja nimenomaan Istanbulissa, 
rii� i nähtävää vähintäänkin koko vii-
koksi. Palatsit, moskeĳ at, basaarit ovat 
paikan päällä koe� uina uskoma� oman 
hienoja ja vaiku� avia.

Osano� ajien määrä, noin 900, oli yksi 
kaikkien aikojen suurimmista (suurin 
1200 osallistujaa  New York 1964). En-
nätys tehtiin kuitenkin artikkeleiden 
määrässä, joita tuli 46:stä eri maasta yh-
teensä 453. Suurin Turkin ulkopuolelta 
tullut delegaatio saapui Kiinasta, johon 
luonnollisesti vaiku� i myös seuraavan 
IMPC:n isäntäkaupunki Peking. 

Aihealueet

Aihealue oli eri� äin laaja, ja paperit oli 
jae� u 21 eri kategoriaan jauhatuksesta, 
mineraalien prosessoinnista, simuloin-
nista, biohydrometallurgiasta jä� eiden 
käsi� elyyn ja ympäristöasioihin asti. 
Teollisuusmineraalit ja paikallisena eri-
koisuutena boorimineraalien tuotanto 
olivat myös vahvasti esillä. 

Muuta

Konferenssi oli eri� äin hyvin järjestet-
ty, ja ohjelma eteni suunnitelmien mu-
kaan. Oheisohjelmaa oli myös järjeste� y 
sekä seuralaisille, e� ä myös varsinaisen 
konferenssin jälkeiselle viikolle. Konfe-

IMPC jatkaa kulkuaan, ja seuraavan 
kerran näissä yhteyksissä tavataan Pe-
kingissä jo kahden vuoden kulu� ua 
vuonna 2008. x

Harri Lehto
T & K toimittaja

Lopuksi vielä lue� elo suomalaisten 
esityksistä ko. konferenssissa:

A Study of gas hold-up in a laboratory 
fl otation cell. 
Rudolphy, L., Grau, R.A., 
Heiskanen, K.
New Methods for on-line monitoring 
of fl otation to optimize the dosage of 
surface active reagents
Kallioinen, J., Luukkanen, S., Parvinen, 
P., Suhonen, T. Törmälä, S., Viitala, T., 
Aaltonen, J.
Enchancement of fl ow dynamics of 
existing fl otation cells
Grönstrand, S., Nii� i, T., Rinne, A., 
Turunen, J. 

IMPC kokosi alan ihmi-
set nyt 23.:nen kerran 
yhteen. Tällä kerralla 
tapahtumapaikkana 
satumainen Turkki ja 
Istanbul. ”Where conti-
nents meet” oli tämän 
vuotisen tapahtuman 
slogan, jolla viita� iin 
Istanbulin ainutlaatui-
seen sĳ aintiin kahdella 
mantereella, Euroopas-
sa ja Aasiassa. Tapah-
tumat jakaantuivat 
konkree� isesti myös 
kahdelle mantereelle, 
varsinaisen kongres-
sikeskuksen ollessa 
Euroopan puolella. 

renssiviikon aikana järjeste� iin illalli-
set kahdessa eri palatsissa, ja virallinen 
juhlaillallinen Aasian puolella country 
club -henkisessä paikassa. Myös Bosbo-
rin salmelle tehtiin pieni laivaristeily.

Konferenssin virallisen illallisen yh-
teydessä jae� iin myös Lifetime Achie-
vement Award, nyt neljännnen kerran. 
Tällä kerralla palkinnon sai Professor 
Emeritus Dr. Heinrich Schubert, Mining 
Academy in Freiberg in Germany, joka 
kiitospuheessaan mainitsi mm. nykyi-
sen tutkimuksellisen kiinnostuksen 
kohteensa olevan nanokuplat vaahdo-
tuksessa. 

Samassa yhteydessä kiite� iin myös 
IMPC:n pitkäaikaista presiden� iä prof. 
Eric Forssbergiä (Luleå TU) jolle täma 
kongressi oli presiden� inä viimeinen. 
Prof. Forssberg vali� iin ko. tehtävään 
Cannesissa Ranskassa vuonna 1985. 
Uudeksi presidentiksi kaudeksi 2006-
2010 vali� iin prof. Cyril O´Connor, Uni-
versity of Cape Town. 

XXIII International 
Mineral Processing 

Congress

3. – 8.9.2006 Istanbul, Turkey 

materia Yhdistyksen internet-sivun osoite: 
www.vuorimiesyhdistys.fi 

Materia-lehti myös yhdistyksen verkkosivuilla.
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Sulle, mulle… 
jatkokertomus nikkeliyhtiöistä. Osa II
Edellisessä numerossamme oli uutisluontoinen artikkeli 
maailman nikkelintuo�ajista isompien pelinappuloina. 
Ju�u päätyi lehden painoon mennessä  länsimaailman  
toiseksi suurimman tuo�ajan Falconbridgen osalta ole-
tukseen, e�ä sen o�aisi haltuunsa sveitsiläis-englanti-
lainen Xstrata, jonka suurin osakas puolestaan on suuri 
kansainvälinen kauppatalo Glencore. Näin myös tapah-
tui, ja Xstratalla on nyt hallussaan käytännössä koko 
Falcon osakekanta. Lännen suurimman tuo�ajan Incon 
osalta peli oli avoinna. Phelps Dodge, pääosin kuparia 
tuo�ava arizonalainen oli luopumassa laajennetun In-
con ostohankkeesta, koska aio�u suunnitelma Incon ja 
Falcon yhdistämisestä oli karahtanut kiville jälkimmäi-
sen päätyessä Xstratalle. Incoa havi�eli tuolloin edelleen 
myös vihamieleisenä valtaajana pide�y Teck Cominco.

Elokuussa kisaan  Incosta ilmaantui mukaan uusi pe-
luri, brasilialainen Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, 
maailman suurin rautamalmin tuo�aja, jolla on hallus-
saan myös merki�ävä, kehi�eillä oleva nikkeliesiintymä.   
Vielä elokuun lopussa Incon johto kehoi�i osakkeen-
omistajiaan hyväksymään Phelpsin ostotarjouksen, mikä 
kuitenkin oli jo myöhäistä ostajan vetäytyessä kisoista. 
Myös Teck Cominco luopui leikistä, kun osoi�autui e�ä 

CVRD:n tarjous oli oleellisesti korkeampi kuin Teckin. 
Tätä kirjoite�aessa Inco on antanut omistajilleen suosi-
tuksen hyväksyä CVRD:n tarjous, ja kaupalle on olemas-
sa viranomaisten hyväksyntä. Asia ratkennee lokakuun 
loppuun mennessä.

Minkälaisia vaikutuksia uusilla omistusjärjestelyillä 
maailman nikkelikauppaan tulee olemaan, jää nähtäväk-
si. Incon osalta maini�avia muutoksia markkinointistra-
tegiassa tai tuotevalikoimassa tuskin tullaan näkemään. 
CVRD:n motiivina on nähty, paitsi sĳoitus tuo�avaan 
liiketoimintaan, myös nikkelituotannon teknologian hal-
tuuno�o heidän brasilialaista nikkeliprojektiaan varten. 
Tämä osaaminen CVRD:ltä on toistaiseksi puu�unut. 
Falconbridgen osalta kysymys on komplisoidumpi. Sa-
man holding-yhtiön eli Xstratan kaksi tytärtä Glencore 
ja Falco ovat muodollisesti kilpailĳoita, joten voisi ole�aa 
Sveitsin Zug-vetoisen Glencoren ennen pitkää sulau�a-
van Falcon alueelliset myyntitoimistot itseensä. Falcon-
bridgen edustajien taholta on tosin vakuute�u nykyisen 
myyntiorganisaation jatkavan entisenlaisena. Markki-
nointiyhtiöiden nimet ovat jo kuitenkin muu�uneet Fal-
conbridgestä Xstrata Nickel:ksi.x 

Pekka Purra

Seminaari oli samalla myös Savcor 
Group Ltd Oy:n 25-vuotisjuhlasemi-
naari. 

Seminaarin avauspuheessaan yhtiön 
toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Han-
nu Savisalo käsi�eli yhtäältä Savcorin 
alkuvuosien taivalta sekä toisaalta sen 
tuhkimotarinan kaltaista matkaa yh-
tiön nykyiseksi toiminnaksi neljässä 

Savcor 25 vuotta
Vuoden 2006 Millennium 
teknologiapalkintoon lii�yen 
järjeste�iin tulevaisuuden 
energiakysymyksiä käsi�ele-
vä ”Millennium-teknologia-
palkinto 2006 -seminaari”  
29. syyskuuta Mikkelissä. 

maanosassa 16 maassa 1500 savcorilai-
sen voimin.

Mielenkiintoisen seminaarin pää-
tökseksi seminaarin osano�ajat saivat 
nau�ia Hannu ja Ulla Savisalon toisen 
‒ edelleen kukoistavana jatkuvan ‒ elä-
mäntyön hedelmästä, Ballet Mikkelin 
bale�iesityksestä seminaarin juhlaillal-
lisen jälkeen.  Seminaaritilaisuuden yh-
teydessä Valtiovallan onni�elut 25-vuo-
tista taivaltaan juhlivalle yhtiölle esi�i 
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Paula Lehtomäki ja Mikkelin kaupungin 
onni�elut puolestaan apulaiskaupun-
ginjohtaja Eero Kaitainen.  Teknillisen 
korkeakoulun onni�elut Savcorille ja 
Hannulle, joka on TKK:n Materiaali-
tekniikan (aiemmin Materiaali- ja kal-
liotekniikan) osaston alumni vuodelta 
1976, uraa-uurtavasta työstä erityises-
ti elinkaariteknologian alueella väli�i 
Professori Veikko Lindroos.x

Harri Lehto

TKK onni�eli 25 vuotiasta Savcoria. Kuvassa oikealla teollisuusneuvos 
Hannu Savisalo puolisoineen ja onni�eluja viemässä professori Veikko 
Lindroos puolisoineen (kuvassa vasemmalla). 
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Pintaa syvemmältä  

Scandinavian Minerals Ltd 
ilmoi�aa, e�ä Krister 
Söderholm on siirtynyt 
KTM:stä kaivosylitarkasta-
jan tehtävistä Scandinavian 
Mineralsin palvelukseen 
1.11.2006 vastuualueenaan 
yhtiön Kevitsa-hankkeen 
kehi�äminen. Yhtiö on sopi-
nut Paradigm Capital Inc:n 
kanssa $10,000,000 lisärahoi-
tuksesta Keivitsan (Kevitsa) 
Ni-Cu-PGE -projektiin. Yh-
tiön suori�ama pre-feasibi-
lity study Kevitsan aiheella 
antoi hyvät tulokset myös 
tämänhetkistä huoma�a-
vasti alemmilla metallien 
hinnoilla ja yhtiö onkin 
aloi�anut täydellisen pilot 
plant -testin. Ensi vaiheessa 
prosessoidaan 300 tonnia 
materiaalia GTK:n Mineraa-
litekniikan laboratoriossa 
Outokummussa. Tuloksia 
odotetaan alkuvuodesta 
2007. 
h�p://cnrp.ccnma�hews.com/
client/scandinavian_minerals/
headlines.jsp

Belvedere Resources Li-
mited ilmoi�aa alkaneensa 
1500 metrin kairausohjel-
man keskisessä länsi-Suo-
messa Kiimalan ja Kopsan 
kulta-aiheilla. Kiimalan 
alueella kairaukset on aloi-
te�u suurimmalla tunnetulla 
aiheella, Ängesnevalla. Alu-
een kolmen tunnetun aiheen 
yhteinen historiallinen 
varanto on 115 000 unssia 
kultaa.  Kopsassa kairataan 
pää- ja pohjoisvyöhykkeiden 
lisäksi etelävyöhykkeellä, 
jonka 500x200 m2 -kokoisella 
geofysikaalisella ja geokemi-
allisella anomalia-alueella ei 
ole ennen kaira�u.  

Belvedere Resourcesin 
omistama Finn Nickel Ltd 
(Suomen Nikkeli Oy) on 
kairannut Särkiniemen 
nikkeliaiheella. NI 43-101 
-standardin (kanadalainen 
mineraalivarantostandardi) 
mukainen varanto on:

men Nikkeli Oy:n ostoon 
ja vauhdi�amaan yhtiön 
suomalaisia malminetsintä-
hankkeita.
h�p://www.belvedere-resour-
ces.com/archive/2006

Sunrise Diamonds plc  on 
laajoissa ken�ätutkimuk-
sissaan (BHP Billitonin 
Suomen timan�itietokanta 
käyte�ävissään) löytänyt 
kimberlii�ilohkareita ja 
kimberlii�istä materiaalia 
useista tutkimuskaivannois-
ta yhtiön tutkimusalueilla 
Kuopio-Kaavi -alueella. 
Raskasmineraaliseparoin-
nissa löytyi timan�ipitoisille 
kimberliiteille tyypillistä 
G10 pyrooppia (granaa�i) ja 
pikroilmenii�iä. Lohkarei-
den lähtöpaikan etsintä on 
alkanut. Yhtiö on solminut 

-esiintymän tutkimuksia. 
Kairausohjelma käsi�ää 
20 000 m, jolla tutkitaan 
lähinnä Laurinojan mal-
mion jatkeita. Parhaimmat 
lävistykset tähän mennessä 
(13.9.06): 29.1m 0.81% Cu, 
0.57g/t Au ja 39.7% Fe sekä 
20.7m 0.74% Cu, 0.73 g/t Au 
ja 38.8% Fe.
h�p://www.northlandresource-
sinc.com/s/NewsReleases.asp?
 
Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö on myynyt Hui�i-
sissa sĳaitsevan Ritakallion 
kulta-aiheen oikeudet Polar 
Mining Oy:lle. KTM järjesti 
Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) löytämästä 
esiintymästä tarjouskilpai-
lun 25.11.2005-15.2.2006. 
Sopimuksen nojalla Polar 
Mining Oy jatkaa GTK:n 
aloi�amaa kohteen geolo-
gista tutkimusta. Kaupan 
kohteena oleva valtausalue 
on suuruudeltaan noin 5,77 
km2.
h�p://www.ktm.fi/index.
phtml?i=1815&s=664

Geologian tutkimuskeskus 
on julkaissut alueellisen 
kimberlii�ien indikaa�o-
rimineraalien raskasmine-
raalitutkimuksen tulokset. 
Tutkimus käsi�ää noin 500 
pohjamoreeninäyte�ä sel-
laisilta Itä-Suomen alueilta, 
joilla ei tällä hetkellä ole me-
neillään timan�itutkimuk-
sia. Julkaistu data sisältää 
tiedot näy�een sĳainnista 
ja indikaa�orimineraaleista 
(tiekartalla) sekä mikropro-
bianalyysitiedot koostumus-
diagrammeineen. Tulokset 
on saatavissa osoi�eessa:
h�p://www.gtk.fi/explor/isuo-
mi/

                                Ni%   Cu%   Co%
Särkiniemi    Indicated   116 000 t   1.17     0.53    0.08
West              Resource
Särkiniemi    Inferred       60 000 t   0.86     0.69    0.07
East               Resource

Belvedere on analysoinut 
uudelleen Kuusamon Haa-
rakummun kulta-kobol�i-
esiintymän kairasydämiä 
hyvin tuloksin (max.  3.77 
g/t Au; kuudessa geofy-
sikaalisessa anomaliassa 
merki�ävästi kohonneita 
kupari-, kobol�i-, uraani- ja 
kultapitoisuuksia moreenis-
sa).  Haarakumpu on Lapin 
Malmi Oy:n löytämä 1982. 
Historiallinen varantoarvio: 
0.9 Mt @ 0.46% Cu ja 0.34% 
Co.

Yhtiön omistaman Osi-
konmäen kultaesiintymän 
parhaat kairaustulokset 
(kaira�u 913 m, 18 reikää): 
22.31m@2.64g/tAu ja 14.78 
m @ 2.95 g/t Au.
h�p://en.gtk.fi/export/sites/
default/ExplorationFinland/
ExplorationNews/0sn_sarki-
niemi_results.pdf
h�p://www.belvedere-resour-
ces.com/archive/2006

Suomen Teollisuussĳoitus 
Oy on investoinut Belve-
dere Resources Ltd:iin 1,25 
M€, joka sĳoitetaan Suo-

JV-sopimuksen kanada-
laisen Nordic Diamonds 
Ltd:n kanssa koskien 16:ta 
kaikkiaan 20:stä tunnetusta 
kimberlii�ipiipusta Kaavi-
Kuopion alueella. 
h�p://www.sunrisediamonds.
com/news031006.html
h�p://www.sunrisediamonds.
com/news140806.html

Northland Resources on 
saanut  30 MCAD$ lisä-
rahoituksen Suomen ja 
Ruotsin malminetsintä-
hankkeilleen.  Suomessa on 
tarkoitus rahoi�aa Kolarin 
Hannukaisen Fe-Cu-Au 

Vulcan Resourcesin päivite�y Kylylahden varantoarvio:

      Tonnes  Cu%  Co%    Ni%   Zn%   Au g/t  
Indicated Resource   6 614 512   1.07     0.22     0.23     0.44    0.70       
Inferred Resource        436 229   1.22     0.21     0.26     0.45     0.74       
TOTAL                        7 050 742   1.08     0.22     0.23     0.44     0.70        

High grade domain within the Indicated Resource:
Tonnes        Cu %  Co %    Ni %   Zn %   Au g/t  
2 283 000   2.29      0.36       0.16     0.70     1.00

h�p://www.vulcanresources.com.au/asx2006/VRL1126D-AC.pdf

by Mikko Tontti, GTK
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Nortec Ventures Corp. 
aloi�aa helikopterilla 
tehtävät aerogeofysikaali-
set tutkimukset (deep 
penetrating Time-Domain 
Electromagnetic and Mag-
netic) Koillismaa – Näränkä 
Ni-Cu-PGE hankkeessa. 
Tutkimukset suori�aa 
tanskalainen SkyTEM Aps. 
Kaikkiaan lennetään 1223 
km 100 m:n linjavälillä. Alus-
tavat tulokset ja tulkinnat 
ovat valmiit syksyllä 2006. 
Nortec Ventures Corp. ja 
Akkerman Exploration B.V 
ovat tehneet optiosopimuk-
sen joint venture -yhteis-
työstä Koillismaa – Näränkä 
-hankkeessa.
h�p://www.nortecven-
tures.com/newsreleases/
nr090606nvt.htm
h�p://www.nortecven-
tures.com/newsreleases/
nr062806nvt.htm

GTK suori�aa malminetsin-
nällisiä korkean resoluution 
syväseismisiä tutkimuksia 
yhteistyössä venäläisen 
FGUP Spetzgeofisikan kans-
sa osana maidemme välistä 
velkakonversio-ohjelmaa. 
Tutkimuksissa sovelletaan 
menetelmäkehitysmielessä 
2D- ja 3D-seismisiä mal-
linnustekniikoita malmi-
otollisilla alueilla vuosina 
2007-2008. Valitsemiensa 
kohteiden lisäksi GTK 
toivoo kaivos- ja malminet-
sintäyhtiöiltä lisäehdotuksia 
tutkimuskohteiksi.
h�p://en.gtk.fi/export/sites/
default/ExplorationFinland/
ExplorationNews/seismic 
proposals.pdf
 
Nordic Mines päivi�ää 
Laivakankaan kultaesiin-
tymän varantoarvion: 7,5 
milj. t “antagen mineraltill-
gång” pitoisuudella 2,4 g/t 
kultaa.
h�p://www.nordicmines.se/files/
Del%E5rsrapport2-2006.pdf
 
Vulcan Resources Limited 
ilmoi�aa, e�ä Snowden 
Mining Consultants on teh-
nyt Vaaran, Peura-ahon ja 
Hietaharjun varantoarvion. 
Resurssi (cut off = Ni-ekv. 
0,3%) on kaikkiaan 7.6 Mt, 
jossa Ni 0.4%, Cu 0.1%, Pd 

0.3 g/t ja Pt 0.2 g/t. Tämä 
tarkoi�aa noin 30 000 t 
nikkeliä ja yli 120 000 unssia 
PGE-metalleja.
h�p://www.vulcanresources.
com.au/asx2006/VRL1106D-
AC.pdf
 
Magnus Minerals on 
hankkinut omistukseensa 
oikeudet 21 perusmetal-
liesiintymään, joukossa mm. 
Vihanti, Makola, Aĳala, 
Orĳärvi, A�u ja Säviä.
h�p://www.magnusminerals.
com/site/Portals/0/Magnus%
20Minerals%20acquires%20
Finnish%20properties%20N
ews%20Rel%20July%2031%
2006.pdf

Endomines AB on ostanut 
Dragon Miningilta Pam-
palon kultaesiintymän. 
Dragon Mining käy�ää 
varat Oriveden Sarvisuon 
kultamalmion tutkimuk-
siin, Vammalan rikastamon 
avaamiseen sekä Vammalan 
ja Svartlidenin (Ruotsi) ym-
päristön kairauksiin.
h�p://www.dragon-mining.
com.au/pages/ASX/2006/
16oct2006_pampalo_gold_
sale.htm

Dragon Mining NL on 
aloi�anut maanalaiset kaira-
ukset Oriveden kultakaivok-
sella. Parhaita lävistyksiä:  
2.95m @ 4.70 g/t Au ja 3.20m 
@ 11.10 g/t Au sisältäen 
1.50m @ 22.10 g/t Au. Jäl-
kimmäinen lävistys saa�aa 
merkitä uu�a korkeiden 
pitoisuuksien vyöhyke�ä. 
h�p://www.dragon-
mining.com.au/pdf/
June2006%20quarterly.pdf

Cooper Minerals Inc on 
ostanut Namura Finland 
Oy:n. Namuralla on 33 val-
tausvarausta 27:llä tunne-
tulla uraaniaiheella Etelä- ja 
Keski-Suomessa. Namuralla 
on myös kymmenen valta-
ushakemusta  Kuusamon 
Kouvervaaran alueella. 
h�p://www.cooperminerals.
com/NR2006-07-25.htm

Taranis Resources Inc. 
ilmoi�aa, e�ä Ke�ukuusi-
kon alueen 3 km2:n (5,3 km) 
IP-mi�aus on valmistunut. 

Työn suori�i GTK. Tulkin-
nan mukaan alueella on iso 
S-muotoinen poimuraken-
ne, mikä parantaa selvästi 
alueen malmipotentiaali-
suu�a.
h�p://www.taranis.us/News_
Releases/Taranis_07_17_
2006nr.pdf

Adriana Resources and 
Akkerman Exploration BV 
ovat solmineet JV-sopimuk-
sen Mustavaaran vanadii-
niesiintymän tutkimiseksi. 
Adriana Resources ilmoit-
taa, e�ä Wa�s, Griffis and 
McOuat Limited on arvi-
oinut NI 43-101 -standar-
din mukaiset malmivarat 
Mustavaarassa. Jäljellä oleva 
historiallinen reservi tasolle 
+100 m on 30 Mt sisältäen 
keskimäärin 16.8% magne-
tii�ia, jossa  0.91% V. Arvio 
perustuu cutoffiin 11,9% 
magnetii�ia (jossa 0,75% V). 
Magnetii�irikasteen V-si-
sältö (0,91% tai 1,65% V2O5) 
on korkea verra�una tällä 
hetkellä tuotannossa oleviin 
vanadiinikaivoksiin.
h�p://www.adrianaresources.
com/s/NewsReleases.asp?

Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetus kauppa- ja 
teollisuusministeriön työ-
järjestyksen muu�amisesta 
määrää, e�ä ”1. päivänä 
heinäkuuta 2006 alkaen 
Teknologiaosaston osasto-
päällikkö ratkaisee lisäksi, 
jollei tässä työjärjestyksessä 
toisin säädetä, kaivoslaissa 
(503/1965) ja sen nojalla 
ministeriön ratkaistavaksi 
säädetyt asiat.”
h�p://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2006/20060498
 
North American Palla-
dium Ltd. (NAP) ja Gold 
Fields Limited (Gold 
Fields) ovat päässeet sopi-
mukseen Arctic Platinum 
Projektin (APP, Suhanko, 
Narkaus, Penikat) kehittä-
misestä. NAP suunnittelee 
evaluoivansa vuoden 2006 
aikana Suhanko-Projek-
tin korkeammilla cut-off 
-arvoilla ja tutkivansa 
muitakin mahdollisuuksia 
hankkeen talouden paran-
tamiseksi. 

http://www.napalladium.com/
releases/2006-06-20.pdf

Agricola Resources PLC 
(Agricola Resources/Cooper 
Minerals Joint Venture) on 
hakenut uraaninetsintää 
varten valtauksia; yksi Sal-
lan kuntaan ja kaksi Enon 
kuntaan sekä valtausvara-
uksia Enon, Kontiolahden 
ja Juuan kuntiin. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö on 
16.10.2006 hylännyt puut-
teellisina nämä hakemukset.
h�p://www.ktm.fi/index.
phtml?s=1809 
 
Talvivaara Mining Compa-
ny Ltd on saanut monime-
tallikaivoshankkeellensa 33 
M€ lisärahoituksen. Rahoi-
tusjärjestelyihin osallistuivat 
kansainväliset sĳoitusrahas-
tot Eton Park ja Tisbury Ca-
pital sekä Suomesta vakuu-
tusyhtiö Varma ja Suomen 
Teollisuussĳoitus Oy. 
h�p://www.talvivaara.com/
docs/Press%20release%20priv
ate%20placement%202006%2
010%2009%20ENG.pdfx 
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Alan maailmasta 
Tekesin nimi tarkentui. Uusi Tekesiä 
koskeva laki astui voimaan 1.11.2006. 
Uuden lain mukaan Tekesin viralli-
nen nimi on nyt  Tekes – teknologian 
ja innovaatioiden tutkimuskeskus. 
Lainmuutoksella vahvistetaan inno-
vaatioiden painoarvoa nostamalla 
innovaatiot teknologian kehi�ämisen 
rinnalle Tekesin nimeen.

www.tekes.fi

VTT kehi�ää entsymaa�ista virta-
lähde�ä, joka muuntaa orgaanisen 
lähtöaineen kemiallisen energian 
sähköenergiaksi entsyymien avulla. 
Entsyymit toimivat katalyy�einä ja 
mahdollistavat muun muassa sokerien 
ja alkoholien käytön pol�oaineina. 

VTT:llä kehi�eillä oleva biopol�o-
kenno perustuu homeista saatavan 
lakkaasientsyymin käy�öön katodilla. 
Lakkaasi soveltuu myös painotek-
niikkaan, koska se ei menetä paperille 
paine�ua sähköntuo�okykyään.

Entsymaa�iset virtalähteet paino-
tekniikalla toteute�uina ovat pieniä, 
edullisia ja kertakäy�öisiä. Niille on 
näköpiirissä sovelluksia logistiikka-
ketjun antureissa, elintarvikkeiden 
lämpötila-antureissa ja iholle liimat-
tavissa lääketieteellisissä antureissa 
sekä painetuissa näytöissä. Laajemmin 
sovelluksia nähtäneen 2010-luvulla.

Biopol�okennojen kehitys kuuluu 
Paine�avat miniatyyrivirtalähteet 
-projektiin, jonka tutkimusosapuolia 
ovat TKK koordinaa�orina sekä VTT 
ja Åbo Akademi.

www.v�.fi

Tekes tiedustelee yritysten ja tutki-
musyksiköiden kiinnostusta pol�o-
kennoihin. Kysely on osa kansallisen 
pol�okennoteknologiaohjelman 
valmistelutyötä. Ohjelman tavoi�eena 
on nopeu�aa suomalaisen pol�oken-
noklusterin syntymistä synergiassa 
erityisesti EU-alueella tapahtuvan 
kehityksen kanssa. 

www.tekes.fi

VTT:n ja MTT:n tutkimuksen mukaan 
liikenteen biopol�oaineet eivät vält-

tämä�ä ole ympäristöystävällisempi 
vaihtoehto kuin fossiiliset pol�oaineet, 
kun huomioon otetaan koko tuotanto- 
ja käy�öketju. Esimerkiksi kotimaisen 
ohraetanolin tai rypsipohjaisen biodie-
selin tuotanto ja käy�ö saa�avat lisätä 
kasvihuonekaasujen päästöjä suhtees-
sa fossiilisiin vertailupol�oaineisiin. 

www.v�.fi

Teollisuuden Voima Oy (TVO) on 
allekirjoi�anut Alstom Power Swe-
den AB:n kanssa sopimuksen uuden 
generaa�orin hankinnasta ja asen-
nuksesta Olkiluodon voimalaitoksen 
kakkosyksikölle. Uusi generaa�ori 
otetaan käy�öön vuoden 2009 kesällä. 
Toimitus sisältää generaa�orin lisäksi 
apujärjestelmien modernisoinnin, tar-
vi�avan suunni�elun ja asennuksen. 
Projektin suuruus on noin kaksikym-
mentä miljoonaa euroa.

www.tvo.fi

Nordkalkilla hyvä myynti. Konsernin 
liikevaihto kolmannella vuosineljän-
neksellä oli 80,8 miljoonaa euroa. Kas-
vua edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verra�una oli 10,2 %. Vuoden ensim-
mäisen yhdeksän kuukauden liikevaih-
to oli 223,0 miljoonaa euroa (196,6). 
Kasvu perustuu erityisesti myynnin 
lisääntymiseen Puolassa ja Baltiassa.

Nordkalkin omistusrakenteessa on 
tapahtumassa muutoksia. CapManin 
hallinnoimat rahastot ovat myymässä 
26 prosen�isen omistusosuutensa. 
Transaktion toteutuessa Ahlsröm 
Capitalin  omistusosuus nousee 30,5           
%:iin, Re�igin 21,0 %:iin, Åbo Akade-
min säätiön 8,7 %:iin Svenska Li�era-
tursällskapet i Finlandin 7,0 %:iin ja  
Furuvik Investin omistus 6,6 %:iin.  

www.nordkalk.com

Componenta ostaa turkkilaisen vali-
mon osake-enemmistön. Componenta 
on Koc Groupin kanssa allekirjoi�a-
nut sopimuksen, jolla se ostaa 55 % 
turkkilaisen rauta- ja alumiinivalu-
komponen�eja valmistavan Dökta-
sin osake- ja äänivallasta. Yhdessä 
Componenta ja Döktas ovat Euroopan 

toiseksi suurin itsenäinen valukompo-
nen�ien ja vaativien valuratkaisujen 
toimi�aja. Yritysten yhteenlaske�u 
liikevaihto vuonna 2005 oli 552 Me.

Döktasin asiakkaat toimivat pääasi-
assa raskaassa ajoneuvoteollisuudessa, 
off-road-, konerakennus- ja autoteolli-
suudessa. Kaupan arvo on noin 89 Me.

www.componenta.fi

Metso Minerals toimi�aa murskaus- 
ja seulontalai�eita Phelps Dodge Mi-
ning Co’n Saffordin kuparikaivokseen 
Arizonaan. Toimitus tapahtuu toisella 
neljänneksellä vuonna 2007 ja sen arvo 
on noin 14 Me.

www.metsominerals.com

Metso-konsernin ne�omyynti kasvoi 
kolmannella neljänneksellä 12 % ollen 
1 169 Me. Uusia tilauksia saatiin 1 321 
Me (916 Me Q3 2005). Syyskuun lopus-
sa konsernin tilauskanta oli 3 022 Me 
mikä on 47 % enemmän kuin vastaa-
vana ajankohtana edellisvuonna. Yhtiö 
odo�aa markkinoiden vetävän myös 
vuoden viimeisellä neljänneksellä ja 
e�ä vuodesta 2006 voi tulla Metson 
kau�a aikojen paras.

www.metsominerals.com

Outokummun liikevaihto vuoden 
2006 kolmannella neljänneksellä nousi 
1 447 milj. euroon (1 392 milj. euroa 
II/2206). Liikevoi�o parani merki�ä-
västi ja oli 231 milj. euroa (149 milj. 
euroa II/2006). Tulosparannus johtui 
ruostuma�oman teräksen odote�ua 
suurempina toteutuneista perushinto-
jen korotuksista, mu�a suuremmalta 
osin kuitenkin nikkeliin lii�yvistä 
varastovoitoista.

www.outokumpu.com

Rautaruukki on pää�änyt käynnistää 
merki�ävät noin 50 milj. euron inves-
tointihankkeet Ukrainassa ja Romani-
assa. Investointien valmistu�ua Rauta-
ruukki pystyy kasva�amaan huomat-
tavasti liike- ja teollisuusrakentamisen 
komponen�ien ja kokonaisratkaisujen 
toimituksia Ukrainan, Romanian ja 
Bulgarian alueen asiakkaille.

www.ruukki.fi

Ovakon myynnin toteu�aminen on 
vielä kesken. Myyntiin lii�yvä vi-
ranomaishyväksyntä on meneillään. 
Myynnin hollantilais-saksalaiselle 
ostajaryhmälle odotetaan toteutuvan 
loppuvuoden 2006 aikana. Rautaruu-
kin Oy Ovako Ab:n kaupasta saatava 
myyntivoi�o kirjataan vuoden nel-
jännellä neljänneksellä. Kolmannella 
neljänneksellä Oy Ovako Ab sisältyy 
osakkuusyhtiöiden tulokseen.

www.ruukki.comx

by BEF
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Inside Out
Inside Out -sivuilla käsitellään 

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y.:n 
jäsenten sekä Vuorinaisten asioita. 

Turun taidemuseon portailla opas Marita Holm esi�eli Taidemu-
seon mäen olevan vapun aloituspaikka ylioppilaille. ”Vuorinaisten 
ryhmän lähes sata silmää ei löytänyt jälkiä kuuden päivän takaisista 
vapun juhlistajista.”Turku esi�äytyi upeana ja kauniina, historiaa 
säily�äneenä kaupunkina. Helsinkiläisten modernistien Sulho Sipi-
län ja Greta Hällfors-Sipilän – Hallen ja Tivan – upeat pääkaupun-
gin maisemat kohtasimme Turussa.  

Forum Marinum antoi näkemyksiä Turusta merikaupunkina. 

Autonkulje�ajamme Tapio Mäntylä pysäy�i bussimme Prinkkalan-
talon eteen Vanhalle Suurtorille lounastaukomme ajaksi.    

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli Hirvensalossa tarjosi ulkoisilta ja sisäi-
siltä pui�eiltaan mykistävän taidekokemuksen. Seitsemän seurakunnan kappeli, jos-
sa oli idean alullepanĳana ja taidekappelin henkisenä isänä taiteilĳa Hannu Konola 
ja arkkitehti Ma�i Sanaksenahon työ Ikthys (kala), on herä�änyt kansainvälistä 
kiinnostusta ja palki�u kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa. Suosi�u kappeli 
alkoi valmistautua näkemämme hääparin vihkipaikaksi. Aurinkoinen kotimatkamme 
alkoi Kakskerran tieltä ja linja-auton täy�i iloinen puheen sorina.    

Vuorinaisten 
kevätretkellä Turussa
Tekstit ja kuvat: Seija Aarnio
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Noin kello 12 bussi saapui Taalintehtaal-
le, missä muita rei�ejä pitkin tulleet jo 
odo�ivatkin. Ensimmäisenä ohjelmassa 
oli lounas. Vanhan, kunnostetun ma-
suunin tiloihin oli kate�u seisova pöy-
tä. Sää oli mitä hienoin, kuten yleensä 
kun Taalintehdas on isäntänä, ja vanhan 
ruukin museoympäristö loi hienon tun-
nelman heti retken alkuun. 

Vatsat täynnä pieni ulkoilu teki te-
rää ja ryhmä saapui Bio Pony:n tiloihin 
missä yrityksen toimitusjohtaja Anders 
Moliis-Mellberg esi�eli hieman yrityk-
sen historiaa ja kertoi nykytilasta. Pai-
kalla oli myös yksi OVAKO-nimen kek-
sĳöistä, Juhani Nyrkiö, joka kertoi nimen 
syntyvaiheista 60-luvun lopulla. Silloin 
oltiin yhdistämässä monta yhtiötä, eikä 
näiden pitkiä nimiä oikein voitu aja-
tella yhdiste�ävän: ”Kommandii�iyhtiö 
Fiskars, Kommandii�iyhtiö Billnäs jne”. 
Ensimmäinen ehdotus nimeksi oli OVA 
(lyhenne nimestä Oy Vuokseniska Ab), 
mu�a nimi oli jo rekisteröity sveitsiläi-
selle kuohuviinille. Lisä�iin KO lop-
puun, Koverharin mukaan ja tulos oli 
OVAKO. Myöhemmin selvisi, e�ä sa-
naa ovako käyte�iin kuvatessa hyväta-
paista nuorta naista Japanissa ‒ eli uusi 
nimi oli kaikin puolin sopiva! Yleisesti 
tilaisuudessa tode�iin, e�ä nykyinen 
Ovako elää juuri nyt kiinnostavia het-
kiä, kuten ala yleensäkin.

Taalintehtaan historiasta ja tapahtu-
mista, alkaen vuodesta 1686 ja rahames-
tari Daniel Faxellista, ihan tähän hetkeen 
asti sekä lankavalssaamon toiminnasta 
tänä päivänä, kertoi tehtaanjohtaja Hasse 
Kullberg. Viimeisenä esi�elyssä oli tytär-
yhtiö Dalwire, joka tekee jännepunos-

ta ja toimii valssaamon kanssa samalla 
alueella. Esi�elyiden jälkeen porukka 
jae�iin pienempiin ryhmiin arpomalla, ja 
anne�iin jo pieni vihje siitä, e�ä ryhmille 
oli toinenkin käy�öajatus kuin vain teh-
daskierrosta varten.

Tehtaalla kierre�iin pienissä ryhmissä 
kokeneiden isäntien kanssa, ja siten kaik-
ki kysymykset saivat varmasti tyydy�ä-
vän vastauksen. Kierroksella vilkaistiin 
myös Dalwiren ja toista alueella toimivan 
yrityksen, ESABin, toimintaa. Valssaamo-
kierroksen jälkeen kuumuuden huomasi, 
koska jokaisen otsalla näy�i helmeilevän 
hikipisaroita. Voi�e arvata, e�ä kylmät 
juotavat maistuivat, kun pala�iin takai-
sin vanhalle masuunille. Lyhyen juoma-
tauon jälkeen isännät paljastivat yllätys-
numeron ensimmäisen osan, nimi�äin 
leikkimielisen kilpailun luontopolun 
muodossa. Avuksi rastien suunni�elussa 
järjestelyryhmä oli kutsunut paikallisen 
koulun rehtorin, Mats Johanssonin. Jo�a 
kävely ns. Masuunisuon uskoma�oman 
kauniissa ympäristössä ei tuntuisi liian 
raskaalta, sai jokainen ryhmä kartan li-
säksi mukaansa eväspussin. Pussissa oli 
Ovakon logon värisiä urheilujuomia ja 
pientä suolaista purtavaa. Luontopolulla 
ryhmät ratkoivat si�en jä�iläisongelmia, 
metsästivät puhallusputkella, takoivat 
nauloja, suori�ivat visailua ja yri�ivät 
selvi�ää oliko museon esineistä kerrotut 

tarinat ”to�a vai tarua”?
Luontopolun lähestyessä loppuaan 

kuului jo monesta ryhmästä iloista puli-
naa. Hieno sää, erinomainen ympäristö 
ja onnistunut ohjelma oli saanut jaoston 
jäsenten hymyn herkkäksi. Oli siis aika 
paljastaa seuraava yllätys. Isännät olivat 
järjestäneet illallisen museoalueen van-
hassa  mekaanisessa verstaassa! Lisäksi 
”Downtown Dixie Tigers”, alias ”DDT 
Jazz Band” soi�i ilosta svengaavaa jazzia 
ja iloiset tarjoilĳat jakelivat ”Dalsbruka-
re”-nimistä, paikallista drinkkiä. Istu�iin 
alas ja nauti�iin saaristolainen illallinen. 
Yksi illan isännistä, valssaamon päällik-
kö Kenneth Nordell, sivisti kesäretkeläisiä 
kertomalla Taalintehtaan jazzperinteistä 
ja jokakesäisestä jazzfestivaalista ”Baltic 
Jazz”.

Illan aikana jae�iin palkintoja ja laulet-
tiin monta iloista laulua. Vähitellen ulko-
nakin alkoi hämärtää ja osa vieraista esit-
ti kiitospuheita. Kaikissa tode�iin, e�ä 
retki oli ollut eri�äin onnistunut, isännät 
tehneet todella hyvää työtä järjestelyiden 
kanssa ja Taalintehdas näy�änyt miten 
uskoma�oman hieno paikka se on.

Vielä kotimatkalla tode�iin, e�ä olkoot 
ovakolaisten yritys si�en minkä niminen 
tahansa, niin kyllä se hyvät retket osaa 
järjestää!

Esitän osallistujien ja koko jaoston 
puolesta suurkiitokset isännille!x

TEKSTI Alex Lagerstedt
KUVAT Pekka Montola, Alex Lagerstedt

Metallurgĳaosto  
Taalintehtaan 
valssaamolla
Perjantaina 25.8.2006 jaoston kesä-
retken päämääränä oli Taalintehdas ja 
Ovako Wire Oy Ab:n lankavalssaamo. 
Bussi lähti Helsingistä aamutuimaan ja 
matkalla poimi�iin suunnitellusti vielä 
vähän matkustajia mukaan. 

Ovakon urheilujuomia.
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Geologĳ aosto ja Geokemian 
rengas järjestävät perinteiset

GEOKEMIAN PÄIVÄT
helmikuun puolivälissä 2007

Teemoina:
* MALMINETSINTÄ ‒

 GEOKEMIA
* MAAPERÄN HAITALLISET 

AINEET

Lisää tietoa lähi aikoina  
– Seuraa jäsenpostia!

Lisätiedot: Reĳ o Salminen, 
puh. 040 5016599, 

reĳ o.salminen@gtk.fi 

Aluejohtaja Runar Blomqvist ja toimiala-
päällikkö Olli Breilin esi� elivät toimis-
ton ja kertoivat yksikön toiminnasta ja 
suunnitelmista. Länsi-Suomen yksikkö 
on kasvussa lähivuodet ja vaiku� aa 
todennäköiseltä, e� ä kaikkia ei löydy 
GTK:n sisältä, vaan palkataan uu� a 
henkilökuntaa. Lisäksi geologi Olavi 
Kontoniemi Itä-Suomen yksiköstä esit-
teli GTK:n malminetsinnän tilanne� a 
Pohjanmaalla. Hyviä aiheita on tuote� u 
omilla tutkimuksilla ja kansannäy� ei-
den perusteella. Monet kansannäy� ei-
den lähe� äjät ovat käytännössä asiansa 
oppineita amma� itaitoisia prospekto-
reita ja näy� eet aina mielenkiintoisia. 

Lounaaksi ajoimme Pyhäsalmelle ja 
vatsan täytön jälkeen Timo Mäki piti kai-
voksen historiasta ja alueen geologiasta 
sekä kaivoksen omistajan INMET:n ylei-
sistä malminetsintäajatuksista mielen-
kiintoisen katsauksen. Kun oli geologia 
kerra� u niin Timon kuilua pitkin me-
nimme uuteen kaivokseen. Kaivos on 
pari kertaa aikaisemminkin vierailleelle 

Geologĳ aoston 
syysekskursio 
Pohjanmaalle

yhtä vaiku� ava, vaikea uskoa, e� ä niin 
pienellä porukalla nousee pitkälti toista 
miljoonaa tonnia malmia! On helppo us-
koa, e� ä Pyhäsalmi on maailman tuo� a-
vin maanalainen sinkkikaivos. Kaivok-
sen jälkeen kaivos tarjosi vielä saunan 

Peter Finnäs Nordic 
Mines Ab:lta esi� ele-
mässä Laivakankaan 
kultaesiintymää ekskur-
sioväelle. 
Kuva: Timo Mäki

GEOLOGIJAOSTON 
VERKKOSIVUT
UUDISTUNEET!

Käy tutustumassa ja vastaa 
kyselyymme!

 
@@@@

 www.vuorimiesyhdistys.
fi /geologi/

Maanantai-iltana 18.9. suuri osa ekskursio-osallistu-
jista kertyi Kokkolan Kaarle -hotelliin. Tiistaiaamuna 
19.9. loputkin 16 osallistujasta löysi paikalle ja ensim-
mäisenä kohteena oli GTK:n Länsi-Suomen yksik-
köön tutustuminen. 

TEKSTI Juhani Ojala

ja päivällisen, joita ei juuri enää parem-
miksi voi lai� aa. Kiitokset Timo!

Aamulla aikainen lähtö kohti Outo-
kumpu Oy:n Hituran kaivosta, jossa 
meidät o� i vastaan geologit Olli-Pekka 
Isomäki ja Per� i Hakanen. Kahvin lomas-
sa meille esiteltiin Hituran geologiaa ja 
kaivoksen toimintaa, sekä tarkianiitin 
löytötarina. Kaikkihan tietävät, e� ä tar-
kianiitin on löytänyt Kari Kojonen ja toh-
tori Vladimir Knauf Hituran rikasteesta ja 
e� ä se on ruskean harmaa ja metallin-
kiiltoinen rikkiyhdiste, jossa metallisina 
pääalkuaineina ovat renium, molybdee-
ni, kupari ja osmium sekä pieninä mää-
rinä rautaa, nikkeliä ja kobol� ia. Kuu-
limme myös, e� ä Hituran kaivoksen 
kokonaistuotanto on yli� änyt 14 Mt ja 
e� ä se on nyt nikkelin kokonaistuotan-
noltaan Suomen suurin nikkelikaivos. 
Tunnetut malmivarat rii� änevät kesään 
2008 asti. Kaivoksen tarjoaman lounaan 
jälkeen kiitimme vieraanvaraisuudesta 
ja lähdimme kohti Raahen Laivakan-
kaan kulta-valtausta.

Laivakankaalla meitä oli vastassa geo-
logi Peter Finnäs Nordic Mines:lta, ja sa-
teisen bussimatkan jälkeen kirkastunut 
sää. Peter kertoi viimeisimmistä kaira-
usohjelmista ja kaivossuunnitelmista. 
Juonimalmit ovat haastavia, mu� a run-
saalla kairauksella malmi on alkanut 
hahmo� ua. Lisäksi ympäristössä oli 
useita kohteita testa� avana diorii� isen 
intruusion ja mafi sten vulkanii� ien kon-
taktivyöhykkeessä. Toivo� avasti pitoi-
suudet ja tonnit kertyvät siihen malliin, 
e� ä tälläkin suunnalla saamme kuul-
la kaivostoiminnan ääniä. Mai� avien 
maastokahvien jälkeen kiitimme Peteriä 
ja totesimme ekskursion olleen antoisa 
ja onnistunut.x In
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VMY:n sääntöjen mukaan ”yhdistyksen 
kaivostoiminnan alalla toimivat jäsenet muo-
dostavat kaivosjaosto-nimisen alaosaston”. 
Suomessa on toteute�u mainitulla kai-
vostoiminnan alalla uudelleenjärjestelyä 
useita vuosia. Aikaisemman muutaman 
ison kotimaisen kaivosyrityksen sĳaan 
nykyään kaivoksia operoi useampi pie-
nempi yritys, joista useat ovat lisäksi osin 
tai kokonaan ulkomaalaisia. On selvää, 
e�ä toteutetut rakenneuudistukset heĳas-
tuvat jollain tavalla meihin kaikkiin alalla 
toimiviin.

Kaivosteollisuuden pilkkoutuminen 
näkyi aluksi rekrytointien loppumisena, 
josta seurasi nopeasti koulutuksen vähe-
neminen. Alalle suuntautuvat opiskelĳa-
määrät tippuivat ja koulutus toteutetaan 
nykyään kansainvälisenä koulutusohjel-
mana. Tällä hetkellä kaivosteollisuudella 
vetää taas hyvin ja töitä olisi kyllä tarjolla, 
vaan ei koulute�uja työntekĳöitä – aina-
kaan kotimaisia. Itseaiheute�ua päänsär-
kyä? Kotimaiset työntekĳät täytyy löytää 
sidosryhmistä ja muista ”puoliamma�i-
laisista”.

Suurin osa kotimaisista kalliotekniikan 
ja louhinnan opiskelĳoista suuntautuu 
nykyään opinnoissaan rakennuspuolelle. 
Tämän seurauksena on ollut luontevaa 
eriy�ää ja siirtää alan opetus entiseltä 
yhteiseltä (”Vuori”)osastolta Rakennus-
osastolle, jossa siis myös kaivostekniikan 
koulutus tulevaisuudessa tapahtuu. Täten 
nykyisistä opiskelĳoista uhkaa tulla opis-
keluaikanaan RAKENNUSKILTALAISIA, 
eikä Vuorikiltalaisia. Opiskelun fyysinen 
sĳainti toistaiseksi vanhalla ”Vuorila�al-
la” saa�aa hidastaa tätä kehitystä jonkun 
verran, mu�a ei ikuisesti.

Yksi VMY:n päätarkoituksista, ehkä 
tärkein, on edesau�aa jäsenistön VER-
KOTTUMISTA ja tätä kau�a heidän am-
matillista osaamistaan. Kaivosjaosto on 
tällä hetkellä reilulla 400 jäsenellä VMY:n 
toiseksi pienin. Jaosto toimii tällä hetkel-
lä kiite�ävän aktiivisesti, mistä kertoo 
huoma�avasti muita jaostoja paremmat 
osallistujamäärät ja -prosentit järjestetyis-
sä tilaisuuksissa. Tämä aktivitee�i kertoo 
tapahtumien sosiaalisesta tilauksesta ja 
kannustaa toimihenkilöitä kehi�ämään 
toimintaa edelleen. Aktiviteetistä saamme 
kii�ää rii�ävää jäsenkantaamme ja hyvin 
suorite�ua ja toimivaa jäsenrekrytointi-
amme, joiden yhteistyön ansiosta suurin 
osa alalla toimivista henkilöistä on saatu 
mukaan VMY:n toimintaan. Jäseniä on 
rekrytoitu yhä enemmän perinteisen kai-
vosteollisuuden ulkopuolelta. On ollut 
pakkokin, koska tällä jäsenistön perintei-
sellä toimialalla ei ole enää lukumääräl-
lisesti kuin murto-osa entisestä insinöö-

Vuosi 2006 oli taas se vuosi, jolloin jaos-
ton syysretki suuntautui ulkomaille. Tällä 
kertaa ohjelman focus oli poikkevasti kal-
liorakentamisen puolella. Strategia vai-
ku�i onnistuneelta ainakin osano�ajien 
määrää katsoessa, sillä osano�ajia oli 33. 
Myös nuoria jäseniä oli saatu kiite�ävästi 
mukaan. 

Vierailukohteiksi oli vali�u kolme Ete-
lä-Ruotsissa sĳaitsevaa tunnelityömaata, 
maini�akoon vielä, e�ä kahdella näistä 
töitä tehtiin ilman räjähteitä ‒ mekaani-
sesti kalliota irroi�avien koneiden avul-
la. Lopuksi oli vielä vierailu Sandvikin 
murskaintehtaassa Svedalassa. 

Torstai 28.9.

(Työ)päivä alkoi aamulennon jälkeen bus-
simatkalla Lemconin Torbacken-Hede 
välisen rautatietunnelin työmaalle. Kysei-
nen tunneli tulee olemaan kaksiraiteinen 
ja noin kolme kilometriä pitkä. Varsinai-
sen tunnelin viereen louhitaan lisäksi pa-
kotunneli vahinkojen varalle. Työmaalla 
meitä vastassa oli kotoisen tu�u oranssi 
väri tel�ojen ja kyl�ien koristeena, uu�a 
sen sĳaan oli tunnelin perällä kohda�u 
keltainen 4-puominen porajumbo. 

Tunnelia tehtiin perinteisellä poraus-
räjäytys -menetelmällä. Suomesta poi-
keten injektointi oli vakiotoimenpide ja 
tämä myös näkyi tunnelissa ‒ seinämien 
pölykerrokset olivat siellä täällä jopa hie-
man kosteita. Kauniina yksityiskohtana 
mieleen jäi loivasti tunnelin suuntaan 
aaltoileva granii�igneissi. 

Matka jatkui kalaravintolan kau�a kan-
sainvälistäkin maine�a nii�äneelle Hal-
landsåsenin tunnelityömaalle, jossa saim-
me kuullaksemme projektin yleisesi�e-
lyn ja tutustuimme näy�elyyn. Arvotut 8 
onnekasta pääsivät käymään myös maan 
alla tutustumassa itse TBM-lai�eeseen. 

rikunnasta. Jaoston jäsenistä enää vain n. 
neljännes saakin elantonsa suoraan perin-
teisestä kaivosteollisuudesta. Kallioraken-
tajien, suunni�elĳoiden, konsul�ien, laite-
toimi�ajien yms. sidosryhmien edustajien 
määrä on ollut kasvussa. Tästä jaoston si-
säisestä rakennemuutoksesta on ollut var-
masti vain hyötyä jäsenistölle. Viimeisellä 
Ruotsin syyretkellä (kts. kertomus) oli 
täysi osaano�ajamäärä ja neljännes heistä 
tuli kaivosteollisuudesta, vaikka kohteina 
oli pelkkiä rakennuskohteita. Tämä vas-
taa jäsenistön kokonaisjakautumaa, joten 
voidaan arvioida, e�ä rakennuskohteissa 
vierailu ei vähentänyt kaivosteollisuuden 
edustajien osallistumista lainkaan.

Kaivosjaoston johtokunta on huolestu-
neena seurannut alalla vallitsevaa kehitys-
tä. Jaoston toiminnan kantavana voimana 
ja aktiivisimpana osana ovat olleet aina 
juuri perinteiset ”Vuorimiehet” eli kai-
vosinsinöörit. Heitä ei ole ennen tarvin-
nut edes rekrytoida yhdistykseen, vaan 
opiskelu ”Vuorila�alla” ja osallistumi-
nen ”Vuorikillan” toimintaan on johtanut 
luonnollisesti Vuorimiesyhdistyksen jäse-
neksi valmistumisen jälkeen. Entä tuleeko 
tulevaisuuden Rakennuskiltalaisista puo-
liautomaa�isesti VMY:n jäseniä?

Miten voimme turvata jaostomme toi-
minnan tulevaisuudessa? Jaoston toimin-
nan tulevaisuuden turvaamiseksi johto-
kunta pää�i esi�ää jaoston vuosikokouk-
selle 2006, e�ä jaoston nimi muute�aisiin 
paremmin jaoston jäsenistöä kuvaavaksi. 
Johtokunnan ehdotus uudeksi nimeksi 
on ”Kaivos- ja louhintajaosto”. Tällä eh-
dotuksella johtokunta ei halua unohtaa 
yhdistyksen perinteitä vaan pyrkii pikem-
minkin vain virallistamaan jo kauan jatku-
nu�a suuntausta ja kehi�ämään jaoston 
(ja tätä kau�a koko yhdistyksen) toimin-
taa edelleen. Tämän nimen alle olisi huo-
ma�avasti helpompaa ja luonnollisempaa 
rekrytoida tulevaisuuden opiskelĳoita ja 
enimmäkseen rakennusalalla toimivia si-
dosryhmiä, joita jaostomme tarvitsee jä-
senikseen tulevaisuudessa yhä enemmän 
turvatakseen jäsenmääränsä ja pystyäk-
seen tehokkaasti verko�umaan. 

Myös muita nimiehdotuksia ja kannan-
o�oja vanhan säily�ämiseksi otetaan vas-
taan ja niitä voi lähe�ää allekirjoi�aneel-
le. Seuraavassa v. 2007 vuosikokouksessa 
on tarkoitus järjestää lyhyt keskustelu ja 
äänestys vanhan nimen ja parhaiden ni-
miehdotuksien välille, jolloin päätetään 
esi�ääkö jaoston johtokunta VMY:n halli-
tukselle nimensä vaihtamista – lopullinen 
päätösvalta asiassa on heillä.x  

 

Kaivosjaostolle
  UUSI NIMI?

Kaivosjaoston johtokunnan psta
Jari Honkanen, puheenjohtaja 
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Tämä työmaa tuli vuonna 1997 kuului-
saksi kun kallion injektoinnissa käytet-
ty Rhoca Gil kaatoi muutaman lehmän 
ja kosolti pienempiä eliöitä. Työmaa oli 
ollut muutoinkin vaikeuksissa alusta al-
kaen, sillä ensimmäinen yritys avoimella 
tunneliporakoneella (TBM) jumi�ui jo 
13 metrin jälkeen. Poraus-räjäytys -me-
netelmällä sinniteltiin vielä viisi vuo�a 
vesivuotojen keskellä, ennen kuin pillit 
laite�iin pussiin kuudeksi vuodeksi. 

Työmaa ava�iin uudelleen vuonna 
2003. Tällä kertaa töihin käytiin uuden-
laisella Mixshield-tyyppisellä tunnelipo-
rakoneella joulukuussa 2005. Kaverien 
asenne�a täytyi todella ihailla; vaikka 
kaikki mahdollinen oli mennyt pieleen, 
he ovat kuitenkin oppineet valtavasti 
– kantapään kau�a. Uuteen hölmöilyyn 
ei enää ole varaa ‒ paikalliset kuulemma 
vain odo�avat koska työmaalta tulee taas 
Jobin postia. Toivo�akaamme heille on-
nea, valitun linjauksen kanssa sitä myös 
tarvitaan. 

Ensimmäisen raskaan päivän pää�eek-
si oli vielä tiedossa ajomatka Malmöön, 
missä majoitu�iin kuninkaallistenkin 
suosimaan neljän tähden Mayfair-hotel-
liin ja nauti�iin Buffet-illallinen St. Mar-

cus Vinkälläre- nimisessä paikassa (ennen 
jatkoja). 

Perjantai 29.9.

Matkan toisena päivänä vuorossa oli 
tutustuminen n. 1 Mrd€:n Malmön Ci-
tytunnel-projektin näy�elyyn ja työmaa-
han. Kyseinen tunneli tehdään Malmön 
keskustan alla kaupungin läpi kulkevalle 
oikoradalle purkamaan Malmön keskus-
rautatieaseman ja ratapihan ruuhkia. 

Rata porataan TBM-lai�eilla kalkki-lii-
tukiveen ja reitille tehdään lisäksi kolme 
uu�a maanalaista asemaa Roadheader-lait-
teilla. TeeBeeÄmmiä on kaksi kappale�a, 
molemmat ovat Earth Pressure Balanced 
-tyyppisiä, eli täysin vedenpaine�a vas-
taan tiiviste�yjä. Olennaisin ero näiden ja 
Hallandsåsenin koneen välillä on irrote-
tun kiven käsi�ely, ja tietysti hinta. Hal-
lansåsenin TBM oli yli neljä kertaa näitä 
kalliimpi (50M€ vs. 12,5M€). 

Lounaan jälkeinen, matkan virallisen 
osuuden viimeinen kohde oli Sandvik 
Rock Prosessingin murskaintehdas Sve-
dalan kylässä. Kävelypyrähdyksen var-
rella tuli vastaan paljon raskaita kom-
ponen�eja, ja jokunen kokonainenkin 
karamurskain. Rohkeimmat yri�ivät 
kurkistaa erään käynnissä olevan yksilön 
kitaan. Toinen tyylikäs laite oli valokaa-
riuuni, jossa heput sula�ivat oman man-
gaaniteräksensä. Yksikin uuni vei sähköä 
pienen kaupungin verran. Kokonaisuute-
na paikka jäi mieleen valimon ja konepa-
jan muodossa. 

Malmöön paluun jälkeen päivän päät-
teeksi oli vielä juhlaillallinen Årstiderna-ni-
misessä ravintolassa, jossa isännille muis-
teltiin jakaa kunnon kiitokset. Alltså, tusen 
tack till alla våra besökvärdar och presen-
tationshållare för er tid! (Kiitoksia myös kai-
kille matkan isännille ja esitelmöitsĳöille).

Lauantai 30.9.

Reissun viimeinen päivä oli vara�u puh-
taasti hauskanpidolle ja shoppailulle, sil-
lä lento lähti vasta puoli kuudelta iltapäi-
vällä Tanskan puolelta Kastrupista. Osa 
porukasta kiersi Malmön ydinkeskustan 
veneellä virvokkeita nau�ien, jotkut oli-
vat taas keksineet omaa ohjelmaa. Visaa 
tuli nyt vingute�ua ensimmäistä kertaa 
koko matkan aikana, tosin Finnairin pai-
norajoitus piti tilin tällä erää plussalla. 
Allekirjoi�anut kävi pienemmän poru-
kan kera syynäämässä vielä yhden City-
tunnelin työmaan. 

Paikallisjunaksi varsin nopea metallin-
värinen sukkulajuna vei meidät Öresun-
din sillan ja tunnelin kau�a noin 20 mi-
nuutissa Kastrupin asemalle, jossa tyy-
pillisen jonotuksen jälkeen saimme vielä 
hieman piristystä matkaväsymykseen 
lennon viivästy�yä helsinkiläisen sumun 
takia. Kone kuitenkin saapui melkein ajal-
laan, ja rullaamaan päästiin vain kymme-
nen minuu�ia myöhässä. Li�off oli jälleen 
yhtä hauska kuin ennenkin, ja palasimme 
jälleen Suomen pimeään syysiltaan. 

Ensi vuoden matka tulee perinteen mu-
kaisesti olemaan kotimaassa, mu�a bus-
sikokouksen huomion keskity�yä jaoston 
nimenmuutokseen ohjelmasta ei saatu 
vielä vihiä. Tuhannen taalan kysymyk-
seksi jäikin, kuinka radikaalin muutoksen 
uskallamme tehdä? Jääkö kaivosjaosto 
yhä elämään osana louhinta- ja kaivos-
jaostoa vai muuntuuko se kokonaan lou-
hintajaostoksi? Toinen kuuma peruna oli 
Kaivos- ja Louhintatekniikan käsikirjan 
uudistaminen, mistä kuulemme varmasti 
lisää jatkossa…x

Hyvää syksyn jatkoa toivo�aa 
stipendiaa�inne, 
Aleksis Lehtonen

Kaivosjaoston syysretki 
Etelä-Ruotsiin 2006
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Jaoston johtokunta ponnisteli tavallista-
kin enemmän tämän vuotisen ekskursi-
on ideoinnissa ja suunni�elussa. Hyviä 
ideoita tuntui olevan enemmän kuin 
pysty�iin toteu�amaan. Lopuksi todet-
tiin, e�ä Euroopan laidallahan tässä ol-
laan, ja aika pohjoisessa, joten menemme 
siis toiselle laidalle, ja etelään. Kantava-
na runkona tähän olivat jo hyvissä ajoin 
varmistetut kaivoskohteet Neves Corvo 
Portugalissa ja Aguablanca Espanjassa. 
Näitä täydenne�iin vielä Atlantic Cop-
per:in kuparisulatolla. Lisäksi sukellet-
tiin paikalliseen kul�uuriin Sevillassa. 
Seuraavassa lyhyesti matkan tärkeim-
mät etapit, tapahtumat ja ihmiset niin 
kuin ne muistin lokeroihin jäivät.

Keskiviikko 16.9. 

Kokoontuminen lähtöpaikkaan Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle oli jokaisen 
osallistujan omalla vastuulla ja harkin-
nassa. Suunnilleen puoli tuntia ennen 
koneen lähtöä totesimme, e�ä ainakin 
suurimmaksi osaksi tutunnäköistä po-
rukkaa oli pyrkimässä Frankfurtiin 
menevään aamukoneeseen, ja niin alkoi 
matkan ensimmäinen osuus. Matkapa-
hoinvointikaan ei noin lyhyellä lennol-

la päässyt yllä�ämään, joten päätimme 
jatkaa matkaa vielä toisella lennolla 
hieman lämpimämpään Eurooppaan eli 
Lissaboniin. 

Somincor Neves Corvo Mine
Portugaliin saavu�uamme totesim-

me, e�ä Suomen aikaan verra�una kak-
si tuntia oli sääste�y aikaa, ja tämähän 
tiesi sitä, e�ä työpäivä oli päässyt vas-
ta kunnolla alkamaan. Ensimmäinen 
kohteemme oli Lissabonista kaakkooon 
noin 250 km:n päässä oleva Neves Corvo 
Mine lähellä Castro Verden kylää, johon 
lähdimme suoraan lentoasemalta. 

Matka kaivokselle tiesi noin 3 tunnin 
bussimatkaa, joka kului kuitenkin mel-
ko mukavasti, vaikka maisemat eivät 
Lissabonin jälkeen juuri säväy�äneet-
kään. Kuivaa melko tasaista maastoa 
lähes koko matkan. 

Vierailun isäntinä toimivat rikasta-
mon päällikkö Antonio Camacho ja me-
tallurgi Jorge Curral, joka oli jokin aika 
si�en vieraillut Suomessa ja mm. Pyhä-
salmen kaivoksella. Vanhoja tu�uja siis, 
ainakin toisille.

Kaivos on Euro Zinc -yhtiön omistama  
Somincor (Sociedade Mineira de Neves 
Corvo) tytäryhtiön kau�a. Toiminta pe-

rustuu v. 1977 löyde�yyn esiintymään, 
jossa kuparin lisäksi on sinkkiä ja tinaa. 
Kuparin tuotanto aloite�iin vuonna 
1989 ja tinan tuotanto vuo�a myöhem-
min. Kuparin tuotanto jatkuu edelleen, 
mu�a tinan tuotanto on vaihtunut sinkin 
rikastukseen. Tinaa tuotetaan nykyään 
vain satunnaisesti. Sen lisäksi tuotetaan 
myös pieniä määriä lyĳyä ja hopeaa. 
Kaivoksen kapasitee�i on tällä hetkellä 
vajaat 2,5  Mtpa malmia, josta kupari-
malmin osuus hieman yli 2 Mtpa.

Rikastusprosessi on perinteinen vaah-
dotusprosessi, jossa primäärĳauhatuk-
sen syö�ö noin 260 tph. Rikaste suoda-
tetaan viidellä painesuoda�imilla (Sala-
Metso), joista saadaan 5 tonnia per sykli. 
Kaivos tuo�i v. 2005 hieman alle 400 000 
t Cu-rikaste�a, jonka Cu-pitoisuus kes-
kimäärin 24,5 %. 

Vierailun jälkeen matka jatkui vä-
li�ömästi Espanjan puolelle, jossa oli 
seuraavan päivän kohteemme. Majoit-
tuminen ja melko myöhäinen illallinen, 
noin klo 23:00 paikallista aikaa, tapahtui 
Zafra nimisessä kylässä noin 150 km Se-
villasta pohjoiseen. Hotellimme oli van-
ha tyypillinen Etelä-Espanjan palatsi. 
Illallisella söimme paikallisia herkkuja: 
gazpachoa, calderetaa ja flania. Päivä oli 

TEKSTI Harri Lehto ja Raquel Konola KUVAT Juha Tiitinen

La Vuelta Iberica
Rikastus- ja prosessĳaoston 
syysekskursio 13.-16.9.2006 
Portugaliin ja Espanjaan

Ryhmäkuva Vueltan osallistujista Aguablancan rikastamon edustalla.
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kohtuullisen pitkä, mu�a matka oli al-
kanut hyvin.

Torstai 17.9. Aguablanca Mine

Torstai on toivoa täynnä, ja niin olimme 
mekin kun suuntasimme seuraavaan 
kohteeseen joka oli Aguablancan nik-
kelikaivos noin 80 km Sevillasta pohjoi-
seen.

Kaivoksen omistaa Rio Narcea Gold 
Mines Ltd. Rio Narcea Recursos -tytär-
yhtiön kau�a.

Aguablancan kaivoksen toiminta 
perustuu 1993 löyde�yyn Ni-Cu sulfi-
diesiintymään. Malmivarat (avolouhok-
sen osalta) on arvioitu noin 16 Mt Ni-Cu 
malmia. Avolouhoksen ja rikastamon 
kapasiteetin osalta kaivoksen eliniäk-
si on arvioitu noin 11 vuo�a. Nykyään 
kaivos on avolouhos, mu�a myös maan 
alta louhintaa on suunniteltu. Laitos 
tuo�aa jonkun verran myös platinaa. 

Paikallisina isäntinä toimivat tuotan-
topäällikkö Jose Suarez, sekä kaivoksen 
päällikkö Manuel Brana. Noin tunnin 
mi�aisen esitystuokion jälkeen pääsim-
me tutustumaan rikastamoon, jota oltiin 
juuri käynnistämässä seisokin jälkeen.

Rikastamon toiminta on aloite�u vas-
ta keväällä 2006, joten pääsimme katso-
maan todella uu�a prosessia. Prosessi 
perustuu semiautogeenĳauhatukseen 
ja vaahdotukseen perustuvaan  Ni-Cu 
yhteisrikasteen tuo�amiseen. Sakeu�i-
met ovat Outokummun High Density 
Supaflo-mallisia. Pumput ovat Metson 
ja suoda�imet ovat paikallisen Tefsan 
painesuoda�imia. Rikastamon suunni-
teltu kapasitee�i on noin 1,5 Mtpa mal-
mia. Yhteisrikaste toimitetaan Huelvan 
kau�a maailmalle jaloste�avaksi. Tällä 

hetkellä kaikki tuotanto menee Kiinaan.
Eri�äin ystävällisen vierailun ja viirin-

luovutuksen jälkeen jatkoimme matkaa 
Sevillaan, jossa oli seuraava majapaik-
kamme, sekä retken paikalliskul�uuri-
osuus.

El Patio Sevillano
Rikastus- ja prosessĳaoston ekskur-

sioiden viimevuotisiin perinteisiin on 
johdonmukaisesti kuulunut panimo-
vierailu. Tässä suhteessa tämä vierailu 
poikkesi totutusta kaavasta, mu�a hy-
vin osallistujat tästä järkytyksestä kui-
tenkin selvisivät. Monella tulee Espan-
jasta mieleen ainakin härkätaistelu, vii-
nit, jalkapallo ja flamenco. Me teimme 
kompromissin, ja menimme katsomaan 
paikallista flamencoesitystä, jonka paik-
ka oli vali�u siten, e�ä se sĳaitsi aivan 
härkätaisteluareenan vieressä. Viiniäkin 
taisi joku juoda, mu�a sen verran oli 
tanssiesityksessä tungosta, e�ä jalkapal-
loa ei mahtunut potkimaan.

Flamenco-esitys tapahtui hyvin van-
hantyyppisessä salissa, jota reunusti 
parveke, ja permannon tuolit oli asetet-
tu sen verran lähekkäin, e�ä tunnelma 
oli varsin tiivis. Esitystä voisi luonnehtia 
lyhyesti sanalla loistava. 

Perjantai 18.9. Atlantic Copper, 
Huelva

Vaikka Sevilla vaiku�ikin todella mu-
kavalta paikalta, niin matkaa oli taas 
aamulla jatke�ava. Seuraava kohde oli 
noin tunnin ajomatkan päässä Huel-
vassa etelärannikolla sĳaitseva Atlantic 
Copper. Alueella on runsaasti suurteol-
lisuu�a, josta maini�akoon mm. Ferti-
berian lannoitetehdas, FMC Foretin fos-

faa�itehdas, CEPSA:n öljynjalostamo, 
Uión Fenosan voimalaitos, etc.

Tehtaalla meidät o�i lämpimästi vas-
taan kolutuspäällikkönä toimiva Ms. 
Sol Villar, joka esi�i lyhyesti laitoksen 
historiaa ja toimintaa. Esityksen jälkeen 
teimme pienen kierroksen tehtaalla, 
jossa pääsimme katsomaan sulatusta, 
konvertointia, anodivalua, sekä lopuksi 
elektrolyysiä.

Kuparirikasteita tuodaan kaikkial-
ta maailmasta (Espanjasta, Kanadasta, 
Chilestä, …). Tuo�eita myydään Rans-
kaan ja Italiaan. Toiminta perustuu Ou-
tokummun liekkisulatusprosessiin, joka 
on asenne�u laitokselle jo vuonna 1975. 
Vuonna 1985 prosessia paranne�iin ha-
pen rikastuksella. Atlantic Copper ni-
mellä toiminta aloite�iin vuonna 1996. 

Laitos käy�ää vuosi�ain noin 
1 000 000 Cu-rikaste�a ja noin 30 000 
t romua.

Laitos tuo�aa nykyisellään noin 
270 000 tpa anodikuparia, josta elektro-
lyysin kau�a noin 250 000 tpa katodi-
kuparia. Näiden lisäksi noin 60 000 tpa 
hopeaa, ja noin 30 000 tpa kultaa.

Atlantic Copper oli viimeinen viral-
linen vierailukohde, ja sieltä lähdimme 
takaisin Portugalin puolelle ja kohti Lis-
sabonia, johon tutustuminen oli jäänyt 
hieman hätäiseksi tulopäivänä.

Lissabon
Perjantai-ilta Lissabonissa sujui muka-

vasti ja aivan liian nopeasti, koska näh-
tävää olisi täälläkin ollut vaikka kuinka 
paljon. Kaikkea ei ehdi kuitenkaan teh-
dä, vaan paluu kotimatkalle odo�i jo 
lauantaina aamupäivällä.

Kiitokset

Suurkiitokset kaikille retken isännille ja 
isäntäyhtiöille, jotka oti�e meidät vas-
taan. Kiitokset myös yrityksille, jotka 
sponsoroivat retken eri osuuksia. Spon-
soreina toimivat tällä kerralla Metso 
Minerals Oy ja Outokumpu Technology 
Minerals Oy. Lopuksi vielä kerran kii-
tokset kaikille mukana olleille hyvästä 
hengestä ja mielenkiinnosta. Raquel, 
erityiskiitokset sinulle, osuutesi matkan 
onnistumiselle oli korvaamaton. 

Ja muille, muista e�ä ensi kerralla 
myös sinä voit olla mukana!x
PS. Lisää kuvia retkestä rikastus- ja prosessi-
jaoston kotisivuilla:
h�p://www.vuorimiesyhdistys.fi/rikastus/in-
dex.html
Lisätietoja vierailukohteista seuraavista 
osoi�eista:
h�p://www.rionarcea.com/s/Aguablanca.asp
h�p://www.eurozinc.com/s/NevesCorvo.asp
h�p://www.atlantic-copper.es/web1024/in-
dex1024.html
h�p://www.elpatiosevillano.com/

Neves Corvon myllyt. Taustalla vaahdo�amo.
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president Outokumpu Oyj, 
PL 270, 02201 ESPOO 
09-4215503 fax 09-4215550  
pekka.erkkila@outokumpu.com

FT Elias Ekdahl, varapuheenjohtaja/vice 
president Geologian tutkimus-
keskus, PL 96, 02151 ESPOO 
020 5502201 elias.ekdahl@gtk.fi 

YHDISTYKSEN PÄÄSIHTEERI/
Secretary General TkT Kalevi Nikkilä 
Hakamäentie 5 A, 02120 ESPOO
040-5430724 
kalevi.nikkila@vuorimiesyhdistys.fi 
 
YHDISTYKSEN RAHASTONHOITA-
JA/Treasurer TkL Ulla-Rii� a Lahtinen 
Kaskilaaksontie 3 D 108, 02360 ESPOO 
09-813 4758, 0400-456 195 u-r.lahtinen@
vuorimiesyhdistys.fi 

GEOLOGĲ AOSTO/Geology section
FM Heikki Puustjärvi, pj/chairman, 
Outokumpu Technology, 040-592 0365 
heikki.puustjarvi@outokumpu.com
FM Katja Sahala, sihteeri / secretary, 
Pyhäsalmi Mine Oy, 08-7696 214 
katja.sahala@pyhasalmi.com

KAIVOSJAOSTO/Mining section
DI Jari Honkanen, pj/chairman, 
Oy Finnrock Ab 09-77714031 fax 
09-7771401 jari.honkanen@fi nnrock.fi 
DI Tommi Halonen, sihteeri/secretary, 
Oy Forcit Ab 0207 440 310 fax 
0207 440 225 tommi.halonen@forcit.fi 

RIKASTUS- JA PROSESSĲ AOSTO/ 
Mineral processing section
DI Harri Lehto, pj/chairman, 
Teknillinen korkeakoulu
Mekaanisen prosessi- ja kierrätys-
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fax  09-451 2795 harri.lehto@tkk.fi 
DI Sami Hindström, sihteeri/secretary 
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09-421 2276 fax 09-421 3156, 040-576 0655 
sami.hindstrom@outokumpu.com
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Vuorimiesyhdistyksen 
toimihenkilöitä 2006

DI Pekka Erkkilä, puheenjohtaja

Sähköposti käyttöön! 

Vuorimiesyhdistys-Bergsmanna-
föreningen ry:n hallitus on hyväksy-
nyt seuraavat henkilöt yhdistyksen 
jäseniksi:
Kokouksessa 15.8.2006
Kaukinen, Panu-Erkko, 125,5 ov, 
8.7.1976, opiskelĳ a, TKK, panu.
kaukinen@tkk.fi , Porarinkatu 10 A 7, 
02650 ESPOO jaosto: kai
Ranta-Korpi, Reeta Johanna, 181 
ov, 13.6.1980, opiskelĳ a, TKK, 
rrantako@cc.hut.fi , Neljäs Linja 24 A 
14, 00530 HELSINKI jaosto: kai
Saarikivi, Heikki, 130,5 ov, 15.2.1980, 
opiskelĳ a, TKK, hsaariki@cc.hut.
fi , Servinkuja 6 C 13, 02150 ESPOO 
jaosto: kai
Ruuskanen, Jaakko Heikki, TkT, 
22.7.1969, testauspäällikkö, 
Metso Minerals (Tampere) Oy, 

jaakko.ruuskanen@metso.com, 
Helarai� i 1 A 1, 33720 TAMPERE 
jaosto: rik
Sederholm, Jaakko Ilmari, 145,5 ov, 
25.7.1979, opiskelĳ a/projektipääl-
likkö, TKK/Kuusakoski Oy, jaakko.
sederholm@kuusakoski.com, Kulma-
katu 5 A 2, 00170 HELSINKI jaosto: rik
Lempinen, Juhani Ilari, 203 ov, 
3.1.1980, opiskelĳ a, TKK, juhani.
lempinen@tkk.fi , Orapihlajatie 10 A 11, 
00320 HELSINKI jaosto: met
Ohvo, Esko Juhani, ins., 17.8.1951, 
sinkkipasuton päällikkö, Boliden 
Kokkola Oy, esko.ohvo@boliden.com, 
Friisintie 184, 67410 KOKKOLA 
jaosto: met
Tulonen, Juha-Pekka, DI, 30.6.1972, 
tuotekehityspäällikkö, Rautaruukki 
Oyj, juha.tulonen@ruukki.com, Rau-
taruukki Oyj, Harvialantie 420, 13300 
HÄMEENLINNA jaosto: met

ÃMATERIAALI TOIMITUKSEEN 
määräaikaan mennessä
Pyri� ävä lyhyeen ja ytimekkääseen esi-
tystapaan. Artikkelien suositeltava enim-
mäispituus kuvineen, taulukkoineen ja 
kirjallisuuslii� eineen on 4 painosivua.

ÃKOKO AINEISTO
postitse levykkeellä. Pelkän tekstin voi 
lähe� ää myös sähköpostilla. 

KUVAMATERIAALI aina postitse.
levykkeellä, ellei toisin erikseen sovita.
Jokainen kuva omana tiedostonaan.
Digikuvissa mahdollisimman suuri 
kuvakoko. HUOM! Netissä käyte� ävä 72 
dpi:n resoluutio ei riitä painotöissä;
kuvien resoluutio lopullisessa
koossa on vähintään 300 dpi.
Tallennusmuoto: jpg (tif, eps).
(Toimitus tekee kuvankäsi� elyn.)
Skanna� avat kuvat postitse.
Taulukoissa käyvät parhaiten
PowerPoint ja Excel

ÃPÄÄOTSIKOT JA ALAOTSIKOT erote-
taan toisistaan selkeästi.

Tiede & Tekniikka -artikkelit

ÃKUVAT JA TAULUKOT 
numeroidaan jatkuvasti ja niiden tekstit 
sekä näiden englanninkieliset käännök-
set kirjoitetaan erilliselle arkille. Kuvien 

paikat on merki� ävä käsikirjoitukseen.

ÃKAAVAT JA YHTÄLÖT 
on kirjoite� ava selvästi ja yksinkertai-
seen muotoon. Käyte� ävä SI-yksiköitä.

ÃKIRJALLISUUSVIITTEET 
numeroidaan jatkuvasti // sulkuihin 
tekstissä ja esitetään lopussa seuraavassa 
muodossa:
1. Järvinen, A.; Vuoriteollisuus-Bergshan-
teringen, 34 (1976) 35-39.

ÃJokaiselle T & T -osaan tulevalle 
artikkelille on ilmoite� ava ENGLAN-
NINKIELINEN OTSIKKO ja kielellisesti 
tarkiste� u englanninkielinen yhteenveto 
SUMMARY pituudeltaan enintään noin 
20 konekirjoitusriviä. Kirjoi� ajasta CV ja 
valokuva.

ÃERIPAINOKSET toimitetaan kirjoi� a-
jan laskuun eri sopimuksella. Tilataan 
suoraan kirjapainosta (Åke Winberg 
050-5163163) ennen lehden painatusta. 

ÃNEKROLOGIEN pituuden pyydämme 
rajoi� amaan noin 150 sanaan. 

ÃILMOITUSAINEISTO
Tammisaaren Kirjapaino
Christel Westerlund 
Trollbergintie 10, 10650 Tammisaari 
prepress@tammisaarenkirjapaino.fi 

Uusia jäseniä

Ohjeita kirjoittajille

Huomio jäsenet! Jos teillä on sähköpostiosoite, ilmoittakaa
se oman jaostonne sihteerille. Näin jäsenille tarkoitettu
informaatio tavoittaa teidät nopeammin. Samalla säästyy
aikaa ja rahaa! 
Käykääpä myös päivittämässä tietonne jäsenluetteloon
verkkosivuillamme, apua viitenumeroihin antaa Ulla-Riitta
(u-r.lahtinen@vuorimiesyhdistys.fi ).
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Oy AGA Ab, puh. 010 2421, faksi 010 242 0514, www.aga.fi

OKUN AUTOLÄHETTI OY
KAIRASYDÄN- JA LOHKARENÄYTTEIDEN
MURSKAUS- JA JAUHATUSPALVELUA

Kalevi Räsänen
Yrittäjänkatu 1 A
83500 OUTOKUMPU
Puh. 0400 572 114
Fax (013) 550 329

Palveluhakemisto

Paakkola Conveyors Oy on prosessi- ja kaivannaisteollisuuden 
kuljetinjärjestelmä toimittaja jonka suunnittelee valmistaa 
asentaa ja huoltaa;

Paakkola Conveyors Oy on vuodesta 1982 vuodesta  
toimittanut komponentteja ja kuljetinjärjestelmiä
pohjoismaihin. 

Yhteyshenkilömme:

Tommi Juntikka Torsti Mykkälä
040-591 9740 0400-517 913
tommi.juntikka@paakkola.com torsti.mykkälä@paakkola.com

Paakkola Conveyors Oy
Itäpuolentie 387B
95300 TERVOLA
www.paakkola.com

Bulk materiaalin  
kuljetinjärjestelmät;

- Hihnakuljettimet 
- Ketjukuljettimet 
- Hihnasyöttimet 
- Ketjusyöttimet 
- Tankopurkaimet

Bulk materiaalin  
Säilytys järjestelmät;

- Terässiilot
(Hiiliteräs, ruostumaton teräs)

- Teräksiset säiliöt, suppilot 
(Hiiliteräs, ruostumaton teräs)

- Levyrakenteet
(Hiiliteräs, ruostumaton teräs)
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Rahalla saa ja 
  hevosella pääsee

Siis ovat nämä eläinten kumo-
ama�omien oikeuksien esitais-

telĳat Animalia ja Luonto-lii�o jos-
takin porsaanreĳästä mennä syksy-
nä päässeet kouluihin levi�ämään 
gospeliaan eli järky�ämään via�o-
mien lasten mielenrauhaa. Ja jälleen 
kerran ilman e�ä muunkaltaisille 
mielipiteille olisi anne�u suunvuo-
ro. Mu�a lisää ve�ä myllyyn: Miksi 
pysähtyä puolitiehen eläinten oi-
keustaistelussa? Annetaan saman-
tien elukoille äänioikeus (emmekä 
to�amooses vetoa siihen e�ä saivat-
han naisetkin Suomessa ensimmäi-
senä äänioikeuden), ja ryhdytään 
valitsemaan otuksia valtuustoihin! 
Niissähän istuu jo nykyiselläänkin 
eräitä aaseiksi kutsu�uja tyyppejä. 
Ja eläinkiintiö Eduskuntaan! Susia 
lammasten vaa�eissa, nilviäisiä ja 
ro�ia ketunhäntä kainalossa meillä 
jo edustustehtävissä tie�ävästi on-
kin. Eikä ole mahdotonta e�ä jokin 
hyvin kasvate�u, median rikkeet-
tömäksi todistama sivistynyt eluk-
ka yltäisi aina ministeriksi saakka. 
Valitsihan Caligulakin senaa�oriksi 
hevosen!

Ja lisää eläimellistä: On VTT jäl-
leen tehnyt uraauurtavaa tutkimus-
työtä ja todennut, e�ä sianlanta puh-
distaa vanhojen kaivosten vesiä. Ja 
on tässä kaivosfirmoille todellinen 
innovaatio, jolla simsalabim pois-
tetaan kaikki sulje�ujen kaivosten 
ympäristöongelmat. Eikä maahan 
tarvita kuin muutama tuhat uu�a 
sikalaa, jo�a kaivosten kysyntä tyy-
dy�yisi (mikä puolestaan aiheu�aa 
toisenlaisen jätevesiongelman). Toi-
saalta saa�aa siansonnasta syntyä 
todellinen kilpailu ja hinta karata 
taivaaseen kun maajussit tosissaan 
ryhtyvät lannoi�eesta kilpasille. Ja 
tarvi�aneen vähintään  eläkeläinen 

”Luo�amus hevoseen on kohdallaan. Se on osoi�anut vakuu�avaa 
kuntoa ja sen kanssa on uskoma�oman hyvä työskennellä!” Raviohjastaja 

ajokistaan TV:n urheiluruudussa. Hmh. Toivoisi joskus, e�ä erinäisistä 
liikkeenjohtajista voisi sanoa samaa kuin ravihevosista.
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Ma�i Purasjoki selvitysmieheksi 
ratkomaan mikä on oikea sonnan 
hinta.

Siis on Suomi tunnetusti maa-
ilman vähiten korruptoitunut 

maa. Vai onko? Herää kysymys kun 
seuraa räyhäämistä virkamiesten 
saamista ”lahjuksista”, kuten lou-
naista ja saunailloista: Tätä menoa 
kohta päädytään siihen e�ä joudu-
taan kaikesta kestityksestä tekemään 
kuluselvitys ja vieraat si�en ilmoit-
tavat veroilmoituksessaan paljonko 
ilmaista Saarioisten maksalaatikkoa 
onkaan tullut nautituksi ja montako 
napollista löylyä heitetyksi. Ja on 
tämä pientä sentään amerikkalaisen 
kongressin lobbaukseen verra�una. 
Heikäläisillä kun on omankin sa-
nontansa mukaan best congress the 
money can buy. Ja on viimeisin vihel-
lys, sveduja taas matkien, median 
yritys kär�ää kansalaisilta tunnus-
tuksia tehdyistä konnantöistä. Joten 
joutuu joka manne kohta mietiske-
lemään menneitä rikollisia tekojaan, 
eli onko tullut syyllisty�yä kaljan 
tarjoamiseen virkamieskaverille, kä-
velyyn punaisia päin, fillarilla ajoon 
ilman kypärää tai onko tullut ää-
neen arvosteltua Keskustapuolue�a 
ja/tai Neuvostolii�oa 70-luvulla.

Siis herravarjele meitä toimit-
tajilta (ja tämä ei koske tämän 

lehden toimitusta)! Luulisi e�ä edes 
Talentumin aviisien ja Kauppaleh-
den toimi�ajat tietäisivät kommen-
toimastaan busineksestä edes jo-
tain, mu�a kun ei. Eikä asiantilalla 
tietenkään ko. alan asiantuntĳoiden 
kannalta ole mitään väliä, mu�a jos 
esim. muut kuin metallikauppiaat 
saadaan luulemaan e�ä kuparin 
Lontoon hinta toukokuussa nousi 
kaikkien aikojen ennätykseen 1000 
taalaa tonni, kuten Kauppaleh-

ti väi�i, niin huh hei. Ja alkaa ko. 
tyyppien kirjoitusten laatu olla yhä 
enemmän Kevätpörriäisen tasolla. 
Muista�ehan: Rauta sulatetaan ma-
suunissa. Kun siihen lisätään hiiltä, 
saadaan kuparia.

Siis olemme jukravit viimeisen 
neljänkymmenen vuoden ai-

kana tehneet työtä, nähneet työtä, 
nähneet tehtävän työtä, nähneet 
tekemätöntä työtä ja tehneet senkin 
pois. Paskaduunit mukaan lue�una. 
Ja kun nyt ehdo�i tämä Sixten Kork-
man (Etla) taannoin, e�ä eläkkeille 
huitaistaan jokin ka�o ja sutaistaan 
palkoista veroilla maksetut ja an-
saitut eläkkeet samalle tasolle, kuin 
niille, jotka korkeintaan ovat kuul-
leet työtä jossakin joskus tehdyn, 
niin alkaa olla maha täynnä huu-
toa, niin kuin 3 v-kuopuksellamme 
aikoinaan. Ja on se hyvin väärin ja 
pitäisi em. Korkmanille korkeasta 
mailasta ja huitomisesta tuomita 
vähintään iso käytös- ja pelirangais-
tus. Siis tuohan juuri on sen sortin 
sosialismia, mitä ei luulisi kuulta-
van etla-evalaisten suusta.

Ja siunatuksi lopuksi pari mie-
telause�a: ”Työnteko on ihmiselle 
äärimmäisen tärkeä asia, vain sen 
kau�a rakentuu elämän mielek-
kyys” lausui joku guru jossakin 
julkisuudessa hilja�in. Ja olisi ju�u 
mielestämme pikemminkin niin e�ä 
työnteko on ihmiselle äärimmäisen 
tärkeä asia vain, jos sen kau�a ra-
kentuu elämän mielekkyys. Sietää 
pohdiskella…x   

 J.T.

PS: Juuri tulleen tiedon mukaan  
(STT 20.10.06) Outokummussa vas-
tustetaan kuparikaivosta. Repikää 
siitä.



Oikea tuote. Oikea laatu. Oikea toiminta. Oikea palve-
lu. Siinä rehti perusfilosofiamme, joka näkyy kaikessa mitä 
teemme.

Pystymme tarjoamaan merkittävää lisäarvoa vaati-
vimmillekin asiakkaillemme, joita ovat etupäässä raskas-
ajoneuvoteollisuuden sekä auto- ja konepajateollisuuden 
yritykset.

Liikevaihtomme on noin 1,3 miljardia euroa. 16 val-
mistusyksikkömme palveluksessa on 4 600 työntekijää ja 
valmistuskapasiteettimme on kaikkiaan 2 miljoonaa tonnia 
terästä vuodessa.

Ovako on Euroopan johtava pitkien erikoisterästuot-
teiden valmistaja. Säilyttääksemme asemamme keskitym-
me haasteisiin.
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Metso Minerals
Alansa kansainvälinen markkinajohtaja

Markkina-alueena maailma - Kotikenttänä Suomi

Metso Minerals on kivien ja mineraalien käsittelyjärjestelmien sekä metallien 
ja rakennusmateriaalien kierrätysjärjestelmien maailmanlaajuinen markki-
najohtaja.  Suomessa vahvuutemme on asiakkaittemme tuotantoprosessien 
tuntemus sekä vahvat tuotemerkit ja kattava huoltopalvelu. 
Liiketoimintalinjamme ovat:
Murskaus ja seulonta (Nordberg) • Kierrätys (Lindemann)
• Mineraalienkäsittely (Metso) • Kulutussuojat ja kuljetinhihnat (Trellex) sekä 
näiden jälkimarkkina ja -huoltopalvelut.

www.metsominerals.com




