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Kittilän kaivos on Euroopan suurin yksinomaan kullan-
tuotantoon keskittynyt kaivos. Tammikuussa 2009
käynnistynyt kullantuotanto nousee kesällä suunniteltuun 
tavoitteeseen eli noin 5000 kiloon kultaa vuodessa. 
Kaivoksen nykyiset malmivarat ovat noin 21,4 miljoonaa 
tonnia, josta kultaa saadaan talteen yli 85 tonnia. 
Malmin keskipitoisuus on 4,7 g/tonni.

Kaivos työllistää suoraan noin 230 kaivosalan ammatti-
laista ja henkilöstömäärä nousee myöhemmin 250:een
maanalaisen louhinnan alkaessa. Lisäksi aliurakoitsijoiden
palveluksessa on parisensataa eri alojen ammattilaista.
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Yleisen käsityksen mukaan median 
raportointi vaikuttaa kiihdyttävästi 
taloustilanteiden kehittymiseen, var-
sinkin vastoinkäymisissä. 

Kaikki alkaa siitä, että joku valpas 
havainnoitsija huomaa tumman pis-
teen kaukana horisontissa.  Aluksi 
havaintoa epäillään ja sen merkitystä 
väheksytään, mutta kun muutkin ot-
tavat sen tarkkailun kohteeksi, siitä 
kasvaa hetkessä musta, kaiken nielevä 
aukko. Väistämisohjeita ei kuunnella 
ja pian syöksytään vauhdilla tunnelin 
uumeniin. Siinä sitten tungeksitaan ja 
surkutellaan yhdessä pilkkopimeässä. 

Ensimmäiset valonkestävät tilan-
netiedotukset tunnelin päästä syn-
nyttävät uuden ruuhkan. Ulospääsyn 
löytävät herkimmin suuntavaistonsa 
säilyttäneet pienet ja vikkelimmät. Isot 
ja kankeat kömpivät viimeisinä ulos ja 
elämä normalisoituu vasta kun jätit 
ovat valoon ja ulkoilmaan uudelleen 
tottuneet. Silloin palataan uuteen ja 
parempaan, mutta yhä vaativampaan 
maailmaan.

Kyynisesti voi sanoa, että talouselä-
män meneillään oleva paastokuuri sat-
tui sopivaan aikaan. Pitkään jatkunut 
lentokeli rupesi jo ottamaan teollisuu-
den kunnolle välineistön kulumisen ja 
huoltotaukojen vähyyden vuoksi. Eikä 
henkisellä puolella motivaatiokaan 
enää ollut kaikilta osin terävimmillään.

Pitkää juoksua ajatellen ajoitus on 
vielä parempi. Suurten sodanjälkeisten 
ikäluokkien vetäytyminen työelämästä 
lähestyy kulminaatiopistettään ja pik-
kuhiljaa vastuu yhteiskunnan johtami-
sesta on siirtymässä nuorempiin käsiin. 
Jo vuodeksi venynyt miettimistauko 
näyttää jatkuvan, joten edellytykset uu-
den toimintamallin löytämiselle ovat 
olemassa.

Nuoret osaajat ovat nyt avainase-
massa. Sekä yritys- että yliopistomaail-
massa heille avautuu aivan uusia mah-
dollisuuksia näyttää kyntensä vuosi-
kymmenien ajan joskus itsekkäästikin 
omia asemiaan varjelleen vanhemman 
sukupolven saavuttaessa kypsän iän.

Materian tämä numero on omistettu 

nuorille. Nuoret todistavat puheenvuo-
roissaan vanhemmille vuorimiehille, 
että heillä arvot ja tekninen osaaminen 
ovat kohdallaan. 

Pääkirjoituspaikalla torniolaisen tu-
lenkestävän Ville Liisanantin esittämät 
mielipiteet on syytä laittaa korvan 
taakse. Toinen nuori, oululainen Eetu-
Pekka Heikkinen pohtii vuorostaan mie-
lenkiintoisella tavalla miten yliopisto-
tutkinnot palvelevat yritysmaailman 
tarpeita.   

Mineraalitekniikan täsmäkoulutuk-
sen läpikäyneiden nuorten rikastus-
insinöörien lausunnot taas osoittavat, 
että yhteistyössä löytyy tehokkaita 
koulutusmuotoja.     

Lehden sisältöön on myös eri muo-
doissa sisällytetty alan hiljaista ja yleis-
sivistykseen kuuluvaa tietoa, josta voi 
tulevaisuuden valtapitäjille olla hyö-
tyä.

Otaniemen metallurgisen opetuk-
sen ikonin, Lasse Holapan siirtyminen 
eläkkeelle koskee sekä nuorinta että 
vanhempaa teekkarisukupolvea. Tämä 
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Pidin 11.5.2006 Metallinjalostuspäivillä Kokkolassa 
opiskelijan puheenvuoron. Olin muutamaa kuukautta 
aiemmin aloittanut työt terästeollisuudelle tulenkestä-
viä materiaaleja toimittavan yrityksen palveluksessa ja 
tilaisuudessa ainoa, jolla oli opiskelijastatus. Toin tuolloin 
esille terästeollisuuden erään tulevaisuuden haasteen eli 
alan houkuttelevuuden nuorten keskuudessa. Puheen-
vuoroni herätti keskustelua ja vuonna 2008 Metallinjalos-
tuspäivillä oli alan opiskelijoita paikalla runsain joukoin. 
Vuorovaikutus opiskelijoiden ja terästeollisuuden päättäji-
en välillä on ensiarvoisen tärkeää. Työtä terästeollisuuden 
imagon ja houkuttelevuuden parantamiseksi on siis tehty, 
mutta vielä on paljon tehtävää.

Kilpailu nuorista

Sanomalehti Kaleva julkaisi 11.5.2009 uutisen Susanna  
Vetoniemen Vaasan yliopiston kauppatieteelliselle tie-
dekunnalle tekemästä pro gradu -tutkielmasta, jossa 
tutkittiin Rautaruukin Raahen tehtaan houkuttelevuutta 
raahelaisten peruskoulun 9-luokkalaisten keskuudessa. 
Gradun mukaan 43 prosenttia raahelaisista nuorista ei ko-
kenut, että Rautaruukki kuuluisi heidän tulevaisuuteensa. 
Tähän olivat syinä muun muassa likainen ja turvaton 
työympäristö. Jatko-opintopäätöksensä jo tehneiden 
nuorten joukossa Rautaruukki kuului vielä pienemmän 
osan tulevaisuuden suunnitelmiin. Vain vajaa kolmannes 
lukioon siirtyvistä nuorista voisi kuvitella työskentele-
vänsä Rautaruukilla. Vertailukohtana kyselyssä käytettiin 
Nokiaa. Vastanneiden nuorten mukaan Nokia on innosta-
vampi, nuorekkaampi ja miellyttävämpi kuin teräsyhtiö.

Uutisessa esitetyt Vetoniemen opinnäytetyön tulokset 
eivät tulleet minulle yllätyksenä. Ne eivät koske pelkäs-
tään Rautaruukkia vaan koko suomalaista metalliteolli-
suutta. Yritysten tulisi panostaa voimakkaasti nuoriin, 
jotka ovat peruskoululaisina suunnittelemassa tulevai-
suuttaan. Vain tällä tavoin voidaan lisätä alan houkuttele-
vuutta.

Mitä sumun jälkeen?
Prosessimetallurgian ja materiaalitekniikan opiskelijat 

ovat tänä vuonna joutuneet uuteen tilanteeseen, jossa vain 
harva on saanut opintojaan tukevaa kesätyötä kesäk-
si 2009. Täytyy toivoa, että ilman oman alan kesätöitä 
jääneet opiskelijat jaksavat uskoa suomalaisen metalliteol-
lisuuden tulevaisuuteen. Olisi tärkeää, että opiskelijoiden 
ammatillinen identiteetti vahvistuisi opintojen aikana, 
jotta he valmistuttuaan hakeutuisivat metalliteollisuuden 
palvelukseen.

Osaajia tarvitaan

Toinen haaste metalliteollisuudelle on pitää kiinni nuo-
rista osaajistaan ja huolehtia heidän jaksamisestaan. Tätä 
kirjoittaessani kaikki suomalaiset teräsyhtiöt ovat ilmoit-
taneet henkilöstönsä lomauttamisesta. Lomautusten seu-
rauksena on omalta työpaikaltani lähtenyt uusia haasteita 
kohti sekä osaavia nuoria että kokeneempia työntekijöitä 
eri ammattiryhmistä. Huolimatta taloudellisesta lamasta, 
joka rasittaa metalliteollisuuden ohella koko yhteiskuntaa, 
on hyville ammattitaitoisille osaajille aina töitä tarjolla. 
Kaivosteollisuuden kehittyminen Pohjois-Suomessa on 
tästä hyvä esimerkki. Suurten ikäluokkien eläköityessä 
rekrytointitarve ja kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta 
kasvaa. Tällöin henkilöstön hyvinvointiin panostaminen 
sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö ovat yrityk-
sille valtti rekrytointitilanteessa.

On vaikeaa ennustaa tulevaisuutta ja arvioida, mil-
lä tavoin vallitsevasta taantumasta selvitään parhaiten. 
Teräsyhtiöiden tekemät tuotannon sopeuttamiset ovat 
varmasti olleet välttämättömiä, mutta on hienoa panna 
merkille, että myös tulevaisuuteen satsataan. Esimerkiksi 
Rautaruukki valmistautuu uuteen nousuun investoimalla 
molempien masuunien modernisointeihin noin 300 miljoo-
naa euroa. Varmin tae olla iskukykyinen nousun alkaessa, 
on huolehtia tuotantolaitosten tehokkuudesta ja henkilös-
tön hyvinvoinnista. Molempia tarvitaan, että asiakas saisi 
tilaamansa teräksen ajallaan nyt ja tulevaisuudessa. x

Ville Liisanantti on torniolainen 
29-vuotias diplomi-insinööri, joka 
on valmistunut Oulun yliopiston 
prosessi- ja ympäristötekniikan 
osastolta vuonna 2006. Hän työs-
kentelee tulenkestävien materiaali-
en käyttöinsinöörinä Outokumpu 
Tornio Worksin terässulatolla. PÄ
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Taustalla Bolognan prosessi

Merkittävimmät muutokset viime vuo-
sien suomalaisessa yliopistokoulutuk-
sessa ovat tavalla tai toisella olleet si-
doksissa ns. Bolognan prosessiin ja sen 
käyttöönottoon syksyllä 2005. [1,2,3,4] 
Bolognan prosessiksi kutsutaan han-
ketta, jonka tavoitteena on yhteisen 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
synty vuoteen 2010 mennessä siten, että 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen kil-
pailukykyä ja vetovoimaa verrattuna 
muihin maanosiin on lisätty. Prosessi 
sai alkunsa vuonna 1998 ns. Sorbonnen 
julistuksesta, joskin laajempi euroop-
palaisten yhteinen kannanotto syntyi 
vasta kesäkuussa 1999 Bolognassa, jol-
loin 29 Euroopan maan opetusministe-
rit sopivat yhteisistä, korkeakoulutus-
alueelle asetettavista tavoitteista, joita 
ovat ymmärrettävät ja yhdenmukaiset 
tutkintorakenteet (kolmiportaisuus: 
bachelor/kandidaatti, master/maisteri/

diplomi-insinööri, doctor/tohtori); yh-
teiset opintojen mitoitusperusteet (ns. 
European Credit Tranfer System (ECTS) 
-järjestelmä ‒ suomeksi opintopisteet); 
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden 
liikkuvuuden lisääminen; yhteistyön li-
sääminen laadunarvioinnissa (European 
Network of Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) -verkoston keskeinen 
rooli) sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
verkostoitumisen tiivistäminen. [5,6] 
Prosessin seurantakokouksissa tavoit-
teenasettelua tarkennettiin siten, että 
keskeisiksi kehityskohteiksi muotoutui-
vat kolmiportaisen tutkintorakenteen 
käyttöönotto, opintopolkujen jousta-
vuuden lisääminen, liikkuvuuden edis-
täminen, osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen sekä kompetenssipoh-
jainen oppiminen [7]. Bolognan proses-
siin liittyvät uudistukset ja niiden seu-
rantaan suunnitellut mittarit on esitetty 
kuvassa 1 [8].

Vaikutukset tekniikan  
korkeakouluopetukseen  

Suomessa
Yhteisistä EU:n laajuisista linjauksista 
huolimatta Bolognan prosessin tavoittei-
siin on pyritty eri maissa eri tavoin, kos-
ka kansallisilla hallituksilla ja korkea-
kouluilla (samoin kuin eri tieteenaloilla) 
on omat, osin toisistaan poikkeavat nä-
kemyksensä ja tulkintansa tavoitteista 
ja niiden toteutuksesta [7]. Suomessa on 
muutostöiden alusta lähtien korostettu 
kansallisia lähtökohtia kuten keskeyt-
tämisten vähentämistä, opintoaikojen 
lyhentämistä, tutkintojen työelämäre-
levanssia, tieteellisyyttä, kansainvälistä 
kilpailua sekä vertailtavuutta [1].

Monet em. opetussuunnitelmallisis-
ta uudistuksista ja tavoitteista tulkittiin 
siten, ettei niiden katsottu tuovan suu-
riakaan muutoksia tekniikan korkea-
kouluopetukseen Suomessa. Ala oli jo 
perinteisesti ollut hyvin kansainväli-
sesti suuntautunutta ja laajalti verkot-
tunutta Euroopan tasolla, minkä vuoksi 
kansainvälistymistä ei pidetty lainkaan 
uutena tai muutospaineita aiheuttavana 
asiana. Myöskään kompetenssipohjaiset 
opetussuunnitelmat eivät olleet mitään 
uutta alalla, joka on jo lähtökohdistaan 
ollut ammattiin suuntaavaa ja ammatil-
liset valmiudet huomioivaa niin ammat-
ti- kuin tiedekorkeakouluissa. [7] Tältä 
pohjalta näkyvimmät Bolognan proses-
sin aikaansaamat uudistukset suomalai-
seen tekniikan korkeakoulutukseen oli-
vatkin perinteisten opintoviikkojen kor-
vautuminen ECTS-järjestelmän mukai-
silla opintopisteillä sekä lakisääteisten 
bachelor-tasoisten alempien korkeakou-
lututkintojen (l. kandidaatintutkintojen) 
mukaantulo alalle, jossa ne eivät aiem-
min ole olleet käytössä [3,4,7,8,9,10].

Vaikka kandidaatintutkinnot sisältä-
vän kolmiportaisen rakenteen katsot-
tiinkin helpottavan opiskelijoiden liik-
kuvuutta sekä mahdollistavan aiempaa 
suuremman valinnan vapauden [7] sekä 
auttavan opintoja vertailtaessa [3], suh-
tauduttiin tekniikan puolella silti aluksi 
varsin varauksellisesti ja jopa nuivasti 
uusiin alempiin korkeakoulututkin-
toihin johtuen lähinnä vaikeudesta 
hahmottaa uusien kandidaatintutkin-
tojen roolia työelämän ja teollisuuden 
näkökulmasta [3,7,8]. Lisäksi koettiin, 
että perinteinen malli lyhyempine ja 
käytännönläheisine (l. amk-insinöörit) 
sekä pitempine ja teoriapainotteisine 

Mikä ihmeen TkK?!?Mikä ihmeen TkK?!?
Vuonna 2005 käyttöön otet-
tu uusi Bolognan prosessin 
mukainen tutkintojärjestel-
mä on tuonut suomalaiseen 
tutkintokenttään uusia 
nimikkeitä, jotka hakevat 
vielä paikkaansa perintei-
sempien tutkintonimikkei-
den joukossa. Käytännössä 
tämä on tarkoittanut sitä, 
että teknillisistä korkea-
kouluista, yliopistoista ja 
tiedekunnista valmistuu 
nykyisin aiempien teknii-
kan tohtorien (TkT), tek-
niikan lisensiaattien (TkL) 
ja diplomi-insinöörien 
(DI) lisäksi myös alemman 
korkeakoulututkinnon 
suorittaneita insinöörikun-
nan edustajia eli tekniikan 
kandidaatteja (TkK).

Kuva 1. Bolognan prosessin tavoitteet sekä mittarit tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi [8].

Opetussuunnitelmalliset
uudistukset:
- Rakenne
- Kompetenssipohjainen oppiminen
- Joustavat oppimispolut
- Osaamisen tunnustaminen
- Liikkuvuuden edistäminen

Mittarit:
- Pääsy opiskelemaan
- Valmistuminen
- Työllistyminen
- Liikkuvuus
- Opetuksen laatu
- Taloudellinen tehokkuus

Bologna
Lissabon

TkL, yliopisto-opettaja Eetu-Pekka Heikkinen, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Oulun yliopisto
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vän generalistisiksi ja maisterivaiheen 
opinnot puolestaan kootaan erilaisiin 
syventymiskohteisiin keskittyvistä mo-
duleista rakentuviksi. Metallurgian sa-
ralla tällaisiin ratkaisuihin on päädyt-
ty ainakin Teknillisen korkeakoulun 
Materiaalitekniikan osastolla [14] sekä 
Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäris-
tötekniikan osastolla [13].

Kandidaatintyö osana  
tutkintoa

Oman osansa kandidaatintutkintojen 
aikaansaamasta sekaannuksesta ovat 
aiheuttaneet kandidaatintyöt, jotka ovat 
lakisääteinen osa tutkintoja ja jotka suo-
ritetaan kandidaatinvaiheen opintojen 
loppuvaiheessa. Keskeisimpiä eroja 
kandidaatin- ja diplomityön välillä ovat 
laajuus (8 op/30 op) ja työn suoritusajan-
kohta (n. 3. vsk./n. 5. vsk.) sekä se, ettei 
kandidaatintöistä makseta muuta palk-
kaa kuin opiskelijan suorituksestaan 
saamat opintopisteet. Lisäksi on syy-
tä huomioida, ettei kandidaatintöissä 
useinkaan ole tavoitteena saavuttaa sa-
mankaltaista uutuusarvoista tietoa työn 
teettäjälle kuin diplomitöissä. Pääpaino 
on huomattavasti selkeämmin opiskeli-
jan omassa oppimisessa niin työn aihee-
seen liittyvän asian kuin työtapojenkin 
(projektimainen työtapa aikataului-
neen, raportointi, suunnitelmallisuus, 
jne.) suhteen. Tämän seurauksena suuri 
osa kandidaatintöistä onkin enemmän 
tai vähemmän yliopistojen sisäisiä töitä, 
joissa teollisuuden rooli on pienempi, 
joskin hyviä kokemuksia on saatu myös 
teollisuuden lähtökohdista (mm. Rauta-
ruukki, Outokumpu) tehdyistä kandi-
daatintöistä [esim. 15,16,17,18,19].

Kandidaatintyö itsessään voi olla hy-
vinkin erilaisista lähtökohdista peräisin 
(teollinen projekti, kesätyöt, korkea-
koulututkimus, opetuksen tuki, jne.), 
erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyn-
tävä (kokeellinen toiminta, mallinnus, 
kirjallisuusselvitys, reflektointi, jne.) ja 
erilaisen rakenteen omaava (kokoava 
portfolio, tutkimusraportti, ohjelmisto 
tai muu menetelmä, jne.). Muutamia 
erilaisia kandidaatintyövaihtoehtoja, 
joita on muodossa tai toisessa kokeiltu 
Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäris-
tötekniikan osastolla, on esitetty ku-
vassa 2.

Kandidaattien rooli nyt ja  
jatkossa?

Tekniikan kandidaatin tutkinnot ovat 
uusi ilmiö suomalaisessa korkeakoulu-
maailmassa, eikä vielä ole mahdollista 
sanoa varmasti, minkälaisen roolin ne 
tulevat jatkossa saamaan. Nykyiset nä-
kemykset niin yliopistojen ja korkea-
koulujen henkilökunnan, teollisuuden 
ja työnantajien edustajien kuin opiske-
lijoiden suunnalta pitävät uutta tutkin-
toa enemmän välitutkintona tai peräti 
pelkkänä hallinnollisena muodollisuu-
tena kuin todellisena työelämäval-
miuksia antavana tutkintona. Tähän 
mennessä valmistuneiden tekniikan 
kandidaattien määrä on kuitenkin niin 
vähäinen (ja työelämään siirtyneiden 
tekniikan kandidaattien määrä vielä 
vähäisempi), ettei vielä tässä vaiheessa 
uutta tutkintoa kannata tuomita täysin 
työelämäkelvottomanakaan. Eri kor-
keakoulujen välisten opintojen vertai-
lussa ja opiskelun aikaisen liikkuvuu-
den lisäämisessä se kuitenkin näyttää 

(l. diplomi-insinöörit) tutkintoineen on 
sikäli toimiva, ettei sitä ole tarpeen pur-
kaa [7,11]. Lyhyemmälle tiedepohjaisel-
le tutkinnolle ei sen sijaan nähty olevan 
mielekästä työelämärelevanssia ja sen 
rooli onkin ainakin nykyisellään jäämäs-
sä pikemminkin opintoja jaksottavaksi 
välietapiksi ja liikkuvuutta lisääväksi 
vaihtomahdollisuudeksi kuin varsinai-
seksi työelämään johtavaksi tutkinnoksi 
[4,7,8,10,11]. Tavoitteena on, että tutkin-
nonuudistuksesta huolimatta opiskeli-
jat suorittaisivat ensisijaisesti edelleen 
myös ylemmän korkeakoulututkinnon 
[4,7,10]. Tekniikan kandidaattien ja 
amk-insinöörien rinnastus toisiinsa ei 
tutkintojen erilaisista luonteista johtu-
en ole puolestaan lainkaan mielekästä 
ainakaan työnantajan näkökulmasta. 
Koulutuksen puolella tutkintojen välillä 
voidaan ajatella olevan tiettyä rinnastet-
tavuutta esimerkiksi tapauksissa, joissa 
amk-tutkinnon jo suorittanut henkilö 
jatkaa opintojaan yliopistossa/tiedekor-
keakoulussa, jolloin hän voi jatkaa opin-
tojaan enemmän tai vähemmän suoraan 
maisterivaiheessa ja jättää ainakin suu-
rimman osan kandidaatinvaiheen opin-
noista kokonaan väliin.

Oman haasteensa tutkintorakenteen 
uudistukselle on tuonut myös perin-
teisesti diplomi-insinöörikoulutuksissa 
vallalla ollut opetussuunnitelmamal-
li, jossa opintojen alkuvaihe on hyvin 
matemaattis-luonnontieteellisesti pai-
nottunut ja siksi vain vähän suoria tek-
nillisisiä työelämävalmiuksia tarjoava 
[7,11]. Jotta opintojen alkuvaiheesta 
saataisiin edes jonkinlaista teknillistä 
työelämärelevanssia omaava tekniikan 
(eikä luonnontieteiden) kandidaatin-
tutkinto, on opetussuunnitelmiin ollut 
tarvetta tehdä suuriakin rakenteellisia 
uudistuksia, mikä esimerkiksi Oulun 
yliopiston Prosessi- ja ympäristöteknii-
kan osastolla johti kokonaan uudenlai-
sen opetussuunnitelmallisen rakenteen 
syntymiseen [3,7,11,12,13].

Useampiportaisella tutkintoraken-
teella ja tekniikan kandidaatintutkin-
noilla koetaan kuitenkin saavutettavan 
myös joitain etuja kuten tutkintojärjes-
telmien yhdenmukaisuus, opintojen 
etenemisen aiempaa parempi tukemi-
nen, opiskelun tavoitteellisuuden li-
sääntyminen, liikkuvuuden helpottu-
minen sekä se, että opintonsa kesken 
jättävät opiskelijat eivät välttämättä jää 
kokonaan ilman tutkintoa, mikäli he 
ovat ennen opintojensa keskeytymistä 
jo suorittaneet kandidaatintutkinnon 
[3]. Lisäksi tutkintorakenneuudistus 
mahdollistaa nopeamman reagointi-
kyvyn yhteiskunnan ja työnantajien 
muuttuviin tarpeisiin, mikäli kandi-
daatintutkinnot rakennetaan riittä-

Kuva 2. Erilaisia kandi-
daatintyövaihtoehtoja.
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jo nyt perustelevan olemassaoloaan. 
Lisäksi on pidettävä positiivisena sitä, 
että uuden tutkintojärjestelmän käyt-
töönotto on pakottanut (lue: mahdol-
listanut) yliopistot pohtimaan ja kehit-
tämään omia opetussuunnitelmiaan ja 
tutkintojen rakenteitaan. x
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Eetu-Pekka Heikkinen, 34 v, vastaanotti Tekniikan edistämissäätiön 
60-vuotisjuhlassa Finlandia-talolla toukokuun lopussa säätiön Hyvä 
opettaja -palkinnon. Säätiön toinen tunnustuspalkinto, Nuoren 
tutkijan -palkinto myönnettiin VTT:n erikoistutkijalle Mika Prunnilalle. 
Näillä palkinnoilla säätiö haluaa korostaa teknillisen tutkimuksen ja 
opetuksen merkitystä. Säätiö jakoi apurahoja yli 120 teknillisen alan 
jatko-opiskelijalle, tutkijalle ja opiskelijalle yhteensä 848 700 euroa.

Hyvä opettaja -palkinto jaettiin kuudennen kerran, ja toistamiseen 
oululaiselle opettajalle.

Palkinnon saaja valitaan opiskelijoiden ehdotuksesta, seikka joka 
tekee siitä opettajalle erityisen arvokkaan.

”Olin imarreltu kun opiskelijat tulivat kertomaan, että minut oli 
valittu Oulun yliopiston ehdokkaaksi kilpailuun. Minun ainoa osuuteni 
oli laatia vapaamuotoinen CV ja vastata muutamaan kysymykseen. 
En tiedä miten asia sen jälkeen eteni. Kutsu Finlandia-talolle tuli 
yllätyksenä”, kertoo Eetu-Pekka työhuoneessaan Oulun yliopiston 
prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla.

Kysyimme miten hyvin Eetu tunnistaa itsensä valitsijoiden 
perusteluista. Niiden mukaan hänen luentonsa ovat hyvin 
suunniteltuja, hänen oppimateriaalinsa selkeitä ja helposti luettavia 
ja hänen tapaansa hyödyntää opiskelijoilta keräämiään palautteita 
kehutaan.

”Pelkkä kuunteleminen passivoi helposti. Pyrin pienin keinon 
pitämään kuulijani aktiivisina. Saatan luennon alussa jakaa 
eri tehtäviä. Pitää esimerkiksi tarkastella asioita määrätystä 
näkökulmasta. Tieto siitä, että asiaan palataan luennon lopussa 
pitää opiskelijat valppaina”.

Eetu on opettajana aina panostanut opetusmateriaaliin.  
”Ihmiset oppivat eri tavalla. Kaikille pitää tarjota mahdollisuus. 

On heitä, jotka eivät saa mitään irti luennoista. Silloin on 
molemminpuolista ajanhaaskausta, että minä luennoin ja toinen 
vaan istuu”.

Eetu piti Finlandia-talossa palkinnonsaajien puheenvuoron. 
Siinä hän painotti, että onnistunut opettaminen perustuu aina 
vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajan välillä. 

”Ilman palautetta kukaan ei kehity. Ihmiset kokevat asioita 
eri tavoin eikä kukaan pysty ennakoimaan kaikkia näkökohtia. 
Siitä syystä pyydän opiskelijoilta palautetta oppimispäiväkirjojen 
muodossa. Kirjassa opiskelija pohtii vapaamuotoisesti opiskeluun 
liittyviä asioita kuten miten hyvin hän on jonkin aiheen pystynyt 
omaksumaan ja miten se on tapahtunut, mikä on hänen mielestään 
hyvää mikä on huonoa. Tämän tyyppinen palaute on opettajalle 
välttämätön kehittämistyökalu”.

Juhlan hän koki mukavaksi tapahtumaksi.
”Sain tavata paljon ihmisiä, jotka eivät muuten tulisi vastaan. Tiesi 

myös millä tasolla liikuttiin. Jokaisesta tällaisesta tilanteesta oppii 
jotain”, kommentoi hyväksi opettajaksi todettu Eetu-Pekka Heikkinen 
illan vapaata yhdessäoloa. x

Hyvä 
opettaja

BEF
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Koulutus vastasi nopealla aikataululla 
kaivosalan rikastusinsinöörien tarpee-
seen ja tuotti maahamme kaksitoista 
uutta rikastusosaajaa, jotka työllistyi-
vät kaivosalan yrityksiin. Kaivosteol-
lisuus tuki koulutusta huomattavasti 
sekä taloudellisesti että käytännön ta-
solla, mahdollistamalla mm. ohjatun 
harjoittelun laitoksilla, joiden aikana 
yritysten henkilöstö on ollut merkittä-
västi opiskelijoiden tukena. Tässäkin 
suhteessa seminaari ja täsmäkoulutus 
tapahtumina onnistuivat loistavasti.

Seminaarin avauspuheessaan kurssin 
vastuuopettaja, professori Kari Heiska-
nen esitti erityiskiitokset Hans Alleniuk-
selle, Outotec Minerals Oy, täsmäkou-
lutuksen johtoryhmälle, koordinaattori 
Hannele Vuorimiehelle ja luonnollisesti 
opiskelijoille sekä koulutusohjelman 
tukijoina toimineille yrityksille. Heis-
kanen totesi kyseisen ohjelman olleen 
pilotti, joka voidaan vastaisuudessa ja 
tarvittaessa tehdä uudestaan. Kaivos-
tekniikan puolella ollaan pohtimassa 
samantyyppistä ohjelmaa, joten jatkoa 
voi seurata hyvinkin pian.

Kaivannaisteollisuus ry:n pääsihtee-
ri Olavi Paatsola kertasi lyhyesti kaivos-
tekniikan opetuksen historiaa Suomes-
sa, ja toivoi, että nykyisestä taloudel-
lisesta tilanteesta huolimatta kyseisen 
mallin mukainen koulutus toteutuisi 
myös kaivostekniikan puolella. Hän 
totesi lisäksi, että alan haasteena on 
jatkuvasti peruskoulutuksen turvaami-
nen ja uusien opiskelijoiden houkutte-
leminen alalle.

Opiskelijoiden esitykset alkoivat ai-
kataulun mukaisesti ja yhteensä niitä 
kuultiin 12 kappaletta. Yleinen totea-
mus esityksistä oli erittäin positiivinen. 
Esitykset olivat asiantuntemuksella pi-
dettyjä, ja kaiken lisäksi aikataulukin 
piti, josta professori Heiskaselle esitet-
tiin erityiskiitokset.

Varsinaisten kurssiesitelmien päät-
teeksi opiskelijoiden puheenvuoron 
esitti kurssin priimus Niina Vaara, Ou-
tokumpu Tornio Works, Kemin kaivos. 
Opiskelijoiden puheenvuorossa Niina 
Vaara kiitteli erityisesti laitosviikkoja, 
ja yritysvierailuja kollegaopiskelijoi-
den edustamille laitoksille. Hän kiitteli 
kurssin aikana saavutettua yhteishen-
keä ja piti sitä erittäin hyödyllisenä, jo 
olemassa olevana verkostona, tulevien 
työelämän haasteiden edessä. Verkos-
toituminen kurssin aikana myös van-
hojen ”sotaratsujen” kanssa on ollut 
hyödyllistä. 

Niina kiitti myös kaikkia opettajia, 
yrityksiä ja mainitsi erikseen vielä kii-
tokset kurssin koordinaattori Hannele 
Vuorimiehelle, todeten kurssin nopeut-
taneen myös hänen valmistumistaan. 
Hannelen oli yksinkertaisesti pak-
ko valmistua ennen koordinoimiaan 
kurssilaisia. Lopuksi Niina totesi, että 
kyseinen koulutus on kovaa valuuttaa 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Pu-
heenvuoro päättyi kurssin vaiheista 
kertovaan kuvakavalkadiesitykseen, 
jossa jokainen kurssilainen oli hyvin 
edustettuna.

TKK Dipolin edustajana puhunut An-
niina Hukari kiitteli kurssin organisoijia 
mahtavasta tekemisen meiningistä, ja 
esitti kiitokset Dipolin puolesta siitä, 
että oli saanut olla mukana kehittämäs-
sä kyseistä koulutusmallia.

Kurssin johtoryhmän puheenjohtaja 
Seppo Lähteenmäki, Pyhäsalmi Mine Oy, 
piti erittäin vaikuttavan puheen, joka 
on julkaistu kokonaisuudessaan toi-
saalla tässä lehdessä (s. 16).

Talvivaaran kaivososakeyhtiön 
toimitusjohtaja Pekka Perä totesi vä-
rikkäässä puheessaan, että Kiinassa 
terästehtaat käyvät lähes täydellä ka-

pasiteetilla, ja tilanne on aivan toinen 
kuin Euroopassa. Venäjällä on siirrytty 
tietyn asteiseen protektionismiin ja ve-
täytyminen omaan kuoreen on selvästi 
havaittavissa. 

Pekan mukaan nyt ollaan rakenta-
massa metallien hintapiikkiä ja parin 
seuraavan hankalan vuoden jälkeen 
esimerkiksi nikkelin hinta saattaa hi-
poa jälleen ennätyslukemia. Talvivaa-
ran toiminta tähtää siihen, että tuotan-
tokapasiteettia on mahdollista nostaa 
vastaamaan tulevaa kysyntää.

Puheensa lopuksi Pekka lähetti vielä 
terveisiä EU:lle ja nimenomaan ympä-
ristöasioista päättäville tahoille. Kilpai-
lukykyä ollaan heikentämässä oleelli-
sesti luomalla huomattavasti epäedul-
lisempi tilanne EU:n jäsenvaltioille 
verrattuna muuhun maailmaan.

Vuorineuvos Pertti Voutilainen oli 
kutsuttu pääpuhujaksi, ja hänen mu-
kaansa puheen ”tilauksena” oli luoda 
uskoa ja nostattaa henkeä. Hän esitti 
samansuuntaisia näkemyksiä lähitu-
levaisuudesta kuin Perä, todeten seu-
raavan kahden vuoden olevan metal-
lintuottajille vaikeaa, mutta sen jälkeen 
helpottaa. Pidemmän aikavälin tilanne 
tulee todennäköisesti olemaan tasaisen 
kasvun aikaa. Voutilainen totesi samal-
la, että tulevaisuuden ennustaminen on 
aina vaikeaa.

Puheensa lopuksi vuorineuvos Vou-
tilainen vastasi puheen varsinaiseen 
tilaukseen, ja lainasi edesmenneen Ou-
tokummun toimitusjohtajan, vuorineu-
vos Petri Brykin toteamusta nuorelle 
opiskelija-Voutilaiselle, millä Bryk oli 
keskeyttänyt opiskelijan puheen tode-
ten, että ”Jo riittää puhe, mutta kunni-
akkaan ammatin olette valinneet”. 

Loppuhuipennuksena tilaisuuden 
loppupuolella paikalle ehtinyt TKK:n 
rehtori Matti Pursula piti virallisen 
osuuden jo päätyttyä ex tempore -pu-
heen, jossa hän onnitteli opiskelijoita 
koulutuksen suorittamisesta, sekä mm. 
kiitti osapuolia loistavan koulutuskon-
septin luomisesta. Lopuksi Pursula toi-
votti koulutukseen osallistuneet terve-
tulleiksi TKK:n Alumni-toimintaan. x

täsmäkoulutuksen 
päätösseminaari

15.5.2009 Otaniemi, ESPOO

Syksyllä 2007 TKK:lla 
yhteistyössä teollisuuden 
kanssa aloitettu Mineraa-
litekniikan täsmäkoulutus 
(OTAFOKUS Rikastus) 
huipentui Otaniemessä 
pidettyyn seminaariin, 
johon osallistui kutsuvie-
raat mukaan lukien noin 80 
henkilöä. 



DI Harri Lehto, Outotec Minerals Oy, ja DI Hannele Vuorimies, TKK Dipoli
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Työssäni loin katsauksen Pyhäsalmi 
Mine Oy:n (PMO) rikastamon auto-
maation nykytilaan ja hahmotin sen 
tulevaisuutta. Työn taustalla oli myös 
huoli vuonna 1991 käyttöön otetun au-
tomaatiolaitteiston käyttöiästä. 

Tein kattavan selvityksen instru-
mentoinnin ja automaation laitteistos-
ta, ohjelmistoista ja arkipäivän käy-
tännöistä ongelmineen. Teoreettisessa 
osuudessa käsittelin laitteiston luotet-
tavuusteoriaan pohjautuvaa toiminta-
varmuuden arviointia. Selvityksiin ja 
laskelmiin perustuen muodostin yleis-
arvion PMO:n rikastamoautomaation 
nykytilasta.

Tilan arvioinnin ja selvityksien pe-
rusteella tein lyhyen ja pitkän tähtäi-
men suunnitelmat. Lyhyen tähtäimen 
suunnitelmalla pyrin eliminoimaan jo 
käsillä olevat toimintavarmuutta hei-
kentävät ongelmat. Suunnitelma koos-
tuu automaatiojärjestelmän tietolii-
kenneyhteyksien perusparannuksesta 
ja I/O-laitteiden uudelleenjärjestelys-
tä. Pitkän tähtäimen suunnitelmal-
la pyrin varmistamaan automaation 
toimintavarmuuden ja laiteresurssien 
riittävyyden pidemmällä aikavälillä. 

Suunnitelmassa esitin erilaisia vaih- 

Jarmo Huuskonen, automaatio-
insinööri

rikastamon automaation 
nykytila ja tulevaisuuden 
näkymät

Täsmäkoulutuksen johtoryhmä (ml. yritysedus-
tajat) sekä professori Heiskanen, opettajat ja 
opiskelijat. 
Takarivissä: Seppo Lähteenmäki, Gijs Wierink, 
Pertti Koivistoinen, Anniina Hukari, Vesa-Jussi 
Penttilä, Kari Heiskanen, Olavi Paatsola, Mar-
kus Ekberg, Harri Koivisto, Heikki Pekkarinen, 
Juha Koskinen, Hannele Vuorimies, Hans 
Allenius, Ville Vähäkangas, Pertti Rantala ja 
Marja Oja.
Eturivissä: Tero Varjus, Anne Perä, Mikko 
Keränen, Harri Myllykangas, Timo Pekkala, 
Jarmo Huuskonen, Raisa Hyvärinen, Niina 
Vaara, Heidi Karjalainen, Liisa Kotila, Simo 
Pyysing ja Tiina Helminen.

toehtoja nykyisen automaatiojärjestel- 
män päivittämiseksi.

PMO:n työstäni saama hyöty on 
selvä; nykyisen automaatiojärjestel-
män osalta saatiin sekä käytännön 
että teorian näkökulmista rakentuva 
käsitys nykytilasta ja tietoa siitä mitä 
vaihtoehtoja tulevaisuudessa joudu-
taan puntaroimaan. Itselleni työ antoi 
runsaasti tärkeää ruohonjuuritason 
tietoa ja selkeytti näkemystä tulevasta 
työkentästäni. x

Lopputyössäni vastuullani oli rikas-
tusteknisen osuuden laatiminen Kop-
san Prefeasibility Studyyn. Kopsan 
esiintymä on arseenipitoinen kulta-
malmi Haapajärvellä. 

Työ sisälsi myös koeohjelman, joka 
toteutettiin yhteistyössä GTK Outo-
kummun kanssa. Raportin sisältö 
koostuu eri prosessivaihtoehtojen kar-
toittamisesta, näytteiden valinnasta, 
koeohjelmasta ja Hituran nykyisten 
laitteden kapasiteetin tarkistamisesta 
Kopsan malmille. Myös suunnitellun 
prosessin käyttö- ja investointikustan-
nukset laskettiin.

Työtä tehdessäni näin kuinka Feasi-
bility Study tekeminen etenee ja mistä 
asioista se koostuu. Projektin aika-
na opin paljon myös arseenipitoisten 

Ville Vähäkangas, DI, kehitysinsinööri, Finn Nickel Oy, Hituran kaivos

Kopsan kultamalmin rikastaminen Hituran 
rikastamolla

kultamalmien rikastamisen teknises-
tä puolesta, mm. vaahdotuksesta ja 
syanidiliuotuksesta. 

Osaltaan myös kaivoksen avaami-
seen liittyvä lupaprosessi tuli tutum-
maksi. Opettavaista on ollut etenkin 
yhteistyö muiden rikastusinsinöörien 
kanssa. Projektin aikana tehty yhteis-
työ geologien ja kaivosinsinöörien 
kanssa on laajentanut alan kokonais-
kuvaa.

Työlle asetetut tavoitteet täyttyivät. 
Tuotanto Hiturassa on ollut keskey-
tyksissä marraskuun lopusta lähtien 
nikkelin hinnan romahdettua. Loppu-
työni osana koko tutkimusta Kopsan 
malmin rikastamisesta Hiturassa on 
antanut mahdollisen vaihtoehdon nik-
kelin tuotannolle. x 
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Tero Varjus, DI, Metallurgist,  
Outotec Minerals Oy

Monivaiheisen jauhatus-
piirin mallintaminen ja 
simulointi

Lopputyön tavoitteena oli mallintaa ja 
simuloida jauhatuspiiri käyttäen JK-
SimMet-ohjelmaa. Samalla tarkoituk-
sena oli oppia mallintamaan jauhatus-
piirin toiminta ja löytämään mahdolli-
sia rajoitteita prosessimalleista. Lisäksi 
näytteenottokampanjan suunnittelu 
sekä toteutus kuuluivat työn sisältöön. 
Näytteenotto suoritettiin Pyhäsalmen 
kaivoksen kolmivaiheisessa jauhatus-
piirissä.

Lopputyössä pääsi hyödyntämään 
koulutuksessa saatua tietotaitoa, kun 

Täsmäkoulutuksen lopputyössäni 
tutkin pohjavälyksen vaikutusta uu-
den roottori-staattorimekanismimme 
FloatForce:n rikastustuloksiin. Poh-
javälys on roottorin pohjan ja kennon 
pohjan välinen etäisyys ilmaistuna 
prosenttiosuutena roottorin halkai-
sijasta. Tutkimuksessa vertasin 20 % 
standardipohjavälystä suurempaan 
30 % välykseen. Tutkimus tehtiin Py-
häsalmi Mine Oy:n rikastamolla 60 
m3:n TankCell -kennossa todellisessa 
prosessissa. Tämä tutkimus oli osa laa-
jempaa mekanismitutkimusta.

Lopputyö piti sisällään tutkimus-
suunnitelman, näytekampanjan, da-
tankäsittelyn ja tulosten analysoinnin. 
Näytekampanja oli mineraalitekniikan 
saralla laaja, ja lisäksi kaikki näytteet 
seulottiin kolmeen fraktioon – hienot, 
keskikarkeat ja karkeat – jotta raeko-
koluokkaiset vaikutukset saataisiin 
selvitettyä. 

Lopputyön tekeminen kasvatti am-

Mikko Keränen, DI, rikastusinsinööri, Finn Nickel Oy, Luikonlahden rikastamo

Hautalammen malmin rikastaminen Luikonlahden 
rikastamolla

Mineraalitekniikan täsmäkoulutuksen 
lopputyössä, ”The Hautalampi Ore 
Processing in Luikonlahti Concentra-
tor”, tehtävänäni oli suunnitella Finn 
Nickel Oy:n kantahenkilöstön valvon-
nassa Luikonlahden rikastamon mo-
difiointi Hautalammen malmille, sekä 
rikastamon käynnistäminen. Projekti 
oli osana Finn Nickel Oy:n Feasibility 
Studya Hautalammen malmin hyödyn-
tämisestä. 

Lopputyö pitää sisällään Hautalam-
men esiintymän mineralogisen esitte-
lyn, panos- ja pilot-kokeet, rikastamon 
suunnittelukriteerit ja itse suunnittelun 
lietevirtojen laskemisesta flowsheetin 
piirtämiseen ja laitteiden mitoittami-
seen. Lisäksi tehtävänäni oli määrit-
tää koko laitoksen energiatarve, laatia 
henkilöstön rekrytointi- ja rikastamon 
käyntiinlähtösuunnitelma sekä koota 
OPEX- ja CAPEX-laskelmat käyttäen 
apuna tehtaan henkilöstöä.

Lopputyö ja Feasibility Studyn ra-
kentaminen olivat haasteellisia ja 

Harri Myllykangas, Process Metallurgist, Outotec Minerals Oy

Pohjavälyksen vaikutus uuden roottori-staattori-
mekanismi FloatForce®:n rikastustuloksiin

mattitaitoani rikastusinsinöörinä; opin 
työtä tehdessäni paljon teollisesta tut-
kimus- ja kehitystyöstä ja sen haas-
teellisuudesta. Elävä prosessi asettaa 
haasteensa tutkimussuunnitelmalle ja 
toteutukselle, tulosten analysoinnista 
puhumattakaan. Tärkeänä osana oli 
Pyhäsalmen rikastamon prosesseihin 
ja henkilöstöön tutustuminen ja yh-
dessä tekeminen. Outotec Minerals sai 
samalla myös koulutettua uutta jäsen-
tään tutkimus- ja suunnittelutyöhön 
sekä asiakasyhteistyöhön.

Tutkimustuloksena selvisi, että 30 % 
pohjavälys näyttää tuottavan parem-
mat rikastustulokset. 30 % pohjavä-
lyksellä voidaan parantaa karkeiden 
saantia hienojen saannin kärsimättä. 
Työn tavoitteet siis täyttyivät erin-
omaisesti.

Lopuksi tahdon kiittää Pyhäsalmi 
Mine Oy:n rikastamon henkilöstöä 
toimivasta ja hedelmällisestä yhteis-
työstä! x

opettavaisia projekteja. Ne kasvatti-
vat paljon ammattitaitoani antamalla 
konkreettisen käsityksen siitä, kuinka 
pienistä palasista luodaan laaja koko-
naisuus ja kannattavasti toimiva laitos. 
Erikseen voin korostaa, että lopputyön 
aikana opin myös miten nopeasti me-
tallien kansainvälinen hintataso voi 
vaihdella etenkin alaspäin ja miten se 
vaikuttaa yksittäisten kaivosten sekä 
kaivosyhtiöiden toiminnan suunnitte-
luun. Esimerkiksi alunperin lopputyö-
ni aiheena oli ”Kolmen malmin keskus-
rikastamon” suunnittelu ja rakentami-
nen Luikonlahden rikastamosta.

Suunnitteluprojekti syvensi TKK:lla 
opittuja taitoja ja antoi luottamusta ky-
kyyni toimia hyvin rikastusinsinöörin 
tehtävissä. Finn Nickel sai paitsi koulu-
tettua työntekijäänsä tuleviin tehtäviin, 
mutta myös kattavan suunnitelman ri-
kastamon toiminnasta. Näin ollen työn 
tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen 
erinomaisesti. x

Liisa Kotila, FM, rikastusinsinööri, 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran lopputuotteen 
(NiCo)s suodatuskokeet

Mineraalitekniikan täsmäkoulutuk-
sen lopputyössä ”Talvivaaran loppu-
tuotteen (NiCo)S suodatuskokeet”, 
tutkin Talvivaaran kaivoksen metal-
lien talteenoton NiCo-sulfidisakan 
suodatusominaisuuksia ja ajopara-
metrien vaikutuksia suodatusominai-
suuksiin. Tutkin myös suodinkakun 
pesua ja ajoparametrien vaikutusta 
pesun onnistumiseen. Lisäksi arvioin 
työssäni nauhasuotimille tarvittavan 
pesuveden syötön määrää. 

Lopputyössäni pystyin sovelta-
maan käytännössä täsmäkoulutuk-
sen teoriajaksoilla oppimiani suoda-
tusteoriaa ja kakun pesua. Käytännön 
kokeet ja havainnot auttoivat hah-
mottamaan olennaisimpia tekijöitä 
suodatuksen ja pesun onnistumisek-
si. Opin myös, ettei prosessin ylösajo 
käy aina ongelmitta, jolloin näytteen-
otto voi muodostua haasteelliseksi.

Kokeiden avulla saatiin käsitys 
suodatuksen onnistumisesta ja siitä, 
miten ajoparametrien valinta siihen 
vaikuttaa. Työlle asetettujen tavoit-
teiden voidaan katsoa täyttyneen 
työntekijän kouluttautumisen ja am-
mattitaidon lisääntymisen myötä. 
Lisäksi kokeiden tulosten perusteella 
voidaan lopputuotteen laatua mah-
dollisesti parantaa. x
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Mineraalitekniikan täsmäkoulutuksen 
lopputyössä, ”Kalsiitin saannin koko-
naiskuva wollastoniittirikastamolla ja 
liejunpoiston optimointi”, tutkin lie-
junpoiston osuutta kalsiitin saantiin. 
Lopputyön pohjana oli syksyllä 2008 
samaan koulutusohjelmaan tehty eri-
koistyö, jonka tulosten perusteella 
päätettiin tutkia liejunpoistoa tarkem-
min.

Lopputyön kokeellinen osa suori-
tettiin yhdellä rikastamolla ja tuloksia 
verrattiin kahden muun rikastamon 
liejunpoistoon. Normaalitilanteen tar-
kastelun lisäksi lopputyössä tehtiin 
hydrosyklonille rakenteellisia muu-
toksia, joiden avulla pyrittiin löytä-
mään paras mahdollinen tilanne lai-
toksen liejunpoistoon. Lopputyön tu-
loksia tarkasteltiin vaahdotuksen, ny-
kyisen liejunpoiston sekä mahdollisen 
toisen vaiheen liejunpoiston kannalta. 
Luokituksen onnistumiselle asetettiin 
tavoitteita, joiden toteutumista arvi-
oitiin mm. virtausten, kiintoainepitoi-
suuksien ja raekokojakaumien perus-
teella.

Lopputyö osoittautui haasteellisek-
si ja kehittäväksi tutkimusprojektiksi. 
Työ kokonaisuudessaan opetti lai-
tosmittakaavassa tehtyjen kokeiden 
järjestämiseen liittyviä asioita sekä 
näytteiden analysoinnin ja tulkinnan 
haasteita. Työ kehitti myös tiedonkä-
sittelytaitoja ja dokumentoinnin hal-
lintaa. Nordkalk Oyj Abp:lle lopputyö 
antoi arvokasta tietoa liejunpoiston 
nykytilasta ja parannusmahdollisuuk-
sista, joiden toteutus on jo aloitettu. x

Simo Pyysing, tutkimus-
harjoittelija, Nordkalk Oyj Abp, 
Pulp&Paper Rikastamo

Kalsiitin saannin kokonais-
kuva wollastoniitti- 
rikastamolla ja liejun- 
poiston optimointi

Tiina-Riitta Helminen, FM (geologia), 
rikastusinsinööri, Talvivaaran kaivos-
osakeyhtiö Oyj

talvivaaran hieno-
murskauksen optimointia 
eteläisessä kiertopiirissä

Lopputyöni käsitteli Talvivaaran hie-
nomurskausta. Tavoitteena oli etsiä 
ratkaisuja olemassa olevien hieno-
murskauspiirien ongelmiin, sekä yrit-
tää selvittää piirien kiertokuormat ja 
optimoida niiden toimintaa.

Itse opin työn edetessä sen, että teo-
ria on parhaimmillaankin vain esitys 
todellisuudesta, jossa on useita eri 
suuntiin vaikuttavia tekijöitä, joiden 
puitteissa on toimittava. Tärkeintä lop-
putyötä tehdessä oli huomioida se, että 
prosessi pääsi toimimaan mahdolli-
simman vähillä ylimääräisillä häiriöil-
lä. Erityisesti malminkäsittelyn osas-
topäälliköltä, sekä vuorotyönjohtajilta 
ja operaattoreilta sain tärkeitä neuvoja 
juuri käytäntöön liittyen.

Talvivaaralle työni suurin hyöty lie-
nee siinä, että siihen on koottu mah-
dollisimman kattavasti kaikki aiheesta 
olemassa oleva tieto. Tätä kautta seu-
raavien asiaa tarkastelevien ei tarvitse 
aloittaa alusta vanhojen ja uusimpien 
tutkimustulosten etsimistä, vaan he tie-
tävät lähdeluettelon perusteella mitä ja 

mistä etsiä. Lisäksi uskon työstä olevan 
apua nykyisten ja tulevan hienomurs-
kauspiirin optimoinnissa.

Ratkaisuja piirien ongelmiin oli haet-
tu käytännössä ja ne tulivat kootuiksi 
tähän työhön. Eteläisen hienomurs-
kauspiirin kiertokuormat saatiin jollain 
tasolla selville. Optimointiin ei tässä 
työssä päästy, koska se olisi edellyttä-
nyt tasaista tuotantoa piireissä, eikä 
sitä ollut saavutettu tutkimusaineiston 
keräämiseen mennessä. x

tulosten realistisuutta piti arvioida. Li-
säksi jauhatuspiirin toimintaan ja käyt-
täytymiseen tuli tutustuttua erittäin 
tarkasti lopputyön aikana.

Mallintaminen ja simulointi on ollut 
erittäin haasteellista, koska se koostuu 
monien eri asioiden kokonaisuudesta 
ja huomioonottamisesta. Näytteet seu-
lottiin ja raekoot määritettiin, jonka li-
säksi jauhatuspiirin prosessidataa sekä 
-parametreja käytettiin apuna mallin 
luomisessa. 

Lopputyön tärkeimpiä havaintoja 
oli, että näytteenotto on yksi vaikeim-
pia ja haastavampia tehtäviä mitä ri-
kastamolla voi suorittaa, mutta onnis-
tunut näytteenotto on edellytys, että 
prosessia voidaan mallintaa ohjelmal-
la. Jauhatuspiirin mallintaminen ei 
ole yksinkertaista ja sen lisäksi tieto-
taitoa tarvitaan tulosten tulkinnassa. 
Pyhäsalmen jauhatuspiirikään ei ollut 
yksinkertaisin piiri mallintaa, joka toi 
omat haasteensa työlle.

Työ antoi arvokasta tietoa sekä itselle 
että yritykselle kuinka JKSimMet-ohjel-
maa voi hyödyntää greenfield-projek-
teissa ja jauhatuspiirien auditoinneissa. 
Voidaan sanoa, että työ täytti sille ase-
tetut vaatimukset hyvin.

Lopuksi haluaisin kiittää Pyhäsal-
men kaivoksen henkilöstöä hyvästä 
yhteistyöstä ja avusta. x

Heidi Karjalainen, DI, tutkimus-
insinööri, Pyhäsalmi Mine Oy

Pyriittirikasteiden tuotanto- 
vaihtoehdot asiakkaiden 
tarpeet huomioiden

Pyhäsalmen kaivos tuottaa kupari- ja 
sinkkirikasteiden lisäksi myös pyriit-
tirikastetta, jota käytetään mm. rik-
kihapon valmistukseen. Lopputyöni 
aiheena oli pyriittirikasteiden tuotan-
tovaihtoehdot asiakkaiden tarpeet 
huomioiden. Tarkoituksena oli kar-
toittaa vaihtoehtoja tuotannon lisäämi-
selle ja mitä muutoksia/investointeja 
nämä vaatisivat. Työssä keskityttiin 
tutkimaan kolmea tapausta; nykyisen 
vaahdotuspiirin toimintaa, hienomate-
riaalin vaahdotuksen kannattavuutta ja 
pyriittipitoisen jätteen hyötykäyttöä. 

Työ oli erittäin monipuolinen. Työn 
kokeellisesta puolesta vastasivat pro-
sessinäytteet nykyisen piirin kartoitus-
ta varten sekä koevaahdotukset, joilla 
tutkittiin pyriittipitoisen jätteen vaah-

dottuvuutta. Kokeiden suunnittelu ja 
toteutus sekä niistä saadun datan käsit-
tely ja analysointi osoittautuivat haas-
taviksi ja opettavaisiksi. Tulosten käsit-
tely kehitti mm. kykyä käyttää erilaisia 
tilastollisia analyysejä. Mielenkiintoista 
oli myös koota ja arvioida eri vaihtoeh-
tojen käyttö- ja investointikustannuksia 
ja tätä kautta hahmottaa vaihtoehtojen 
taloudellista kannattavuutta. Vanhoja 
tutkimusraportteja ja rikastamon vuo-
sikertomuksia tutkiessa pääsi tutustu-
maan myös oman laitoksen historiaan.

Pyhäsalmen kaivos sai työstä ohje-
nuoran pyriittirikasteiden tuotannon 
lisäämiseen tulevaisuudessa, jos tarve 
niin vaatii. Tärkeänä osana oli myös 
kouluttaa rikastamolle pätevä rikas-
tusinsinööri, joten työn aikana opitut 
henkilökohtaiset taidot tulevat hyö-
dyntämään laitosta tulevaisuudessa. 
Tästä on hyvä lähteä jatkamaan pyriit-
tituotannon ja koko Pyhäsalmen rikas-
tusprosessin kehittelyä. x
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Lopputyössäni tutkittiin Pyhäsal-
men kaivoksen kovettuvaa kaivos-
täyttöä ja sen kehittämistä. 

Työ oli erittäin ajankohtainen, sillä 
tulevaisuudessa kaivostäytteen mää-
rän lisääminen ja laadun paranta-
minen ovat ehdottomia edellytyksiä 
tuotantokapasiteetin ylläpitämiselle 
tai kasvattamiselle. 

Työssä selvitettiin kovettuvaan 
kaivostäyttöön soveltuvien jätema-
teriaalien määrää ja laatua. Samalla 
etsittiin menetelmiä materiaalien 
kaivostäyttöön soveltuvuuden arvi-
oimiseksi. 

Täytteen valmistuksessa sideai-
neena käytettävän masuunikuonan 
osalta työssä tutkittiin kuulajauha-
tusta nykyisen suihkumyllyjauha-
tuksen sijasta. Suihkujauhatus ku-
luttaa huomattavasti energiaa ja sen 
kapasiteetti on alhainen.

Työlle asetetut tavoitteet täyttyivät 
hyvin ja työn tuloksia voidaan käyt-
tää laajasti kaivostäytön jatkotutki-
muksissa. Työssä kartoitettiin kat-
tavasti rikastamolla syntyvien sekä 
jätealtaille sijoitettujen jätemateriaa-
lien määrä. Lisäksi työssä arvioitiin 
alustavasti niiden soveltuvuutta kai-
vostäytteen valmistukseen. 

Työn aikana onnistuttiin kehittä-
mään koenäytteiden valumenetelmä, 
jota voidaan pitää yksinkertaisena 
ja toistettavana. Menetelmässä valu 
suoritetaan Pringles-purkkiin, joka 
on mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan 
ihanteellinen puristuslujuuskokei-
siin. Masuunikuonan jauhatustutki-
muksen perusteella energiankulutus 
voitaisiin vähintään puolittaa siirty-
mällä kuulajauhatukseen.

Kaivostäytön tutkiminen on tie-
teellisesti hyvin monipuolista. Tut-
kimuksessa tarvitaan mm. fluidi- ja 
partikkelitekniikan sekä pintakemi-
an ja lujuusopin tietotaitoa. 

Työssä voitiin siis hyödyntää laa-
jasti aiemmassa työelämässä sekä 
mineraalitekniikan täsmäkoulutuk-
sessa opittuja taitoja unohtamatta 
uusien ideoiden kehittämistä. x

Lopputyön tavoitteena oli Multi-Gra-
vity-erotinpiirin (MGS) perussuunnit-
telu hienojakoisen kromiitin käsittele-
miseksi Outokumpu Tornio Worksin 
Kemin kaivoksella. 

Työ oli jatkoa v. 2008 tehdyille MGS-
kokeille, joista saatujen tulosten pohjal-
ta päätettiin tehdä piirin perussuunnit-
telu ja kannattavuusvertailu. 

Työ sisälsi mm. erotinpiirin syöte-
materiaalin valinnan, virtaus- ja PI-
kaaviot, materiaali- ja vesitaseen, laite-
valinnat ja -mitoitukset, layout-hahmo-
telmakuvan, toteutusaikataulun sekä 
investoinnin kannattavuustarkastelun 
herkkyysanalyyseineen.

Tornion ferrokromitehtaan tarpei-
siin valmistettavien hieno- ja palari-
kasteiden suhde ei ole tasapainossa, 
vaan tarvittavan hienorikastemäärän 
valmistamiseksi joudutaan louhimaan 
ja rikastamaan ylimääräistä malmia. 

Hienorikastamon saannin paranemi-
nen vähentäisi sekä käsiteltävän mal-
min määrää että kaivoksen muuttuvia 

Lopputyössä etsittiin keinoja nostaa 
Outokumpu Tornio Works’in, Kemin 
kromikaivoksen hienorikastuskapasi-
teettia ilman merkittäviä investointeja. 
Hienorikastuskapasiteettia tarvitaan 
lisää, koska ainoana asiakkaana toimi-
va asiakas FeCr-sulatto on muuttanut 
sulatusprosessinsa syöttöpanosta ja 
käyttää palarikasteen sijaan aikaisem-
paa enemmän hienorikastetta. Tarvit-
tavan hienorikastemäärän (>400 000 
t/a) tuottamiseksi on jouduttu alenta-
maan kromirikasteen pitoisuutta.

Työssä tutkittiin muun muassa ri-
kastamon päälaitteiden jauhatusmyl-
lyjen, Reichert-kartioiden ja spiraalien 
kapasiteetin pullonkauloja sekä etsit-
tiin mahdollisia parannusehdotuksia. 
Lisäksi selvitettiin eri kromiittimal-
mityyppien vaikutusta hienorikas-
tustuloksiin ja tarkasteltiin vuosien 

Raisa Hyvärinen,  tutkimus- ja kehitysinsinööri, Outokumpu Tornio Works

Timo Pekkala, DI, tutkimusinsinööri

Pyhäsalmen kaivoksen 
kovettuva kaivostäyttö ja 
sen kehittäminen

Niina Vaara, DI, käyttönsinööri, Outokumpu Tornio Works, Kemin kaivos

Outokumpu tornio Worksin Kemin kromikaivoksen 
hienorikastuskapasiteetin nostaminen

kustannuksia. Lisäksi kasvanut hie-
norikastemäärä mahdollistaisi FeCr-
sulatolla hienorikasteosuuden kasvat-
tamisen sulapanoksessa, mikä taas pa-
rantaisi sulaton kustannustehokkuutta. 
Eräs vaihtoehto saannin parantamisek-
si olisi hienojakoisen kromiitin talteen-
otto MGS-erottimella.

Lopputyössä selvitetty MGS-inves-
toinnin sisäinen korkokanta 23,7 % oli 
selvästi suurempi kuin investoinneil-
le asetettu tuottovaatimus 13 %, joten 
hanke olisi kannattava. MGS-inves-
toinnin korollinen takaisinmaksuaika 
oli 4,9 vuotta.

Mielestäni lopputyön parasta antia 
on ollut sen kokonaisvaltainen toteut-
taminen laitekoeajoista aina piirin pe-
russuunnitteluun ja kannattavuustar-
kasteluun saakka. 

Opittuja taitoja hyödynnän jokapäi-
väisessä työssäni rikastamon käyttöin-
sinöörinä. x

2004‒2009 rikastustuloksien kehitystä 
sekä vuonna 2005 tehtyä prosessitut-
kimusta.

Lopputyössä tuli esille useita konk-
reettisia keinoja tehostaa rikastuspro-
sessia. Selvisi, että hienorikastamolla 
on mahdollista valmistaa hyvälaatuis-
ta hienorikastetta 400 000 t/a. Työstä 
saatavat suurimmat hyödyt kohdistu-
vat sulatolle, jossa korkeampi syöttö-
panoksen kromipitoisuus lisää sula-
tuksen kromisaantia ja tekee sulatuk-
sesta energiatehokkaampaa.

Työssä kartoitettiin mahdolliset 
keinot kapasiteetin nostamiseksi. Jat-
kossa rikastamolla voidaan keskittyä 
muutostöihin ja tutkia koeajoilla työs-
sä esille tulleita prosessimuutosvaih-
toehtoja. Lopputyö oli aiheena erittäin 
haastava ja antoisa ‒ sen myötä pro-
sessituntemukseni kehittyi. x 

Multi-gravity-piirin perussuunittelu hienojakoiselle 
kromiitille
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Puheeni otsikoksi on merkitty ”täsmä-
koulutuksen taival” Mitä se sitten tar-
koittaaneekaan. En kuitenkaan aio käy-
dä läpi koulutuksen sisältöä tai muuta 
koulutukseen liittyviä kohtia. Ajattelin 
kohdentaa puheeni ennen kaikkea sen  
yhteiskunnan  tilan arviointiin, mihin 
täsmäkoulutetut nyt kurssin suoritet-
tuaan siirtyvät.

”Rakas äiti, minne olet mennyt? Missä 
on lempeä, rakastava sielusi?

Miksi et välitä minusta?
Missä ovat nuo jutteluhetket, joita minä 

niin kovasti kaipaan, mutta joita ei ole kos-
kaan ollutkaan?

Juuri nyt enemmän kuin koskaan ennen, 
kaipaan lämpimään syliisi.

Olet aina kiireinen. Sinulla ei ole aikaa 
minulle.

Uskot naisten lehtiä, mutta uskotko mi-
nua? Yrität nuortua, mutta unohdat että 
minun taas pitäisi kasvaa ‒ aikuiseksi.

Vanhemmat ajattelevat, että nuori kaipaa 
vain irtaantumista, mutta minä kaipaan lä-
heisyyttä ja rakkautta, turvaa ja luottamus-
ta, joka ei petä. Missä olette vanhempani, 
nyt kun teitä niin tarvitsen?”

eDeLLÄ MaINIttU ON LaINa-
Us 14-vuotiaan tytön Helsingin Sano-
missa julkaistusta toivottavasti meitä 
kaikkia satuttavasta avunpyynnöstä, 
joka valitettavan hyvin kuvaa tätä päi-
vää nuoren kokemana.

Suomalaisen yhteiskunnan elämää 
varjostavat tällä hetkellä konkurssit ja 
taloudellinen lama, jotka koskettavat 
meitä jokaista. Taloudellisten vaikeuk-
sien ohella ne aiheuttavat lukemattomi-
en ihmisten elämässä turvattomuutta ja 
monenlaista huolta.

Lama näyttää jatkuvan ja syvene-
vän. Asia on karua todellisuutta myös 
monen meidän elämässämme. Tule-
vaisuus herättää monia pelonsekaisia 
kysymyksiä.

VaIKeUKsIsta HUOLIMatta 
kuulumme yhä edelleen harvalukuis-
ten rikkaiden maiden aateliin. Maa-
ilman parhaimpiin kuuluva sosiaa-
liturvamme takaa jokaiselle ainakin 

välttämättömät elämän edellytykset. 
Monilla on puutteenkin keskellä paljon 
yli oman tarpeen. Toisin on miljoonien 
maailman nälkää näkevien kohdalla.

Meillä Suomessa on paljon sellaista, 
minkä eteen olemme nähneet vaivaa, 
raataneet ja uhrautuneet. Näyttää siltä, 
että meillä ei olisi enää mitään, minkä 
edestä ponnistella. Ansaittavana ei ole 
mitään, koska kaikki on tehty liian it-
sestään selväksi. Lama näyttää romah-
duttavan myös elämän arvot. Olemme 
huolissamme oman kansakuntamme 
tilasta, mutta myös siitä, mitä lähiym-
päristössämme tulee tapahtumaan.

Olemme hämmentyneitä, kun kuu-
lemme, että yhä useammat nuoret sor-
tuvat käyttämään huumeita, ja monet 
parhaassa iässä olevat miehet väsyvät 
kesken. Yhä useampi meistä suoma-
laisista miehistä jää tavalla tai toisella 
yksin.

sUOMaLaINeN MIes ‒ niin sitkeä 
kuin hän monessa asiassa onkin ‒ jää 
helposti yksin.

Useimmilla naisilla on kyky puhua 
asioistaan, jutella puhelimessa, kun 
taas miehissä on harvoja puhelimessa 
viihtyjiä.

Tänään meidän miesten tilanne on 
erityisen vaikea. Meidän ystävämme 
ovat työkavereita, ja meidän paras ka-
verimme on vaimo.

Mitä vanhempaa ikäluokkaa mies 
on, sitä yksinäisempi hän on.

Elämä on mennyt sodassa, sitten lei-
vän hankkimisessa perheelle. Ystävät 
ovat jääneet.

Jotain suomalainen mies kaipaa. Sitä, 
että työpaikalla joku sanoo: hyvin teh-
ty. Sitä, että kotona saa olla äärimmäi-
sen väsynyt, ja silti joku katsoo rakas-
tavasti.

HÄLyttÄVÄt tIeDOt KertOVat 
ihmisten kyvyttömyydestä kohdata 
terveellä tavalla vaikeat vastoinkäy-
miset. Ne arvot, joiden varaan monet 
ihmi set ovat elämänsä rakentaneet, 
ovat romahtaneet. Taloudellisesti ei voi 
rakentaa entisen varaan. Monet aatteet 
ovat kokeneet vararikon. Valtava tyh-
jyys on tullut arvopohjaan ja ulkonai-

seen elämään. Elämme vaikeita aikoja, 
joiden yli eletään aatteella ‒ aatteeksi ei 
riitä raha 

MeIDÄN NUOrIsOMMe on vaa-
rassa. Nuorisomme on paremmin kou-
lutettua ja kansainvälisempää kuin 
koskaan ennen, mutta siitä huolimatta 
työttömien ja yhteiskunnasta vieraan-
tuneiden nuorten osuus vain kaiken 
aikaa kasvaa. Meidän vanhempien teh-
tävänä on luoda nuoriin luottamusta, 
elämänuskoa ja tulevaisuuden toivoa.

Huomisen yhteiskunta rakentuu tä-
män päivän nuorten varaan. On totta, 
että taloushuolet vievät nykyisin suu-
rimman osan ajastamme. Pula ajaa ly-
hyen tähtäimen ratkaisuihin. On varaa 
ajatella vain tästä selviämistä, huominen 
hoitakoon itsensä. Kuitenkin pidemmän 
päälle on katsottava myös huomiseen. 

NOUsUN tOIVeIDeN Orasta-
essa on varmistuttava siitä, että meil-
tä löytyy voimaa nousuun. Tarvittava 
voima ei ole pelkästään taloudellista, 
vaan ennen kaikkea tarvitaan henkistä 
voimaa.

Lama synnyttää arkuutta ja aloite-
kyvyttömyyttä. Se imee mehut uusien 
ideoiden kehittäjiltä. Tällaisen asenteen 
vallassa oleva kansa ei kykene nouse-
maan lamasta. Meidän on taisteltava ja 
voitettava yhdessä henkinen lama.

Sen jälkeen voitamme myös talouden 
laman.

teKNILLIsessÄ KOrKeaKOU-
LUssa ensimmäistä kertaa järjestetty, 
puolitoista vuotta kestänyt Mineraali-
tekniikan täsmäkoulutus (OTAFOKUS 
Rikastus) huipentuu tänään Otanie-
messä pidettävään päätösseminaariin. 
Koulutuksen tarkoituksena oli vastata 
nopealla aikataululla kaivosalan rikas-
tusinsinöörien tarpeeseen. Teknillisen 
korkeakoulun ja teollisuuden toimi-
joiden yhteistyönä toteuttama, uuden 
tyyppinen täydennyskoulutus on tuot-
tanut maahamme kaksitoista uutta ri-
kastusosaajaa, jotka ovat työllistyneet 
kaivosalan yrityksiin.

Lämpimät onnittelut teille kaikille 
hyvin tehdystä työstä ja onnea tuleville 
vuosille. x 

täsmäkoulutuksen 
taival
Kurssin johtoryhmän puheenjohtajan, Seppo Lähteenmäen, 
Pyhäsalmi Mine Oy, puhe seminaarissa

15.5.2009 Otaniemi, ESPOO
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Miten päädyin hakemaan kesä-
harjoitteluun ORC:lle?

ORC:lle hakemiseen oli monta syytä. Ensinnä-
kin Pori on vanha kotikaupunkini ja sitä kautta 
tuttu paikka. Lisäksi olin muutamaa vuotta ai-
kaisemmin kesätöissä Outokumpu Poricopper 
Oy:llä (nykyinen Luvata Oy), joten kesätyöt Po-
rissa olivat tuttua hommaa. ORC kesätyöpaik-
kana oli myös jonkin verran tuttu kavereiden 
kautta. Muutama opiskelukaverini oli ollut siel-
lä kesätöissä ja sitä kautta olin saanut myöntei-
sen kuvan ORC:stä. Lisäksi olin tehnyt vuoden-
vaihteessa 2007-2008 pienen projektin ORC:lle 
Teknillisen korkeakoulun Materiaalien valmis-
tustekniikan laboratorion kautta, joten ORC oli 
tullut sitäkin kautta tutummaksi.

Hakuprosessi

Olin kuumimpana kesätyöhakuaikana Eras-
mus-vaihdossa Unkarissa ja itse asiassa ajatus 
kesätöiden etsimisestä ulkomailta käsin hirvitti. 
Ajattelin, että suurin osa työnantajista todennä-
köisesti diskaa minut samalta istumalta, koska 
en pääse työhaastatteluun. Onnekseni näin ei 
kuitenkaan käynyt. Lähetin kesätyöhakemuk-
sen ja ansioluettelon mm. ORC:lle. Vähän ajan 

kuluttua sain vastauksen 
ORC:ltä, että minulla olisi 
siellä kesätyöpaikka. 

Työnkuva 

Tein kokeellista tutkimusta metallipulvereista 
sähkökemian laboratoriossa. Jatkoin samaa pro-
jektia kuin mitä olin vuodenvaihteessa tehnyt. 
Se oli tietysti mukava juttu, kun tiesin etukäteen 
omasta tutkimuskohteestani, eikä aikaa kulunut 
niin paljon aiheeseen perehtymiseen. Työ ja-
kaantui kahteen osaan, joista toista tein yhdessä 
kesätyökollegani kanssa ja toisessa toimin pää-
asiassa yksin. Aikaa kului paljon laboratoriossa, 
mikä oli loistava juttu. Kursseilla on nykyään 
niin vähän laboratoriotöitä, että labrassa pyö-
riminen teki todella hyvää ja oli todella kivaa. 
Työhön kuului myös kirjallisuusselvitys, kysely, 
sekä luonnollisesti raportointi siitä, mitä olin ke-
sän aikana saanut aikaan.

ORC kesätyöpaikkana

Työn ja oppimisen kannalta parasta oli se, että 
ORC:llä annettiin vapaus tehdä itse. Aikaa saat-
toi kulua tuplasti, kun teekkari pohti miten joku 
asia kannattaa hoitaa verrattuna siihen, että joku 
kokenut ammattilainen olisi tehnyt sen. Toisaal-
ta, jos ongelma kävi ylitsepääsemättömäksi, sain 
aina apua. Itsenäinen tekeminen, haasteet ja se, 
että luotettiin tekivät työstä todella motivoivaa ja 
palkitsevaa. Sokerina pohjalla oli mukava ja kan-
nustava työilmapiiri sekä muut kesätyöntekijät, 
joiden kanssa tuli naurettua kahvitunneilla. 

Meitä kesätyöntekijöitä oli neljä Teknillisestä 
korkeakoulusta, kaksi Tampereen teknillisestä 
yliopistosta, yksi Oulun yliopistosta sekä yksi 
turkkilainen kesäharjoittelija. Teimme paljon 
yhdessä myös vapaa-aikana ja pidämme osan 
kanssa edelleen yhteyttä. Luvatalla oli myös 
kesätyöntekijöitä, joiden kanssa tuli yhdistettyä 
voimat silloin tällöin. Myös ORC:n vakituisten 
työtekijöiden kanssa tuli vietettyä vapaa-aikaa,  
lähinnä kirkkovenettä soudellen. Metallinkylän 
yrityksistä osallistuu miesten ja naisten joukku-
eet Sulkavan soutuihin. Aika moni meistä kesä-
työntekijöistäkin uskaltautui mukaan. 

Tähän loppuun vielä pari hyvää ja huonoa 
pointtia kesäharjoittelusta Porissa.

Hyvää Porissa: yleensä paljon alan kesätyö-
paikkoja, mikä tarkoittaa kesätyöntekijälle mo-
nia samassa tilanteessa olevia kavereita, Pori 
Jazz, Yyteri, Kirjurinluoto, pyörällä pääsee mel-
kein joka paikkaan, Porihallin kuntokeskus. 

Huonoa Porissa: Julkinen liikenne, kaupat 
menevät aikaisin kiinni.

Suosittelen lämpimästi ORC:tä kesätyöpai-
kaksi kaikille opinnoissaan jo hieman pidem-
mälle ehtineille. x

Kesätyökavereiden kanssa viettä-
mässä iltaa. Kuvassa vasemmalta 
oikealle Agnieszka Chmielewska 
(Puola), Suvi Rantanen, Suna 
Senem (Turkki), Iina Kainulainen, 
Hannele Malmsten, Vilma Skinnari. 
Kuva Suna Senem.

Kesäharjoittelua 2008 
Outotec research Oy:ssä

Teksti  
DI Iina Kainulainen

Naiset valmistautumassa Sulkavan 
soutuun. Kuva Pekka Peljo.
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Lähes puolet, 102, nuorista tohtoreista 
vihki lääketieteellinen tiedekunta. Hu-
manistinen tiedekunta promovoi 16, 
luonnontieteellinen 41, teknillinen 46, 
kasvatustieteiden 14 ja taloustieteiden 
tiedekunta 11 nuorta tohtoria.

Lisäksi vihittiin 20 kunniatohtoria. 
Heistä 11 on suomalaisia ja 9 ulkomai-
sia yhteiskunnallisia vaikuttajia, alansa 
ansioituneita tutkijoita tai Oulun yli-
opiston yhteistyökumppaneita. Kun-
niatohtoriksi vihkiminen on korkein 
huomionosoitus, jonka yliopisto voi 
henkilölle osoittaa.

Vihkiäisjuhlassa jokaiselle vihitylle 
tohtorille luovutettiin tohtorin tunnus-
merkit: tohtorinhattu, miekka ja diplo-
mi.

Tohtoripromootio oli Oulun yliopis-
ton 50-vuotisjuhlavuoden viimeinen 
tilaisuus.

täsmällisemmin ttK:n tohtoreista:
Teknillinen tiedekunta promovoi 

neljä tekniikan kunniatohtoria sekä 45 
tekniikan ja yhden filosofian nuoren 
tohtorin.

professori ja alansa kansainvälisesti 
tunnettu tutkija. Hän on 1990-luvulta 
lähtien tehnyt tutkimusyhteistyötä Ou-
lun yliopiston mikroelektroniikan ja 
materiaalifysiikan laboratorion kanssa 
ja vaikuttanut merkittävästi niiden ke-
hitykseen. 

Einari Vidgrén tekniikan tohtoriksi

Einari Vidgrén on teollisuusneuvos 
ja metsäkoneyritys Ponsse Oy:n perus-
taja. Ponsse yhdistää esimerkillisellä ta-
valla Oulun yliopiston useita tekniikan 
aloja. Tekniikkaa hyödynnetään sekä 
yrityksen tuotannossa että tuotteissa. 
Ponsse tuo jatkuvasti uusia ja entistä 
kehittyneempiä ja kilpailukykyisem-
piä tuotteita maailman markkinoille. 
Menestyvä liiketoiminta edellyttää 
myös jatkuvaa tuotannon ja koko tila-
us-toimitusketjun kehittämistä. Einari 
Vidgrénin yritys on vuosia tehnyt tu-
loksellista yhteistyötä useiden Oulun 
yliopiston osaajien kanssa.

Kari Virta tekniikan tohtoriksi

Kari Virta on arkkitehti ja professori, 
joka on suunnittelutyöllään merkittä-
västi vaikuttanut Oulun yliopiston Lin-
nanmaan kampuksen rakentumiseen. 
Hänen toimistonsa on vastannut kaik-
kiaan kahdeksasta sen eri suunnittelu-
vaiheesta vuodesta 1970 alkaen. Tätä 
kautta Virta on vaikuttanut kansalli-
seen ja kansainväliseen yliopistojen 
suunnittelun kehittymiseen. Kari Virta 
on suunnitellut myös useita koulu- ja 
sairaalarakennuksia. x

Oulun yliopiston kahdek-
sannessa, kaikkien tiede-
kuntien yhteisessä tohtori-
promootiossa 16.5.2009 on 
vihitty 230 nuorta tohtoria, 
joista läsnä olevina 204 ja 
poissa olevina 26.

Teknillisen tiedekunnan  
kunniatohtorit

Juha Hulkko tekniikan kunniatohtoriksi

Juha Hulkko on Oulun yliopistosta 
valmistunut diplomi-insinööri ja Elekt-
robit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. 
Hän perusti yhtiön vuonna 1985. Elekt-
robit Oyj on Hulkon johdolla tehnyt 
runsaasti merkittävää tutkimusyhteis-
työtä Oulun yliopiston tietoliikenne-
laboratorion kanssa. Juha Hulkko on 
vaikuttanut ratkaisevasti langattoman 
tietoliikenteen alalla Oulun yliopistos-
sa toimivan Centre for Wireless Com-
munications (CWC) -tutkimuskeskuk-
sen syntymiseen ja toimintaan.

Harry L. Tuller tekniikan kunniatohto-
riksi

Harry L. Tuller on Massachusetts 
Institute of Technologyn (MIT) keraa-
misten ja elektronisten materiaalien 

tohtorin 
tunnusmerkit 

230 nuorelle 
tohtorille

Oulun yliopiston viestintäpalvelut
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Professori Pentti Karjalainen, Terästutkimuskeskus (CASR), Oulun yliopisto

Oulun yliopisto tarjoaa kor-
keatasoisen oppimisympäris-
tön, jossa voidaan kouluttaa 
erikoisalojen asiantuntijoita 
ja monialaisia osaajia haasta-
viin kansallisiin ja kansainvä-
lisiin tehtäviin. Strategiansa 
mukaisesti se profiloituu 
tiedeyliopistoksi, jossa tut-
kimusta kehitetään entistä 
laadukkaammaksi ja kan-
sainvälisesti arvostetummak-
si. Tieteellinen vapaa perustut-
kimus eli tiedeyhteisön omiin 
tavoitteisiin ja uteliaisuuteen 
perustuva, lyhyen aikavä-
lin hyödyntämistavoitteista 
vapaa tutkimus on yliopiston 
ydinosaamista. Tämä toi-
minta tapahtuu yhteistyössä 
sektoritutkimuslaitosten ja 
yritysten kanssa. 

Tieteellisten julkaisujen lukumäärä on 
tutkimustyön helposti mitattava tulos. 
Oulun yliopistosta ilmestyi v. 2006  2254 
tieteellistä julkaisua. Näistä tehtiin tek-
nillisessä tiedekunnassa (TTK) 455, jos-
sa henkilökuntaa oli 745, ja vastaavasti 
lääketieteellisessä tiedekunnassa (LTK) 
815 julkaisua henkilökuntaa ollessa 
520. Opetusministeriön mukaan yli-
opistoissa v. 2007 keskiarvo oli 0,9 kan-
sainvälistä tieteellistä julkaisua/opetta-
ja- ja tutkijakunta [1]. Voitaneen päätel-
lä, että Oulun yliopistossa tieteellisten 
julkaisujen määrä lääketieteen puolella 
oli erittäin korkea, mutta tekniikan 
puolella suhteellisen vähäinen. Lisäk-

si julkaisuaktiivisuus vaihtelee hyvin 
suuresti osastojen välillä ja sisällä. Esi-
merkiksi TTK:sta löytyy laboratorioita, 
joista ei ole valmistunut yhtään aika-
kausilehtijulkaisua koko 2000-luvulla, 
mutta esimerkiksi materiaalitekniikan 
laboratorio sai aikaiseksi viime vuonna 
28 kansainvälistä julkaisua yhdeksän 
ollessa aikakausilehtijulkaisua.

Tohtorikoulutus on yksi yliopiston 
perustehtäviä ja yliopiston valtion ta-
holta saama perusrahoitus riippuu mm. 
valmistuneiden tohtoreiden määrästä. 
Oulun yliopistossa v. 2007 väitellees-
tä 130 tohtorista 26 valmistui TTK:sta 
(professoreita 60), kun taasen LTK:ssa 
47 tohtoria (professoreita 47). Lisäksi 
TTK:sta valmistuneiden tohtoreiden 
lukumäärä vaihtelee suuresti osastojen 
välillä ollen joillakin osastoilla useina 
vuosina nolla. Keskiarvo Suomen yli-
opistoissa vuonna 2007 oli 0,67 tohto-
ria/professori tämän luvun ollessa Ou-
lun yliopistossa 0,55 (TKK:ssa 0,43 ja 
LTK:ssa 1). 

Koulutuksen vaikuttavuutta arvi-
oitaessa on kuitenkin todettava, että  
Suomen metalliteollisuus (metallituot-
teet ja koneenrakennus) on menesty-
nyt vuosikymmenet hyvin ja siitä on 
kehittynyt merkittävä toimiala. Sen lii-
kevaihto oli vuonna 2006 30% Suomen 
koko teollisuuden liikevaihdosta ja se 
työllisti 25% työvoiman määrästä [2]. 
Yhtenä syynä suomalaisen teollisuu-
den hyvään menestykseen on usein 
sanottu pienessä maassa vallitseva 
läheinen yhteys yliopistojen ja teol-
lisuuden välillä. ”Suomessa yhteistyö 
tutkimusorganisaatioiden ja yritysten vä-
lillä toimii paremmin kuin muissa maissa. 
Kun muissa maissa tuskaillaan sen kanssa, 
miten kyettäisiin lisäämään kilpaillun ra-
hoituksen osuutta korkeakoulujen ja tut-
kimuslaitosten resursoinnissa, Suomessa 
tämä on toteutettu pikkuhiljaa 25 vuoden 
aikana lisäämällä Tekesin ja Suomen Aka-
temian rahoitusta” [3].

Kuitenkin vuonna 2007 Suomen Aka-
temian toimesta toteutetussa konetek-
niikan tieteenalan arvioinnissa todet-
tiin, että: ...”uhka Suomen (metalli ja 
kone-) teollisuuden kilpailukyvyn me-
nettämiseen ja sitä tietä näivettymiseen 
tulee siitä, että yliopiston tutkijoilla ja 
teollisuudella on liian läheiset suhteet 
ja tutkijat keskittyvät ratkomaan lii-
kaa teollisuuden päiväkohtaisia on-
gelmia” [4]. Oulun yliopistossa tehtyä 
metalli- ja konetekniikan tutkimusta 
on arvioitu melko kriittisesti myös vä-
hän aikaisemmin vuoden 2007 aikana 
toteutetussa Oulun yliopiston tutki-
muksen kokonaisarvioinnissa mm. sen 
vuoksi, että se on teollisuuden työruk-
kanen ilman omaehtoista merkittävää 
tulevaisuuteen katsomista. [5]. “Good 
links to local industries in mechanical en-
gineering are essential but this can enter a 
critical stage when the department is felt to 
become an extended workbench of research 
and development of these industries. If the 
department does not have a significant 
margin for independent and very forward 
looking, hence blue skies research it very 
much endangers itself to degrade to a solid 
local higher degree educational provider in 
mechanical engineering.”

Seuraavassa tarkastelen yli kolmen 
vuosikymmenen tekniikan tutkimus-
toimintaa läheltä seuranneena ja oman-
kin tutkimuksen määrästä ja laadusta 
huolta kantaneena syitä ja näkökohtia 
tekniikan puolen tutkimuksen heikkoi-
na pidettyihin tuloksiin, eritoten kone- 
ja materiaalitekniikan näkökulmasta. 

Pentti Karjalainen
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Lisäksi kiinnitän huomioita kovasti 
vaihteleviin mielipiteisiin, millaista 
tekniikan tutkimuksen tulisi olla ol-
lakseen sekä tieteellistä korkeatasois-
ta tutkimusta että myös teollisuutta ja 
yhteiskuntaa hyödyttävää. Tämä kes-
kustelu on laajemminkin tällä hetkellä 
aktiivista uuden tekniikan alan rahoi-
tusmuodon, strategisten huippuosaa-
misen keskusten SHOK’ien, ottaessa 
ensiaskeleitaan ja hakiessa muotojaan.

Teknisen yliopistotutkimuksen 
luonne

Jo vuonna 1911 MIT:n professori Wil-
liam H. Walker totesi akateemisesta va-
paudesta: “There is with scientific men, a 
general awakening that the highest destiny 
of science is not to accumulate the truths 
of nature in a form no one but the select 
few can utilize, but that the search for truth 
can combined with the judicious attempt to 
make truth serve the public good” [6]. 

Suomessa mielipiteet yliopistotutki-
muksen vapaudesta ja suhteesta teol-
lisuuteen ovat vaihdelleet suuresti vii-
meisen 40-vuoden kuluessa. 1970-lu-
vun alussa opetusministeri Ulf Sund-
qvist antoi määräyksen, että kaikki 
5000 mk suuremmat yhteistyöprojektit 
teollisuuden kanssa piti hyväksyttää 
Opetusministeriössä. “Lex Sundqvis-
tiksi kutsutulla lailla oli nimenomaisesti 
säädetty, että yliopistojen ja teollisuuden 
yhteistyö oli kiellettyä, ellei opetusminis-
teriö sallinut sitä erikseen poikkeusluvalla. 
Tutkimustietoa kaipaavat yritykset saivat 
vain itsekseen toivoa, että yliopistomaail-
masta tulisi julki jotakin niitä hyödyttä-
vää. Yliopistomaailma sai toivoa, että sen 
tuottamasta tutkimuksesta olisi hyötyä jol-
lekulle. Jotkut opiskelijat julkaisivat lehdis-
sään mustia listoja professoreista, jotka oli 
nähty samoissa kokouksissa teollisuuden 
edustajien kanssa” [7].

Tällöin ja tätä ennen tutkimus tapah-
tui paljolti yliopiston rahalla assistent-
tiviroissa taikka Suomen Akatemian 
tahi jonkin säätiön rahoittamana, Ou-
tokumpu Oy:n Säätiö hyvänä esimerk-
kinä. Tutkimusaiheen saattoi valita va-
paasti eikä sidoksia ja raportointia teol-
lisuusyrityksille ollut. Kulttuuri muut-
tui kuitenkin täydellisesti 1980-luvulla. 
Teknisen tutkimuksen rahoitusta ha-
luttiin lisätä valtiovallan osalta ja saa-
da ”jotakin isompaa ohjelmatoimintaa 
tärkeillä aloilla” ja niin Suomen Akate-
mian rinnalle perustettiin vuonna 1983 
Teknologian kehittämiskeskus Tekes 
(nykyinen Teknologian ja innovaatioi-
den kehittämiskeskus).

”Tekes on valtion virasto, joka seurus-
telee yritysten kanssa ja ohjaa yrityksiä ja 
tutkimusmaailmaa yhteistyöhön. Tekes on 

yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja 
kehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija”. 
Tekes sai pian merkittävän roolin tek-
niikan alan tutkimuksen rahoittajana ja 
Suomen Akatemian osuus vastaavasti 
pieneni. Nykyisellään tekniikan alan 
yliopistotutkimus tapahtuukin pää-
osin muulla kuin Akatemian rahalla 
ja yritysten ja Tekesin rooli on noussut 
keskeiseksi. Konetekniikan tieteenalan 
arviointiraportin mukaan yliopistojen 
vuosina 2000-2007 saama tieteenalan 
tutkimuksen kokonaisrahoitus oli 
keskimäärin 48,8 M€ vuodessa, josta 
yliopistojen oma osuus oli 28,8 M€/v 
(48%), Akatemian osuus 2 M€/v  (4%) 
ja Tekes-rahoitus 10,3 M€/v (21%) [4]. 
MeKo-SHOK selvityksen mukaan esi-
merkiksi materiaalitekniikan saama 
Tekes-rahoitus Suomen yliopistoissa 
vuosina 2002-2007 oli noin 47,7 M€ (eli 
8 M€/v), muu teollisuusrahoitus 20 M€, 
ja EU rahoitus 13,7 M€, mutta Akatemi-
an rahoitus vain 4,2 M€ [2]. 

Suomen Akatemian rahoitus on erit-
täin kilpailtua ja hakemusten läpäisy 
on noin 10% luokkaa ja tällöinkin tuki 
tulee usein vain yhdelle tutkijalle. Tä-
män vuoksi Akatemian rahoituksen 
hakeminen ei ole ollut kovin kiinnos-
tavaa, kun Tekes-hankkeissa rahoitus 
on usein suuremmalle ryhmälle ja hsk-
kuluista jää säästöjäkin, jotka ovat tul-
leet oleellisen tärkeiksi yliopiston pe-
rusrahoituksen jäädessä esim. TTK:ssa 
vakinaisen henkilökunnan palkkojen 
jälkeen negatiiviseksi viime vuosina. 
Myös Suomen Akatemian rahoittamis-
sa teknisen alan tutkimushankkeissa 
hyödynnettävyys on ollut eräs arvioin-
tikriteeri, ja usein hankkeissa on muka-
na yrityksiä, jolloin ne todellisuudessa 
eivät kovinkaan paljon eroa Tekesin ra-
hoittamista projekteista tavoitteiltaan 
ja haasteellisuudeltaan, vaikka aiheet 
ovatkin periaatteessa hakijan ideoimia. 

Tekes-hankkeissa tulee lähes poik-
keuksetta olla mukana teollinen osa-
puoli vähintään noin 20%:n rahoitus-
osuudella, ja teollisuuden tarpeet ja 
tulosten sovellettavuus ovat ratkaise-
vassa osassa rahoituksesta päätettäes-
sä. 1990-luvulla luotiin Tekesin toimes-
ta kaikille suomalaisille teknillisten 
yliopistojen metallurgian (prosessi-, 
mekaaninen ja fysikaalinen metallur-
gia) alan yksiköille teknologiastrate-
gia, jossa määriteltiin missio ja visio, ja 
tarkasteltiin, etteivät osaamisalueet ole 
turhan paljon päällekkäisiä. Luonnol-
lisesti toiminnan teollinen kiinnosta-
vuus ja hyöty oli esillä näitä strategioita 
mietittäessä. 

Kansainvälisissä hankkeissakin tut-
kimus tapahtuu yhteisprojekteissa, 

joissa osapuolina ovat koti- ja ulko-
maiset yritykset, tutkimuslaitokset ja 
yliopistot. Aiheet ovat kaikkia muka-
naolevia kiinnostavia ja täten ne eivät 
ole yleensä puhdasta tiedettä, vaan 
teollisuuden teknistä osaamista eteen-
päin vieviä. Tämä rahoituskuvio on 
luonnollisesti ollut omiaan ohjaamaan 
tutkimusaiheiden valintaa kohti sovel-
tavaa, teollisuutta kiinnostavaa tutki-
musta, mikä on johtanut tutkimuksen 
suuntaamiseen arvioijien mukaan ”ly-
hytjänteisiin, teollisuutta palveleviin 
kohteisiin” niin, että ”The university and 
specifically the Department of Mechanical 
Engineering has been driven into the cor-
ner of serving the short term needs of the 
local industries mainly with no remarkab-
le freedom of looking at the issues further 
beyond.”  Täten ”scientific work performed 
in the department is mainly related to top-
ics also tackled by other institutions world-
wide over the last decade as well, possibly 
tailored to the needs of the industries in 
northern Finland” [5].

Naapurimaassamme Ruotsissa yli-
opistotutkijan roolin sanotaan olevan 
kaksijakoisen: ’Swedish researchers have 
a Jeckyll and Hyde role. In the morning 
they can carry out free research, and in the 
afternoon they are doing strategic contract 
research [8]. Tästä voisi vetää johtopää-
töksen, että siellä osa tutkimuksesta on 
vapaata perustutkimusta ja osa suoma-
laisen tutkimuksen kaltaista teollisuus-
yhteistyötä. 

Vuoden 2008 aikana Suomeen on 
perustettu useita ns. strategisen huip-
puosaamisen keskuksia, SHOK’eja,  
joista kone- ja metalliteollisuuden 
sektorille on syntynyt FIMECC Oy. 
Sen strategiana on rakentaa aito rikas-
tavan vuorovaikutuksen yhteisö me-
talli- ja koneenrakennusteollisuuden 
tutkimus kenttään, ja edistää ja rahoit-
taa teollisuuslähtöistä perustutkimusta 
(fundamental research), jonka aikajän-
ne on yli 5 vuotta. 

Ajatus, että aiheet sijoittuvat aika-
jänteeltään ja tavoitteen asettelultaan 
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitta-
mien projektien väliin (kuvio 1), on tie-
deyliopistojen kannalta askel oikeaan 
suuntaan. FIMECC’in toimitusjohtaja 
kuitenkin toteaa, ettei metalli-shok tee 
uteliaisuustutkimusta [9]. Kuitenkin jos 
tämä rahoitus mahdollistaa pitkäjäntei-
semmän tutkimuksen, jonka luonne on 
lähempänä tieteellistä perustutkimus-
ta, vastaa se niihin suosituksiin, joita 
ulkomaiset arvioitsijat antoivat ko-
netekniikan tieteenalan arvioinnissa. 
Toisaalta kun strategian mukaan aiheet 
ovat teollisuuslähtöisiä ja projekteissa 
tarvitaan myös merkittävä teollisuu-
den panostus, asetetaan uusia vaateita 
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sekä teollisuuden että FIMECC/Teke-
sin päättäjille ymmärtää pitkäjänteisen 
perustutkimuksen luonne ja merkitys. 
Tämä edellyttää sekä yritysten ja tut-
kimuslaitosten nykyistä monipuoli-
sempaa vuoropuhelua että keskenään 
kilpailevien yritysten avointa keskus-
telua perustutkimuksen ja esikilpailul-
lisen soveltavan tutkimuksen alueella. 
Onkin mielenkiintoista nähdä, miten 
pitkälle päästään kohti tukipolitiikkaa, 
jossa yritykset antavat rahaa, mutta ei-
vät sano, mihin se pitää käyttää. Tämä 
kysymys näyttää olevan keskustelun- 
aihe muullakin: At the renowned Stan-
ford University, ‘money is coming in with-
out ties.’ In Europe on the other hand, ‘they 
[enterprises] are paying for something so 
you have to achieve something. It’s con-
tractual.’ [10]. 

Kaunis ja tavoiteltava ajatus on, että 

opistot eivät tarvitse missiota” [11].
EU ja useat kansalliset hallitukset ovat 

tuoneet esille huolen kasvavasta erosta 
tieteen tasossa Euroopan ja USA:n vä-
lillä ja tämän sanotaan koskevan erityi-
sesti materiaalitieteitä [12]. Komissio on 
todennut, etteivät Euroopan yliopistot 
ole globaalisti kilpailukykyisiä ja niiltä 
puuttuu kykyä muuttaa tietoa tuotteik-
si ja palveluiksi, koska infrastruktuuri 
ei aina vastaa teollisuuden tarpeita. 
Eräs ehdotus on, että tutkimustulokset 
tuodaan lähemmäs markkinoita linkit-
tämällä Euroopan yliopistojen parhaat 
laboratoriot yhteen parhaimmin va-
rustettujen tutkimuslaitosten kanssa, 
joilla on näyttöä toiminnasta yksityi-
sen sektorin kanssa, eli muodostetaan 
virtuaalikeskuksia. Tämän tehdään 
kuitenkin vaarantamatta tutkimuksen 
huipputasoa (excellence) ja uteliaisuu-

laisessa aikakausilehdessä julkaisu on 
ilmestynyt. Täten julkaiseminen tulisi 
tapahtua korkean impact factor (IF) jul-
kaisusarjoissa, joista Nature (IF 28,751) 
mainitaan esimerkkinä. Elsevier Ltd 
yhtiö julkaisee useita mm. materiaali-
tekniikan alan aikakausilehtiä. Heidän 
”perinteisen materiaalitekniikan” jul-
kaisusarjoista korkein IF 3,642 on Acta 
Materialia lehdellä, joka on ilmestynyt 
1940-luvulta lähtien. Tässä ilmestyvien 
artikkelien tulee olla perustutkimus-
luonteisia sisältäen selvän teoriaosan ja 
sen tarkastelun. Muita yli yhden IF leh-
tiä Elsevierillä on kuitenkin ”perintei-
sen” metallitutkimuksen puolella hy-
vin vähän, vain Scripta Materialia (IF 
2,481) lyhyiden artikkeleiden julkaisija, 
sekä Materials Science and Engineering 
A (IF 1,457). Molemmissa viimemai-
nituissa lehdissä on meilläkin viime 
vuosien aikana julkaistu. Metallurgit 
lukevat paljon amerikkalaista lehteä 
Metallurgical and Materials Transac-
tions A, jonka IF on 1,366. Myös tässä 
lehdessä on julkaistu säännöllisesti vii-
me vuosina. Kuitenkin suuri osa tyy-
pillisistä julkaisuista ilmestyy IF alle 
1 lehdissä, esimerkkeinä japanilainen 
ISIJ International (IF 0,741) ja saksa-
lainen Steel Research International (IF 
0,478). Siirtyminen ”nano”tutkijaksi 
näyttäisi muuttavan tilannetta, sillä 
meidän korkein amerikkalaisten kans-
sa tehty impact-julkaisu on ilmestynyt 
Advanced Materials-lehdessä, jonka IF 
on 8.2 [13].

Sitaatioiden määrä riippuu tunne-
tusti myös tieteenalasta. Kahta todella 
kautta maailman kuuluisaa metallur-
giprofessoria, jo eläkkeelle jääneitä eli 
siten noin 40 vuoden ajan julkaisseita; 
toinen ns. Web-Science highly cited 
researcher; on siteerattu SCOPUS-tie-
tokannan mukaan 3553 ja 2400 kertaa 
(luettu 12.12.2008) ja Suomen todennä-
köisesti eniten julkaissutta metalliopin 
professoria, hänkin jo eläkkeellä, 787 
kertaa. Vastaavasti paria oululaista vie-
lä virassa olevaa (nuorta) lääketieteen 
edustajaa on siteerattu 4749 ja 3574 ker-
taa. Edellä mainittujen h-indeksit ovat 
30 ja 26 sekä 18 ja 25 .

Kone- ja materiaalitekniikan alan 
tohtoritarve

Kone- ja materiaalitekniikan sisällä 
tohtorikoulutuksella on hyvin vaihte-
levat perinteet ja myös mielipiteet alan 
tohtoritarpeesta ovat erilaisia. Esimer-
kiksi tuotantotekniikan ensimmäinen 
tohtori Suomessa Tapio Lakso valmis-
tui Tampereen teknillisestä korkeakou-
lusta v. 1988 ja sen alan valmistuvien 
tohtoreiden määrä on edelleenkin pie-

Kuvio 1. Suomen teknisen tutkimuksen luonne ja sen rahoittajat. 
Fig 1. Character and funding of Finnish technology research.
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ulkopuolinen eli täydentävä rahoitus 
tukee yliopiston perustehtäviä, koulu-
tusta ja tutkimusta, ja niihin liittyviä ta-
voitteita. Myös OPM:n kansallinen in-
novaatiopolitiikka esittää: ”Tiivistetään 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyö-
tä. Uudistetaan yliopistojen ohjaus- ja ra-
hoitusjärjestelmää tukemaan koulutuksen 
ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta 
sekä vuorovaikutusta yliopistojen, elinkei-
noelämän ja muun yhteiskunnan välillä.”

Esiintyy myös mielipiteitä, jotka ko-
rostavat yliopistotutkimuksen täyttä 
riippumattomuutta teollisuudesta. Tie-
tokoneguru Stephen Emmott (Micro-
softin tieteellisten ohjelmien johtaja, 
Oxfordin yliopiston tietokonebiologian 
ja University College Londonin tieto-
konetieteen professori, Britannian hal-
lituksen tieteellinen neuvonantaja, jne.) 
totesi suomalaisille huippuyliopiston 
valmistelijoille “Pahinta mitä yliopistot 
voivat tehdä, on keskittyä sellaiseen tutki-
mukseen, jota elinkeinoelämä haluaa”. Yli-

den ajamaa aihevalintaa (curiosity-dri-
ven research). Nämä keskukset toimi-
sivat yliopistoista riippumattomina ja 
muodostaisivat ytimiä ylikansallisille 
tutkimusrakenteille. Laitosten ja orga-
nisaatioiden, jotka eivät kuulu näihin, 
tulisi olla aktiivisia alueellisissa R&D 
ohjelmissa läheisessä yhteistyössä pai-
kallisen teollisuuden kanssa. 

Siis mielipiteet yliopistojen ja teolli-
suusyritysten yhteistyöstä tutkimuk-
sessa vaihtelevat suuresti. Eräs keski-
tien johtopäätös voisi olla, että tarvitaan 
pitkäjänteistä tutkimusta yhdessä teol-
lisuuden kanssa, jota varten teollisuus 
antaa tavoitteet ja rahoitusta, mutta ei 
keinoja, miten tavoitteeseen päästään. 
Tämä ei rajoita tutkimuksen vapautta.

Julkaisufoorumi

Julkaisujen lukumäärän ohella eräs 
tuloksellisuuden mittari on se, paljon-
ko tutkija on saanut sitaatioita ja mil-
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ni. Sen sijaan metallurgian ja materi-
aalitekniikan suoritettuja tohtorin tut-
kintoja on tähän mennessä jo noin 200. 
Vuosina 2002-2007 valmistui 60 tohto-
ria, eli keskimäärin 10 vuodessa. Myös 
Oulun yliopistosta on valmistunut toh-
toreita aina 1970 luvulta lähtien, ei suu-
ria määriä, mutta säännöllisesti noin 
joka toinen vuosi. Materiaalitekniikan 
tohtorikouluttajana on Tampereen tek-
nillinen yliopisto ottanut viime aikoina 
merkittävän roolin. 

Valmistuneista tohtoreista kaikkiaan 
noin puolet työskentelee metallinjalos-
tus- ja metalli- ja konepajateollisuu-
dessa, mikä osoittaa, että teollisuus on 
ymmärtänyt korkean koulutustason 
merkityksen metallien ja metalliraken-
teiden valmistuksessa ja kehitystyössä. 
Esimerkiksi Rautaruukki osallistuu 
säännöllisesti yli 20 eurooppalaiseen 
tutkimusprojektiin, joissa osallistujia 
on isoista tutkimuskeskuksista ja yri-
tyksistä, jolloin tutkijaosapuolet ovat 
säännöllisesti tohtoreita. Täten on 
luonnollista, että suomalainenkin tut-
kija on tohtori. Toisaalta näissäkään 
yrityksissä harvoin haetaan työhön 
nimenomaan tohtoria, vaan tavallises-
ti vain osaavaa henkilöä. Tohtorilla on 
kuitenkin paitsi korkeampi ammatti-
taito omalla kapealla sektorilla, myös 
korkeampi ambitiotaso.

Metallurgian tohtoreita on koulutet-
tu myös OPM:n ja Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkijakoulussa vuodes-
ta 1998 lähtien, joskaan siitä valmistu-
neiden määrä ei ole kovin merkittävä 
suhteellisesti. Koska tutkijakoulun 
tarjoama palkka ei ole tekniikan alalla 
kilpailukykyinen, on tutkijakoulutetta-
valle maksettava palkkaa myös jostain 
ulkopuolisella rahoituksella meneil-
lään olevasta projektista. Tietoisesti on 
myös haluttu, että tutkijakoulutettavalla 
on kummiyritys, jonka mielenkiintoon 
aihe liittyy. Tämä on kuitenkin johtanut 
usein siihen, että väitöskirja-aiheet ovat 
projektitutkimuksia, paljolti teollisuu-
den tuotantomenetelmien ja tuotteiden 
kehitystä, vailla perustutkimuksellista 
haastetta. Toisaalta tällaiset tohtorit 
tuntevat hyvin teollisuuden tarpeet ja 
ovat työllistyneet hyvin ollessaan pys-
tyviä ottamaan käytännön tehtäviä vas-
taan. 

Matalan palkan ja projektien lyhyt-
kestoisuuden takia houkutus jäädä 
jatko-opiskelijaksi väitöstyötä varten 
ei ole suuri, ja kun hyvät opiskelijat 
saavat heti valmistuessaan työpaikan, 
niin usein vain vailla työpaikkaa olevat 
opiskelijat jäävät laitokselle projekti-
tutkimustehtäviin ja saattavat aloitella 
jatko-opintojakin. Kuitenkaan ymmär-
rettävästi tällöin lähtökohdat korkea-

laatuiseen tieteelliseen työskentelyyn 
ja tohtorikoulutukseen eivät ole sellai-
set kuin olisi toivottavaa. Toisaalta var-
masti menetetään teollisuudelle nuoria, 
joilla siihen olisi todella kykyjä.

Konepajayrityksissä tohtoreiden 
määrä on hyvin alhainen ja mielipiteet 
ovat usein selvästi vähätteleviä tarpeen 
suhteen. Onkin uskottavaa, ettei tie-
teellinen tohtorikoulutus ratkaise suo-
malaisen konepajateollisuuden kilpai-
lukykyä esimerkiksi Aasiasta tulevan 
uhan suhteen. Kuitenkin varmaa on, 
ettemme pärjää massatuotteilla, vaan 
on yritettävä löytää korkean jalostusar-
von, vaikeasti kopioitavia tuotteita, joi-
ta valmistetaan kustannustehokkaasti. 
Innovatiiviset nuoret tohtorit voisivat 
olla heitä, jotka kehittävät ja tekevät 
tätä metalli- ja konepajateollisuuden 
high tech’iä. x 

Kirjoitus on julkaistu vähän lyhyemmässä 
muodossa Oulun yliopiston 8. tohtori-
promootion juhlakirjassa (ilmestyy syksyllä 
2009) kirjoittajan toimiessa tilaisuuden 
teknillisen tiedekunnan promoottorina.
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Jatkuvan kasvun NewPro 
vietiin päätökseen 
NewPro, Metallinjalostajien 
ja Tekesin viides yhteinen 
teknologiaohjelma vietiin 
virallisesti päätökseen 7.5. 
järjestetyn loppuseminaarin 
myötä. Viisivuotisen ohjel-
man tavoite, erikoistuottei-
den määrän kaksinkertais-
taminen, täyttyi. Vastaavan-
lainen kaksinkertaistuminen 
tapahtui myös itse ohjelman 
toteuttamisessa. Ohjelma poi-
ki Spin-off -projekteja loppu-
metreille saakka.

Dipoliin kokoontunut 120 alan t&k-toi-
minnasta huolta kantava asiantuntija-
joukko ei tyytynyt hyväksyvään hymis-
telyyn, vaan päivän aikana tarkasteltiin 
tutkimuksen rahoitusta ja sen kohteita 
monesta eri näkökulmasta.

Päättäneessä paneelikeskustelussa 
pohdittiin mitä tulee tuttujen ja turval-
listen teknologiaohjelmien jälkeen, ja 
paljon muuta. Päivän aikana kuultiin 
värikkäitä puheenvuoroja ja yleisö oli 
hyvin mukana.

Pirteän t&k-päivän puheenjohtajina 
toimivat Rautaruukin Peter Sandvik ja 
Outokummun Niilo Suutala.

Tekesin ylijohtaja Martti af Heurlin 
aloitti esityssarjan tarkastelemalla tut-
kimuksen ja   tuotekehityksen asemaa 
nykyisessä markkinatilanteessa.

Hän arvioi t&k-toiminnan volyymin 
pysyvän lähes ennallaan Suomessa 
vuonna 2009. Yritykset saattavat kui-
tenkin jonkun verran vähentää t&k-
toimintaansa. Hän huomautti, että 
lama-aikana tarvitaan uudistumiseen 
ja elpymiseen tähtääviä innovaatioita 
ja että mahdollisuuksia niiden löytämi-
selle on olemassa.

Tekes on laman takia lisännyt mak-
sutahtia yrityksille ja joustanut yri-
tysrahoitusvaatimuksissaan yliopisto-
hankkeissa. Valtion päätös nostaa Te-
kesin rahoitusvaltuuksia 14 % Martti 
af Heurlin tervehti sanoilla ”jo oli ai-
kakin”, mutta totesi samaan hengenve-

toon, että Suomen julkinen t&k-rahoi-
tus yrityksille on edelleen kansainväli-
sessä vertailussa alhaisella tasolla.

Metallinjalostajien hallituksen pu-
heenjohtajana Outokumpu Oyj:n toi-
mitusjohtaja Juha Rantanen toi esille 
teknologiaohjelmien merkityksen alan 
kehitykselle ja käsitteli lyhyesti metal-
lien jalostajien tutkimussuunnitelmia 
Fimeccin puitteissa muistaen äskettäin 
perustetun Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön Metallinjalostajien 
rahaston sekä Nordic International 
Master Program  (NIMP) -opetusoh-
jelman.

Tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemen 

aiheena oli globalisaation vaikutukset. 
Haasteena metallin jalostajille hän 
muistutti, että samalla kun suomalai-
set yritykset yhä enemmän keskitty-
vät vientiin, ulkomainen tarjonta on 
tulossa Suomeen. Hän esitti retorisen 
kysymyksen: ”Onko viisasta menet-

Teksti Bo-Eric Forstén Kuvat Leena Forstén

Martti af HeurlinPeter Sandvik

Veikko Heikkinen Jouko Lassila

Juha Rantanen Hannu Hernesniemi

Martti VeistaroErkki Hämäläinen

Tuomas Katajarinne Harri Kulmala

Tavoitteet, rakenne, osallistujat ja aikataulu

Suunnitelma, Tornio 5.5.2004
10 - 15 yrityshanketta
5 - 10 tutkimushanketta
muita täydentäviä hankkeita
Kokonaislaajuus 20 milj. €
Tekesin rahoitus 10 milj. €
Yritysten rahoitus 10 milj. €
Yhteensä 30 partneria
Käynnistyminen 1.1.2005
Loppuseminaari 2009

Toteutuma, Espoo 7.5.2009 
42 yrityshanketta
21 tutkimushanketta
6 ulkopuolista yrityshanketta
Kokonaislaajuus 43.8 milj. €
Tekesin rahoitus 19.4 milj. €
Muu rahoitus 24.4 milj. €
Yhteensä noin 100 partneria 
Käynnistyminen 29.11.2004
Loppuseminaari 7.5.2009
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Metallinjalostajien NewPro-ohjelman 
päätösseminaari järjestettiin Dipolissa 
7.5.2009. Seminaarin ohjelma oli on-
nistunut ja monipuolinen. Aamupäi-
vällä keskityttiin yleisempiin asioihin 
ja ohjelman yleiseen arviointiin, kun 
taas iltapäivällä kuulijoille tarjottiin 
kaksi erinomaista esimerkkiä ohjelman 
projekteista. Ohjelman keskeisenä ta-
voitteena oli erikois- ja/tai uusien tuot-
teiden osuuden kaksinkertaistaminen, 
mikä tavoite myös saavutettiin.

Aamupäivän esityksissä korostettiin 
osaamista metallinjalostajien yhteisenä 
menestystekijänä. Suomessa on toimiva 
yhteistyöverkosto tutkimuksen alueella, 
mutta kansainvälistä yhteistyötä kaiva-
taan lisää. Innovaatiokeskusteluun toi-
vottiin jälleen kerran teknologiapainot-
teisuuden rinnalle myös laajempaa tul-
kintaa liiketoimintaosaamisen suuntaan. 
Puheenvuoroissa kannettiin myös huol-
ta siitä, että tilastojen valossa Suomen 
myönteinen tuottavuuskehitys on hiipu-
massa ja Suomi on menettämässä kilpai-
lukykyään. Metallinjalostajilta kysyttiin, 
onko viisasta menettää koti- ja lähimark-
kinoita. Kysymykseen on helppo vastata 
kieltävästi: esimerkiksi uusia tuotteita  ja 

käyttösovelluksia on yksinkertaisinta ja 
tehokkainta kehittää yhdessä kotimais-
ten asiakkaiden kanssa. 

Seminaarissa opimme yhden uuden 
”kaavan” T&K&I, missä I tarkoittaa 
innovaatioita. Vuosi sitten järjestetys-
sä seminaarissa määriteltiin niin, että 
T&K-toiminnalla luodaan rahalla uutta 
osaamista ja innovaatioilla osaaminen 
muutetaan jälleen rahaksi. Tulkitsee-
kohan tämä uusi kaava jotenkin yleistä 
keskustelua, jonka mukaan Suomessa 
halutaan siirtyä ”innovaatioyhteiskun-
nan uudelle tasolle” ja mielellään suo-
raan ilman vaivalloista uuden osaami-
sen luomista?

Seminaarissa kuultiin yhteenveto 
FIMECC’in ohjelmien tilanteesta ja ti-
laisuus päättyi paneelikeskusteluun ai-
heesta ”Onko NewPron jatko SHOKki”. 
Kolmen käynnistymisvaiheessa olevan 
ohjelman suunnittelussa Metallinjalos-
tajien yrityksillä on ollut ratkaiseva roo-
li. Nämä kolme ohjelmaa sopivat hyvin 
jatkumoksi edellisille kuudelle teknolo-
giaohjelmalle, joista ensimmäinen aloi-
tettiin jo vuonna 1984. Rahoituksen mit-
takaava on kokonaan toinen: ohjelmien 
yhteenlasketut kustannusarviot ovat n. 
88 miljoonaa euroa viidelle vuodelle.

Metallinjalostajien keskinäinen yh-
teistyö ja yhteistyö korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten välillä on ollut toimi-
vaa ja mutkatonta. Perinteenä on puhua 
asioista suoraan niiden oikeilla nimillä. 
Uusien FIMECC’in ohjelmien suunnit-
teluun on panostettu tuntuvasti, pape-
rien sivumäärää lisätty ja kielellisen il-
maisun tasoa on nostettu. Toivottavasti 
tavoitteet ja sisältö eivät ole vastaavasti 
hämärtyneet. Ohjelmatason papereista 
on kuitenkin pitkä matka tutkimusryh-
mien ja yksittäisten tutkijoiden päivit-
täiseen aherrukseen, missä sitä kaivat-
tua uutta osaamista lopulta luodaan. 
Kaikkein tärkeintä FIMECC’in suhteen 
olisi mielestäni saada ohjelmat käyn-
tiin, jolloin toimintatavat hioutuvat sii-
nä ohessa melkein itsekseen.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia 
NewPro-ohjelmaan osallistuneita tut-
kijoita, tutkimusryhmiä, Tekes’in ja yri-
tysten edustajia ja ohjelmapäällikköä 
hyvästä yhteistyöstä ja ennen kaikkea 
hyvistä tuloksista: päätavoite, erikois-
tuotteiden osuuden kaksinkertaistami-
nen, saavutettiin.x 

NewPro-teknologia-
ohjelman satoa

tää koti- ja lähimarkkinoita?” Apukei-
noina tämän välttämiseksi hän tarjosi 
esivalmistusta, joustavia tilauksia ja 
toimituksia sekä yhteistä kehitystyötä 
kevyempien, energiaa ja ympäristöä 
säästävien ratkaisujen kehittämiseksi.

Suomen terästeollisuuden pitkäai-
kainen Euroopan Hiili- ja teräsunionin 
”suurlähettiläs”, Rautaruukin Veikko 
Heikkinen, juhli 65-vuotissyntymäpäi-
väänsä kertomalla minkälaista tutki-
musrahaa on haettavissa unionin Rese-
arch Fund for Coal and Steel -rahastos-
ta, ja kehotti kollegoitaan tutustumaan 
niihin mahdollisuuksiin. 

NewPron ohjelmakoordinaattori 
Jouko Lassila oli tehnyt yhteenvedon 
 Metallinjalostajien tähän astisista tek-
nologiaohjelmista. 25 vuoden aikana 
tutkimukseen on viiden ohjelman puit-
teissa panostettu yhteensä 107,6 miljoo-
naa euroa. Tekesin osuus tästä on ollut 
46,3 miljoonaa euroa.

Helsingin Kauppakorkeakoulun Erk-
ki Hämäläisen, KTT, laatima ohjelma-
arviointi oli erittäin maltillinen, mitään 
negatiivisia näkökantoja hän ei siinä 
esittänyt. Yleisö vuorostaan arvioi arvi-
oinnin suorittajaa.  Muotoilua ”ohjelma-
toiminnassa on tapahtunut selkeä evoluu-
tio siten, että on edetty perusteknologiasta 
asiakkaisiin, ts. arvoketjun alkupäästä koko 
arvoketjuun tai sen loppupään huomioimi-
seen” ei nielty. 

”Ei ketjun alkupää ole sen alkeelli-
sempi kuin sen toinen pää. Ketjun vah-
vuuden määrittelee aina sen heikoin 
lenkki”, kuului yleisön joukosta. 

Toinen vastalause koski kohtaa, jos-
sa arvioija totesi, että ohjelman avulla 
kansalliset toimijat on saatu yhteen. 
”Tällä alalla yhteistyö tutkimuslaitos-
ten, yliopistojen ja yritysten välillä on 
kyllä toiminut ennestäänkin”.

Päivän projektiesimerkeiksi oli valit-
tu ”Kuonapuhtauden kehitys vaativien 
tuotteiden valmistuksessa” ja ”Räätä-
löidyt julkisivun verhoiluelementit”.  
Kumpikin esittelijä, Ovako Barin me-
tallurgisen kehityksen päällikkö Mart-
ti Veistaro ja TKK:n projektipäällikkö 
Tuomas Katajarinne,  keräsi täydet pis-
teet sekä teknisestä suorituksesta että 
taiteellisesta vaikutelmasta.

Päivän odotetuin esiintyjä taisi olla 
Fimecc Oy:n toimitusjohtaja Harri Kul-
mala. Fimeccin täysi nimi on: ”Finnish 
Metals and Engineering Competence 
Cluster” eikä kuulijoille jäänyt epäsel-
vyyttä organisaatioon pätevyystasosta. 
Kyseenalaistamalla totuttuja toimin-
tamalleja ja käsityksiä puhuja loi lisää 
Fimeccin toimintaan kohdistuvia odo-
tuksia. Fimecc nousikin yhdeksi kes-
keiseksi aiheeksi seuranneessa panee-
likeskustelussa. x

Niilo Suutala, Outokumpu 
Oyj:n tutkimus- ja kehitys-
johtaja toimi seminaarin 
toisena puheenjohtajana ja 
johti puhetta paneelikes-
kustelussa. Näin hän kom-
mentoi päivän antia päätös-
puheenvuorossaan.
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Fimeccin toiminta ja varsinkin Metal-
linjalostajien ELEMET-ohjelma (Ener-
gy and Lifecycle Efficcient Processes) 
sai paljon huomiota osakseen. Asiakas-
pyörteissä kysymys perustutkimuksen 
asemasta ja rahoituksesta ei kuitenkaan 
ollut mihinkään hävinnyt. Nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä löytyi muuta-
kin ihmeteltävää. Tutkimusraha-ano-
musten laatiminen ja täyttäminen kun 
ei vastaa yleistä käsitystä professorin 
päätyöstä. Väittämä, että meillä suo-
malaisilla ei ole tarpeeksi tietoa, taitoa 
eikä aina haluakaan sopeutua kansain-
väliseen kanssakäymiseen, ei sekään 
jäänyt kommentoimatta.

Martti af Heurlin luonnehti SHOK-
kien mukaantuloa erittäin suureksi 
muutokseksi Suomen innovaatioym-
päristössä. Hän ja Tekes näkevät niis-
sä kehittyvän suuren mahdollisuuden, 

vaikkei vielä tiedetä mihin ne johtavat. 
SHOKit haastavat Tekesin kehittämään 
omaa toimintaansa.

”Rahoitus ei tule muodostumaan es-
teeksi”,  arveli hän.

Professorit Pentti Karjalainen, OY, 
ja Lauri Holappa, TKK, kommentoivat 
kumpikin Fimeccin vaikutuksia yli-
opistonsa tutkimustoimintaan. Karja-
laisen mukaan tilanne näyttää Oulun 
kannalta lupaavalta. Fimeccin ohjelmat 
tarjoavat yliopiston terästutkimuskes-
kukselle mahdollisuuksia hyödyntää 
monitieteistä osaamistaan. 

Holappa huomautti vuorostaan tuot-
teiden ja asiakkaiden olleen voimak-
kaasti esillä jo NewPro-ohjelmassa ja 
arveli Fimeccin vievän tutkimustoi-
minnan pelottavasti teknologian ulko-
puolelle.

”Meidän kannaltamme on tärkeää 

tietää annetaanko yliopistoille resurssit 
perustutkimuksen hoitamiseen”.

Harri Kulmalan mukaan perustutki-
musta ei pidä erottaa omaksi alalajik-
seen. Asiakkaan tarpeen pitää aina olla 
käynnistävänä voimana. 

”Suurin osa teistä salissa istuvista 
toimii mukavuusalueella. Johdon lin-
jauksen mukaan teknologiateollisuu-
dessa on satsattava uusiin asioihin ei 
mukaviin. Uskon, että tulevaisuudessa 
kasvu tapahtuu abstrakteilla alueilla. 
Meidän tehtävänämme on hämmentää 
tutkimuskenttää”, totesi Harri Kulmala 
ja näytti onnistuneen siinä välittömäs-
ti.

LaserPlus Oy:n toimitusjohtaja Veli-
Pekka Immonen ei tiennyt istuiko hän 
paneelissa asiakkaana vai NewPron 
toimijana, mutta käytti tilaisuutta hy-
väkseen oikaistakseen ulkopuolisille 

ei mikään oksaton paneeli

Järjestäjät olivat varanneet aivan liian vähän aikaa seminaarin paneelikeskustelulle, jonka 
otsikkona oli ”Onko NewPro:n jatko SHOKki?” Keskustelijat ja yleisö olivat selvästi pahim-
masta shokista toipuneet. Puhetta riitti. 

Paneelissa keskustelivat: Peter Sandvik, Harri Kulmala, Pentti Karjalainen,

... Niilo Suutala, Martti af Heurlin, ... Lauri Holappa, Veli-Pekka Immonen ja Kari Knuutila.

Teksti Bo-Eric Forstén 
Kuvat Leena Forstén
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mahdollisesti syntyneen kuvan, että 
Suomi olisi lasertekniikan osalta joten-
kin merkityksellinen maa. 

”Lasertekniikan käyttöä voidaan ver-
rata musiikin lataamiseen netistä”, hän 
selvitti.

Peter Sandvik totesi puolestaan 
NewPron sopineen Ruukille kuin nenä 
päähän, ja totesi SHOK-mallin olevan 
Rautaruukin strategian mukainen. Te-
kesin asemaa hän pitää edelleen hyvin 
keskeisenä.

Huomautuksellaan, etteivät kilpai-
lukyky ja ympäristöystävällisyys ole 
vastakohtia Outotecin teknologiajohta-
ja Kari Knuutila loi ELEMET-ohjelmalle 
hetkessä kasvot. Outotecin teknologiois-
ta 63 % kuuluu ympäristöhyödykkeisiin 
ja -palveluihin ja niiden osuus Outotecin 
tilauskannasta oli viime vuonna 70 %. 

Lämmittelykierroksen jälkeen ylei-
sö pääsi mukaan keskusteluun. Jukka 
Vuorinen, Prolaser Oy:n toimitusjohta-
ja kertoi NewPro-työskentelyn kautta 
tulleensa siihen käsitykseen, että Tekes 
kohtelee rahanjaossa yliopistoja eri ta-
voin kuin yritykset. Hänen mielestään 
korkeakoulujen resurssit eivät voi olla 
tarkoitetut hakemusten täyttämiseen. 

Martti af Heurlinin vastaus, että on 
kysymys tiedeteknologiapolitiikasta, 
jonka avulla pyritään nostamaan tut-
kimusprojektien tasoa riittävän korke-
alle, ei tyydyttänyt ainakaan yliopisto-
väkeä. 

”Jo nyt 10 % resursseistamme menee 
anomusten tekemiseen. Miksi pitää kil-
pailuttaa kuoliaaksi?”     

Kansainvälisyyteen, tai pikemmin 
sen riittämättömyyteen, palattiin päi-
vän aikana useaan otteeseen. Oltiin 
kyllä yhtä mieltä siitä, ettei Suomi-poi-

ka ole kaikissa yhteyksissä kasvanut 
kansainväliset käytöstavat täyttäväksi, 
mutta ei puututtu siihen mitä asialle 
tulisi tehdä.

Kari Knuutila tohti osoittaa sormella 
Tekesiä.

”Tässä asiassa Tekes voi myös syyttää 
itseään. Aikaisimpina vuosina Tekes 
suhtautui hyvin kitsaasti projekteihin, 
joissa esimerkiksi oli mukana ulkomai-
sia tytäryhtiöitä. Haettiin puhtaasti ko-
timaisia projekteja”.

Pekka Rajamäki, LTY kokeili Tekesin 
rajoja:

”Jokainen täällä puhuu kansainvä-
lisyydestä. Olen toiminut paljon ulko-
mailla, pääasiallisesti Venäjällä. Sano-

taan, että olemme Venäjä-eksperttejä, 
kotikaupunkini kunnan isien mukaan 
Lappeenranta on portti Venäjälle. Ei 
se niin ole. Jos lähtee kehittämään kan-
sainvälisyyttä, ei riitä, että teknologia 
toimii. Pitää myös myydä ja luoda suh-
teita. Tekes voisi ajatella rahoja myös 
siihen tarkoitukseen”.

Tekesille ei kuitenkaan jäänyt aikaa 
ajatella ennen paneelin puheenjohtajan 
väliintuloa.

”Liiketoiminnan kehittäminen ei 
kuulu tähän saliin. Sen hoitavat muut 
porukat”, linjasi Niilo Suutala. 

Metallinjalostajien Sirpa Smolsky ha-
lusi laajentaa aikaperspektiiviään ja 
pyysi paneelin osanottajia kertomaan 
mitä tutkimuksen alalla on tapahtunut 
kymmenessä vuodessa ja miltä tilan-
ne näyttää kymmenen vuoden päästä. 
Tässä muutama visio.

Pentti Karjalainen: Tänään yliopiston 
tilanne on, ettei tiedetä pitääkö lisätä 
vai vähentää yhteistyötä teollisuuden 
kanssa. Oikea valinta ratkaisee tulevai-
suuden.

Lauri Holappa: Tietotekniikka on 
jo nyt muuttanut toimintaympäristö-
ämme ja kehitys jatkuu. Meidän pitää 
myös tulevaisuudessa tietää miten asiat 
toimivat. Innovaatio on todellinen vas-
ta kun se myös ilmiönä ymmärretään. 

Martti af Heurlin: Tekes oli mukana 
kymmenen vuotta sitten ja on mukana 
myös kymmenen vuoden päästä. Ver-
kottuminen ja kansainvälistyminen li-
sääntyvät. Olemme vielä vasta alussa. 

Harri Kulmala: Tulevaisuudessa 
kompleksisuus lisääntyy. Silloin tutki-
mus on vähemmän sitä, että ratkaistaan 
yksittäisiä ongelmia. x

7.5.2009 Kari Knuutila4

Metallinjalostajien ELEMET -ohjelma

 ELEMET = Energy and Lifecycle Efficient Processes
 Ohjelmassa kehitetään metallinjalostajien energia- ja  materiaali-

tehokkuutta.
 Tutkimusohjelma tähtää uusiin, älykkäisiin ratkaisuihin, joilla 

vähennetään energiankulutusta, parannetaan raaka-aineiden 
hyödyntämistä ja vähennetään jätteiden ja päästöjen määrää. 

 Avaintutkimusalueet ovat metallurgia ja termodynamiikka, joita 
sovelletaan metallinjalostuksen prosesseihin mallinnuksen ja 
simuloinnin avulla. 

 Pyrkimyksenä on tuottaa kriittistä tutkimusmassaa ja -osaamista, 
joita voidaan hyödyntää yritysten soveltavassa kehitystyössä. 

 Mukana kaikki merkittävät suomalaiset toimijat metallien jalostuksen 
ja metallurgisen tutkimuksen alueilla, sekä valitut kansainväliset 
kumppanit.

 Ohjelman kesto on 5 vuotta (2009-2014). 
 Kustannusarvio on 35.0 miljoonaa €. 
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Kaivostoiminnalta edellytettävien sel-
vitysten ja lupien osalta tulevista haas-
teista saatiin viitteitä ylitarkastaja Mar-
kus Alapassin (YM) uudistettavaa kai-
voslakia koskevassa puheenvuorossa. 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdon-
talupiin liittyvä harkinta perustuisi 
nykyistä kokonaisvaltaisempaan tar-
kasteluun. Luvassa annettavilla määrä-
yksillä voitaisiin lisäksi vähentää ja ra-
joittaa toiminnasta aiheutuvia haittoja 
yleiselle ja yksityiselle edulle. 

Tavoitteena on ollut luoda kattava 
sääntely mutta välttää päällekkäisyys 
esimerkiksi ympäristönsuojelulain, 
luonnonsuojelulain, erämaalain ja 
maankäyttö- ja rakennuslain säännös-
ten kanssa. Sääntely koskee niin mal-
min etsintää kuin mahdollista kaivos-
toimintaa. 

Seminaari tarjosi myös käytännön 
kokemuksia kaivos- ja prosessivesien 
vesistövaikutusten rajoittamisesta ja 

tarkkailusta niin viranomaisen, kuin 
kaivosyhtiön ja palvelun tuottajan nä-
kökulmasta. 

Keskeinen tekijä vaikutusten hallin-
nassa on poikkeuksellisiin juoksutus-
tilanteisin varautuminen sekä rikastus-

Kaivos- ja prosessivedet 
-seminaari Oulussa
Teksti Jussi Leveinen, rakennusgeologian professori, TKK
Kuvat Leena Forstén

Kaivos-Gruva09 -messujen yhteydessä 
27.5.2009 järjestetty seminaari tarjosi mie-
lenkiintoisen läpileikkauksen suomalaiseen 
kaivosvesien käsittelyyn liittyvään osaamiseen 
ja alan tulevaisuuden haasteisiin. Oulun yli-
opisto ja järjestelytoimikunnan jäsenet olivat 
onnistuneet kokoamaan seminaariin alan 
teknologiaosaamisen ja tutkimuksen kärkeä 
sekä uusia kaivoksia avanneita kaivosyhtiöitä 
ja ympäristöviranomaisia.

prosessin optimointi ja toimivuuden 
seuranta. Rikastusprosesseihin ja ve-
denkäsittelyyn liittyvää olemassa ole-
vaa teknologiaa tuotiin esiin Kemiran, 
Nordkalkin ja Outotecin asiantuntijoi-
den esitelmissä. 

Oulun yliopiston 
vararehtori Riitta 
Keiski ja Ympä-
ristöministeriön 
ylitarkastaja 
Markus Alapassi 
tervehtimässä.

Jussi Leveinen
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Ouluun nousseen vesialan osaamis-
keskittymän CEWIC’in tieteellinen joh-
taja, professori Simo Pehkonen valotti 
myös alan kansainvälistä tutkimusta ja 
mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja. 

Oulun yliopiston ympäristö- ja pro-
sessitekniikan osaston yliassistentti 
Esko Juuso esitteli tutkimustuloksia 
puunjalostusteollisuuden biologisessa 
jätevesienpuhdistuksessa sovelletusta 
neuroverkkoihin perustuvasta veden-
laadun seurannasta. 

Näissä esitelmissä tuotiin hyvin esiin 
suomalaista hydrometallurgisen- ja 
puunjalostusteollisuuden prosessivesi-
en osaamista, jota voi tarjota kansain-
välisestikin ratkaisemaan kaivos- ja 
rikastustoimintaan liittyviä ympäristö-
ongelmia tai jopa kehittää menetelmiä 
poistamaan raskasmetallipitoisuuksia 
juomavedestä.

Tämän yhteenvedon kirjoittajalla oli 
ilo esitellä tilaisuudessa GTK:n koti-

maisissa ja kansainvälisissä projekteis-
sa saatuja kokemuksia kaivosten pohja-
vesivaikutusten mallintamisesta. 

Niiden perusteella oli mielenkiintois-
ta kuulla, miten kaivoksen prosessive-
sien hallinnassa ja kierrätyksessä on 
tärkeää kerätä samoja tietoja, joilla on 
merkitystä mallinnettaessa kaivoksen 
aiheuttaman pohjaveden hydraulisen 
nousukorkeuden alenemaa tai kaivos-
vesien ja rikastushiekkakasojen suoto-
vesien kemiallisia muutoksia. 

Numeerinen virtaus- ja kulkeutu-
mismallinnus tarjoaa ylipäätänsä mah-
dollisuuksia arvioida ennakoivasti 
ympäristövaikutuksia, niin kuin ym-
päristöluvissa kasvavissa määrin edel-
lytetään. 

Kaivoksen elinkaari on pitkä ja alkaa 
siitä kun kairaus ensikerran lävistää 
malmin ja päättyy jälkihoitotoimenpi-
teisiin. Kaivosvesissä ja sen ympäristön 
pohja- ja pintavesissä voi tuona aikana 
tapahtua merkittäviä muutoksia. Näi-
den muutoksien arvioiminen onnistuu 
huomattavasti paremmin, jos malmin 
etsinnän, kaivoksen perustamisen ja 
toiminnan aikana muutoinkin kerättä-
vän geologisen ja hydrologisen tiedon 
tallentamiseen ja jatkohyödyntämiseen 
kiinnitetään huomiota. 

Uudistetun kaivoslain tavoitteena 
oleva koko kaivostoiminnan elinkaaren 
kattava sääntely lupamenettelyineen 
palvelee tällaista kokonaisvaltaista lä-
hestymistä. Lakiesityksessä käytetään 
kuitenkin ilmauksia, joiden konkreetti-
seen määrittämiseen lupaviranomainen 
viimeistään joutuu ottamaan kantaa. 

Lupaavasti virinneen kaivostoimin-
nan mukanaan tuomien taloudellisten 
vaikutusten soisi virittävän T&K-hank-

keita ja ympäristöteknisten ratkaisujen 
käyttöönottoa eikä kuuluvan pitkällisiin 
lupa-, valitus- ja oikeusprosesseihin, 
joissa määritetään korvauksia ”vähäistä 
suuremmille” haitoille ja vaikutuksille. 

Yhdysvalloista pohjavesi- ja ympäris-
töoppia 90-luvulla hakeneelle mieleen 
nousee väistämättä sikäläisen ympä-
ristöbisneksen kehitys viimeisen 10–12 
vuoden aikana. Ala ei kasvanut muun 
kansantalouden tahdissa vaan pitkään 
jatkuneen nousukauden hyödyt taisi-
vat päätyä juristien tileille.

Tällainen kaivosmessujen yhteydes-
sä järjestettävä, eri intressitahojen asi-
antuntijoita kokoava seminaari on si-
nällään osoitus siitä, että Suomessa on 
teknologisen osaamisen lisäksi myös 
halua hyödyntää mineraalivarojamme 
kestävällä tavalla. 

Kaivosteollisuuden sosiaalisesti kes-
tävät vaikutukset, kuten kilpailukykyi-
seen teknologiseen osaamiseen perus-
tuva työllisyys ei koskaan realisoidu 
ilman toimivia kaivoksia ja rikastamoi-
ta. Lain vaatimaa, kaivosluvan edelly-
tyksenä olevaa intressivertailuakaan ei 
tehdä edes teoreettisella tasolla, jos ei 
ole malminetsintää. 

Lakiesityksen valmistumisesta huo-
limatta kaivoslainsäädännön kokonais-
valtainen uudistus on vielä kesken mm. 
kaivoslain toimeenpanoa koskevien 
asetusten osalta. Samoin on odotetta-
vissa, että ministeriöt laativat sisäisiä 
virkamiesohjeita ja -säännöksiä, joilla 
ohjataan kaivoslain ja siihen läheisesti 
liittyvän muun em. lainsäädännön toi-
meenpanoa. Asetusten ja ohjeiden laati-
joiden vastuu kaivoslain onnistumises-
ta ja kaivannaisteollisuuden mahdolli-
suuksien toteutumisesta on suuri. x

Pohton rehtori Pasi Kinnunen ja kehittämis-
assistentti Pia Viitanen, vastasivat päivän 
järjestelyistä.
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Vuorimiehet ovat viime vuosien aikana 
oppineet tunnistamaan Destian sinapin-
keltaisen värin.  Destia (o.s. Tielaitos) on 
alan tapahtumissa ja julkaisuissa näyt-
tävästi tuonut itsensä esille vuoriteolli-
suuden osaavana toimittajana. 

Oulussa yhtiö isännöi yhtä messu-
jen isoimpia ja näyttävimpiä osastoja. 
Keltainen väri hohkasi ja vilskettä riitti. 
Päivystävillä destialaisilla riitti juttu-
kavereita. Kaikesta päätellen Destia on 
lunastamassa paikkansa kaivosteolli-
suuden monitaitoisena yhteistyökump-
panina.

”Tämä tavoite on kirjattu strategi-
aamme. Kalliorakentaminen on ratara-
kentamisen rinnalla määrätty konsernin 
kasvukärjeksi. Kaivossektorilla haetaan 
kasvua tarjoamalla entistä kokonais-

Destia näkee 
kasvumah-
dollisuuksia 
kaivossektorilla

Viime vuoden syksyllä nopeasti muut-
tunut taloustilanne pakotti kuitenkin 
kaivannaisteollisuuden ainakin het-
keksi hellittämään kaasujalkaa. Näin 
ollen Oulu-hallin 130 näytteilleasetta-
jan joukossa ei nähty lainkaan varsi-
naisia mainareita. Nämä keskittyivät 
messuvieraina tutustumaan siihen 
mitä kaikkea alan erikoisosaajilla ja ali-
hankkijoilla oli tarjottavana.

Nähtävää riitti, sillä samoissa tilois-
sa järjestettiin myös Sopimusvalmistus 
09 -messut.  Kaivosyrittäjät ovat tärkeä 
kohderyhmä myös tämän alan toimi-
joille.

”Kaivostoimintaan keskittyvän 
näyttelyn järjestämisestä täällä alan 
sydänmailla oli selvä tilaus. Ajoitus ei 
kuitenkaan onnistunut. Synkkenevät 
talousnäkymät saivat kaivosyritykset 
lykkäämään osallistumispäätöksiään 
ja lopuksi kaivannaisteollisuus teki 
kollektiivisen päätöksen olla osallistu-
matta. Muuttamalla näyttelyn paino-
pisteen asiantuntija- ja alihankintatoi-
minnan suuntaan olemme kuitenkin 
pystyneet luomaan kaivosteollisuudel-
le erinomaisen tilaisuuden tarkastaa 
minkälaisia palveluja kuhunkin käyt-
tötarkoitukseen on tarjolla”, lausuu 
Expomarkin toimitusjohtaja Ari Juva.  

Projektipäällikkö Tomi Niemi huo-
mauttaa, että kaivosyrittäjät ovatkin 
tätä tilaisuutta käyttäneet hyväkseen.

”Jo ensimmäisen aamupäivän aikana 
kävijöiden joukossa on ollut paljon kai-
vosmiehiä korkeinta johtoa myöten”.

Expomark järjesti Oulussa 
toukokuun lopussa Kaivos 
– Gruva 09 -näyttelyn. Mes-
suja markkinoitiin alunperin 
kaivosteollisuuden kohtaa-
misfoorumina, tapahtuma-
na, jossa kaivosyritykset ja 
heidän laite- ja palvelutoi-
mittajansa yhdessä päivittäi-
sivät yhteistyötään, stand to 
stand.

Kaivosten yhteistyöpartnerit 
esittäytyivät Oulussa

Kaksipäiväisten tuplamessujen kä-
vijämäärä jäi odotettua pienemmäksi, 
mutta järjestäjien saamien palautteiden 
pohjalta messut onnistuivat ajankoh-
taan nähden hyvin.

”Monen näytteilleasettajan kohdalla 
odotukset jopa ylittyivät. Voidaan sa-
noa, että laatu korvasi määrän”, toteaa 
Ari Juva.

Mitään merkkejä ankeasta talousil-
mastosta ei näyttelyhallissa ollut ha-
vaittavissa. Näytteilleasettajien esitteil-
lä, karkeilla, virvokkeilla ja monenlai-
silla pikkuvempaimilla oli kova kysyn-
tä, ja epävirallinen kilpailu siitä kuka 
on keksinyt parhaimman vetonaulan, 
oli täydessä käynnissä. Oman lisänsä 
messuhälinään antoi näyttelyn tietois-
kunurkkaus, jossa eri alojen ja yritysten 
edustajat vuorotellen esiintyivät vaihte-
levalla yleisömenestyksellä. Satunnai-
sen empiirisen tutkimuksen pohjalta 
saattaa päätellä, että selkeät kaivosai-
heet houkuttelivat eniten kuulijoita.

Kiertelevinä messuvieraina koh-
tasimme ystävällisen ja innostuneen 
vastaanoton missä tahansa liikuimme.  
Seuraavassa raportti muutamasta py-
sähdyspaikasta. x

Tyytyväiset messujen 
järjestäjät Tomi Niemi 
(vas.) ja Ari Juva.

Tekstit Bo-Eric Forstén
Kuvat Leena Forstén
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valtaisempia palveluja”, toteaa Destian 
kaivos- ja kansainvälisen toiminnan yk-
sikön johtaja Pekka Veisto.  

”Kun valtio ja kunnat rupesivat kil-
pailuttamaan urakoitaan, Destian osuus 
infrarakentamisesta laski ja meidän piti 
löytää korvaavaa toimintaa. Selvityksen 
perusteella katseemme kääntyivät kai-
vannaisteollisuuteen, joka on selvä kas-
vuala maassamme. Uusissa kaivoksissa 
ja kaivoshankkeissa toimiva infra ja sen 
rakentaminen ovat usein avainroolis-
sa. Infran suunnittelu ja rakentaminen 
ovat meidän ydinosaamistamme, joten 
lähdimme melko aggressiivisesti mark-
kinoimaan itseämme. Tulosta on synty-
nyt”, kertoo Pekka Veisto.

Talvivaarassa Destia teki läpimurron 
kaivosteollisuuden yhteistyöpartneri-
na. Yhteistyö alkoi vuonna 2006 infran 
suunnittelusta.

”Sitä seurasi Infran rakentaminen 
ja kun meillä on avolouhintaan sopiva 
porauskalusto yhteistyö sen kun jatkuu. 
Olemme mukana tuotannossakin sivu- 

kiven louhinnassa. Olemme tätä tar-
koitusta varten investoineet raskaaseen 
kuljetuskalustoon, kahdeksaan 100 
tonnin autoon. Autoja voidaan käyttää 
myös Destian muissa töissä esimerkiksi 
tietyömailla”.

Destian vuosikertomuksen mukaan 
työt Talvivaaran kaivoksessa olivat 
vuoden 2008 merkittävin hanke.  

Veisto kertoo, että Destia tekee töitä 
muillekin kaivosyhtiöille kuten Dragon 
Miningille, jolla on kultakaivoshanke 
vireillä Huittisissa.

”Oulu sijaitsee keskellä Pohjois-Suo-
men kaivosaluetta ja kyllä täällä on jo 
käynyt kaivosjohtajia tervehtimässä. 
Ruotsi on lähellä ja olemme kutsuneet 
ihmisiä LKAB:sta tänne käymään. Face 
to face -tapaamiset ovat kummallekin 
osapuolelle tärkeitä ja tällaiset messut 
luovat niihin luontevat puitteet”, sanoo 
Pekka Veisto ja toteaa, että rahoitus-
markkinoiden kuihtuminen väistämät-
tä näkyy myös tällä sektorilla:

”Kaivokset ovat hidastaneet tai jääh-
dyttäneet investointitoimintaansa, mikä 
näkyy meillä kasvun tyrehtymisenä. On 
kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa, 
että yllämme viime vuoden tasolle”. 

Kaivostoiminnan osuus konsernin 
liikevaihdosta on noin 15 %.  Vuonna 
2008 Destian liikevaihto oli 717 miljoo-
naa euroa ja konsernin palveluksessa 
oli 2 900 henkilöä. x

Raahelainen Miilux Oy on erikoistunut 
karkaistujen erikoistuotteiden valmis-
tukseen. Kulutusteräskeskus palvelee 
metalli-, kaivos- ja kiviteollisuuden sekä 
maanrakentamisen ja koneenrakennuk-
sen yrityksiä. Tärkeän asiakasryhmän 
muodostavat maanrakennuskoneiden 
kauhojen valmistajat.

Miilux on tehnyt itsensä tunnetuksi 
mm. kauhojen huulilevyjen valmistaja-
na. Menestys rakentuu pitkälti sille, että 
Miiluxin prosessissa huulilevyt ja muut 
kulutusteräskomponentit työstetään en-
nen karkaisua. Täten saadaan suoraan 
asennusvalmis mittatarkka tuote. 

Näin saavutetaan myös kustannus-
etu, sillä karkaistujen osien työstäminen 
on vaikeampaa ja kalliimpaa kuin kar-
kaisemattomien osien. 

Miiluxin karkaisulaitoksen kapasi-
teetti on noin 32 000 tonnia vuodessa. 
Yrityksellä on lisäksi polttoleikkaus- ja 
plasmaleikkauslinjat sekä erilaisia muo-
vaus- ja työstökoneita.   

Yhtiön palveluksessa on noin 35 hen-
kilöä, kun naapurissa toimivan emoyh-
tiön, Miilukangas Ky:n raskas konepaja 
työllistää noin 150 ihmistä. Vuonna 2000 
perustettu Miilux Oy on, kuten emoyh-
tiökin, Miilukankaan perheyhtiö. Miilu-
xin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 26 
miljoonaa euroa.

”Sekä Sandvik Mining and Construc-
tion että Metso Minerals käyttävät Mii-

Miilux - Hard from 
edge to edge

Arvokas lasti Maakasin kauhassa. Vasemmalta: Olli Mattila, Hannu 
Rantasuo, Heikki Huhtamäki ja Taisto Tauriainen.

Pekka Veisto
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VD Christer Gyllegahm presenterar sitt 
företag Bergteamet AB som en entre-
prenör med beredskap att i första hand 
betjäna gruvindustrin med allt som 
sker under jord. Den beredskapen är 
så långt driven, att Bergteamet kan ta 
hand om hela brytningen, det behövs 
bara en geolog som anger riktningen.

Bergteamet grundades år 1999 och 
har på tio år vuxit från noll till ett fö-
retag med 330 anställda och en omsätt-
ning på ca nära 800 miljoner kronor.

Verksamheten är indelad i tre pro-
duktionsområden: Exploration, pro-
spektering genom diamantborrning, 
Mining & Tunnelling, horisontell ort-
drivning och Raiseboring, vertikal 
schaktborrning.

Chesterton on kunnossapidossa vah-
va brändi ja toimija. Tämä amerikka-
lainen perheyhtiö sai alkunsa vuonna 
1884 Bostonissa, kun A. W. Chesterton 
perusti kaupungin satamaan höyrylai-
vojen tarpeisiin erikoistuneen hankin-
taliikkeen. Nuori mies ymmärsi, että 
asiakas haluaa tavaransa nopeasti ja 
mahdollisimman pienellä vaivalla. Sen 
ajatuksen pohjalta Chesterton kasvoi 
merkittäväksi, ensin kansalliseksi ja 
sitten kansainväliseksi teollisuutta pal-
velevaksi yhtiöksi. 

Yritys aloitti oman teollisen valmis-
tuksensa teollisuustiivisteistä. Tänään 
Chesterton tarjoaa kunnossapitopalve-
luja ja tarvikkeita teollisuuden eri aloil-
le ympäri maailman.

Suomessa Chesterton on edustettuna 
yhdentoista tiivistämiseen, tekniseen 
huoltoon ja pinnoittamiseen erikois-
tuneen yrityksen kautta. Kukin niistä 
toimii itsenäisenä Chestertonin tuottei-
den maahantuojana, ja yhdessä yrityk-
set muodostavat koko maan kattavan 
verkoston.

”Ideanamme on olla mahdollisim-
man lähellä asiakasta nopean ja tehok-
kaan huollon varmistamiseksi”, toteaa 
Senior Manager Seppo Jaakkola, Chester-
tonin oma mies Suomessa.

”Kellokorttini on tosiaan toisella puo-
lella Atlantin. Olen ollut Chestertonin 
palveluksessa 28 vuotta.  Minun teh-

Finland intressant marknad

Globaali apu 
kunnossa-
pidossa

lux-kulutusteräksiä koneittensa kaik-
kein vaativimmissa kulutuskohteissa.

”Sandvikin kanssa tapahtuva yh-
teistyö käsittää myös heidän Turussa 
valmistettavien koneittensa kauhojen 
kokoonpanotoimintaa meidän toimes-
tamme Raahessa. Sen lisäksi korjaamme 
kauhoja asiakkaiden toivomusten mu-
kaan. Kauhojen korjaus ja uusiminen on 
meille tärkeä business”, toteaa markki-
nointipäällikkö Heikki Huhtamäki.

Hiljentyneet markkinat ovat pakotta-
neet myös Miiluxin pudottamaan tuo-
tantoaan.

”Kaivokset ovat meille tärkeitä. Taan-
tumasta huolimatta näkymät eivät ole 
sillä rintamalla yhtä synkät kuin monel-
la muulla alalla. Pyhäsalmen kaivoksel-
la, Kemin kaivoksella, Suurikuusikossa 
ja Talvivaarassa työt jatkuvat melkein 
entiseen tahtiin. Pahtavaarassa, Kevit-

åren och då aktörerna här inte är spe-
ciellt många föll det sig naturligt att vi 
fick ögonen på Finland”.

En annan sak är att starten i Uleåborg 
inte blivit riktigt det Christer och hans 
kompanjoner räknat med.

”Då den här mässan dök upp beslöt 
vi oss för att göra ett första försök. Vi 
kom hit för att få bekanta oss med fin-
ska gruvföretag, men sådana har vi inte 
sett till bland utställarna. Därtill utgick 
vi från att det här var en internationell 
mässa där man kommer till rätta på 
engelska, men efter en halv dag har vi 
grundligen lärt oss att utan kunskaper i 
finska har man inte mycket här att göra. 
Men synd den som ger sig, vi är fort-
farande övertygade om att Finland är 
en intressant marknad”, säger Christer 
Gyllengahm. x

sassa, Kolarissa ja Pajalassa valmistau-
dutaan myös parempien aikojen varalta. 
Destian kanssa meillä on yhteistyötä ki-
viautojen lavojen vuorauksissa. Toiveita 
paremmasta huomispäivästä on”, sanoo 
Heikki Huhtamäki. 

Taisto Tauriainen, joka perheyhtiön-
sä Maakasi Oy:n kautta myy Miiluxin 
tuotteita, antaa tukea Heikki Huhtamä-
en käsitykselle.

”Kyllä tänäkin vuonna useita kym-
meniä isoja kauhoja on mennyt kaupak-
si, tänään ei kuitenkaan vielä yhtään”, 
Taisto toteaa ständin miehistön asettu-
essa valokuvausta varten paikoilleen 
näytteillä olevaan kauhaan. 

Mitään tarkkaa hintaa kuvan kauhal-
le hän ei halua määritellä, vaan tyytyy 
arvioon, että sillä rahalla kyllä saisi 
muutaman käytetyn auton tai miksipä 
ei melko hienon uudenkin. x    

För Tunnelling 
och Raiseboring 
är det full rulle 
det strama eko-
nomiska klimatet 
till trots. I Kiruna 
hjälper Bergteamet 
LKAB med att byg-
ga en ny huvud-
nivå 1365 m under 
jord. I uppdraget 
ingår 28 km tunnel 
och ortdrivning. 
För Raiseboring 
blir det samman-
lagt 57 km schakt, 
42 000 löpmeter i 

Kiruna och 15 000 löpmeter i Malmber-
get. Det är fråga om vertikalborrning 
av schakt för ventilation, media, stört-
schakt, stigorter mm. Raiseboring kom-
mer att ha mer än hälften av sina riggar 
i Malmfälten i sex år framåt.

”I fråga om Raiseboring arbetar vi 
world wide. I Chile är vi med i ett kraft-
verksprojekt där vi skall borra ett 360 
meter djupt schakt som får en diameter 
på fem meter”, berättar Christer Gyl-
lengahm.

Orsaken till att han med sina två kol-
leger befinner sig i Uleåborg är den 
att företaget befinner sig i ett tillväxts-
skede där det är berett att greppa nya 
marknader.

”Vi har sett oss litet omkring och 
kommit till att det är onödigt att gå 
över ån efter vatten. Norra Sverige och 
norra Finland är ett rätt sammanhäng-
ande område, den finska gruvindustrin 
har visat stor aktivitet under de senaste 



Bergteamet på sin första mässa i Finland. 
Från vänster: Lennart Wanhatalo, Gruvin-
genjör, Christer Gyllengahm, Verkställande 
direktör och Peter Andersson, Divisionschef 
Mining & Tunnelling.



31Materia 3/2009

Indutrade on värvännyt aidon poro-
miehen ohjaamaan messuyleisön kul-
kua. Niiles-Jouni Aikion maaginen rum-
mutus ja joiku houkuttelevat kävijöitä 
läheltä ja kaukaa. Kun vielä asiakase-
rottelu tapahtuu, olosuhteisiin nähden, 
aidossa kodassa hyvät edellytykset 
messumenestykselle ovat olemassa. 

Indutrade Oy koostuu useista itse-
näisistä, teknistä kauppaa harjoittavista 
yrityksistä. Yhteistä niille on tuotteiden 
korkea laatu ja asiantunteva palvelu. 
Toimittajina ja alihankkijoina on sekä 
tunnettuja merkkituotteita valmistavia 
suuryrityksiä että erikoissektoreihin 
keskittyneitä yrityksiä.

Suomalaisia Indutrade-yrityksiä on 
tällä hetkellä 22. Konsernin emoyhtiö 
on ruotsalainen pörssiyhtiö Indutrade 
AB, jonka liikevaihto vuonna 2008 oli 
6,8 miljardia kruunua.

Ryhmän puhemiehenä toimii YTM-
Industrial Oy:n toimitusjohtaja Martti 
Eskelinen, joka YTM:n lisäksi pyörittää 
seitsemää muuta ryhmään kuuluvaa 
yritystä.

”Toimitamme komponentteja ja tuo-
tantotarvikkeita koko teollisuudelle. 
Talousrattaiden pysähtyminen näkyy 
meillä 20-30 prosentin liikevaihdon 
vähenemisenä. Myynti metsä-, paperi- 
ja rakennusteollisuudelle on kärsinyt 
pahiten. Kaivosteollisuuden koemme 
vahvana alana. Kyllä kaivostoimin-
nankin investoinnit ovat hidastuneet, 
mutta tiedämme, että ne toteutetaan 
ennemmin tai myöhemmin. Vallitse-

täväni täällä on edistää ja koordinoida 
kaupankäyntiä Chestertonin tuotteil-
la”, selvittää Seppo, jonka vastuualuee-
seen kuuluu Chestertonin esillä pitämi-
nen myös Baltian maissa ja Venäjällä.

Messuilla mukana on neljä Chesterto-
nin maahantuojista. Oululainen Pohjois-
Suomen Tiiviste Oy markkinoi itseään 
Oulun ja Lapin lääneissä toimivana 
teollisuustiivisteiden, -pinnoitteiden ja 
kunnossapitotarvikkeiden sekä niiden 
oheispalveluihin erikoistuneena liikkee-
nä. Joensuun Laakeri Oy:lla on vastaavan-
lainen rooli Itä-Suomen alueella. Kuten 
nimestä voi päätellä, laakerointi löytyy 
pitkän tuotelistan päällimmäisenä.      

Kotek Factory Service Oy Kokkolas-
sa on Chesterton ARC -pinnoitteiden 
maahantuoja. Yritys suorittaa metalli- 
ja betonipinnoituksia ja kuivajääpuh-
distusta. Turkulainen Tiivistepalvelu Oy 
hoitaa Länsi-Suomessa tiivistämisen ja 

vassa markkinatilanteessa Kemin kai-
vos ja Norilsk Nickel ovat iloksemme 
pitäneet vauhtia yllä”, toteaa Martti 
Eskelinen. 

Martti Eskelisen yhteistyöpartneri 
Niiles-Jouni Aikio on porosaamelai-
nen Inarista, Sallivaaran paliskunnas-
ta.  Neljä vuotta sitten hän yhdessä 
elämänkumppaninsa Anne Marjomaan 
kanssa rakensi saamelaistyylisen ravin-
tolan Leville. Pian turistien ja muiden 
vieraiden tutustuttaminen saamelais-
ten kulttuuriin ja elämäntapoihin tuotti 
enemmän rahaa kuin poronhoito.

”Jätin porot nuoremmille. Nyt minä 
heilutan rumpua ja Anne hoitaa bis-
neksen”, nauraa Niiles-Jouni. 

Niiles-Jouni on auttanut YTM:ää ja 
Martti Eskelistä markkinoimaan yh-
tiötä ja Suomea. Hän on antanut  tai-
karumpunsa kuulua Saksassa Bauma-
messuilla ja Levillä hän on viihdyttänyt 
Martti Eskelisen vieraita. 

Martti saa kehuja: ”Talouden synkis-
tyminen on huolestuttavasti verottanut 
turistien tuloa Lappiin, mutta Indutra-
de kuitenkin jatkaa entiseen malliin ja 
tuo meille vieraita, olemme siitä hyvin 
kiitollisia”. x

Poromies markkinoimassa 
Indutrade-tokkaa

pumppuhuollon sekä soveltaa Ches-
tertonin kunnossapidon huoltotuotteet 
vaativiin kohteisiin, mm. Chestertonin 
ARC-komposiitit metalli- ja betonipin-
noille, jotka ovat altistuneet korroosiol-
le, kulumiselle tai kemialliselle syöpy-
miselle.  

”Rahoitusmarkkinoiden romahtami-
nen ja siitä seurannut talouskriisi ovat 
iskeneet joihinkin teollisuuden aloihin 
kovemmin kuin muut. Meillä massa- ja 
paperitehtaiden sulkeminen on synnyt-
tänyt aukkoja asiakasrekisterissämme. 
Pyrimme täyttämään ne satsaamalla 
entistä enemmän toimintoihin, jotka 
mielestämme kuuluvat kaivos- ja me-
talliteollisuuteen, voimalaitoksiin ja ke-
mian teollisuuteen. Nämä me näemme 
kasvualoina”, sanoo Seppo Jaakkola.

Osallistumista messuille hän vertaa 
vakuutuksen ottamiseen:

”Ei siitä mielellään maksa, muttei us-
kalla myöskään olla ilman sitä. Mutta 
onhan se niin, että tällaisessa tapah-
tumassa on paljon pelureita paikalla 
ja näkyvyyttä on haettava. Koskaan ei 
tiedä mistä uudet kontaktit löytyvät”, 
toteaa Seppo Jaakkola. x

Indutraden tokka lämmittelemässä. Vasem-
malta: Jarmo Himanka, Niiles-Jouni Aikio, 
Martti Eskelinen, Anne Marjomaa, Juha-
Pekka Toropainen, Reijo Antikainen, Petri 
Mäkelä, Pertti Kilpinen, Jukka Juntunen ja 
Petri Tonteri.

Seppo Jaakkola
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Kaivoshankkeen alkuvaiheet

Kun Euroopan sodat laajenivat suur-
sodaksi vuonna 1940, ankara raaka-
ainepula ja etenkin metallipula iski 
Suomeen. Varsinkin lyijystä oli huu-
tava pula. Niinpä louhintakelpoisia 
lyijymalmeja haettiin lähes epätoivon 
vimmalla.

Petsamon alueella, Jäämeren rannan 
läheisyydessä Petsamovuonon mo-
lemmilla puolilla tiedettiin esiintyvän 
useitakin pieniä mutta rikkaita lyijy-
juonia, kuten muuallakin Kuolan nie-
mimaan pohjoisrannalla. Itse asiassa 
nämä juonet oli tunnettu jo satoja vuo-
sia. Muurmannin venäläisten tiedetään 
louhineen juonista lyijymalmia joskus 
1600- tai 1700-luvulla. Kirjallisuudessa 
lyijyjuonet on mainittu ensimmäisen 
kerran v. 1870.  Vuosina 1903-1909 Pet-
samon juonia tutkittiin ja koelouhittiin, 
kun yhtymä Stefanowitsch-Åström oli 
hankkinut niille valtauksen [6], [7]. Tär-
keimmät juonet saivat silloin nimensä, 
joilla ne on tunnettu siitä lähtien (kuten 
Edward, Anna, Raisa, Sofia jne.). 

Kun Petsamosta oli tullut osa Suomea 
Tarton rauhassa 1920, alueella tehtiin 
perusteellinen geologinen kartoitus. 
Siinä yhteydessä myös rannikon lyijy-
juonet tutkittiin päällisin puolin [8], [9]. 
Silloin ne arvioitiin huonosti kannatta-
viksi. Vuoden 1940 lopulla Kauppa- ja 
teollisuusministeriö antoi insinööri 
Lauri A. Levannon Vuoriteknilliselle 
Toimistolle toimeksi ottaa selvää Petsa-
mon lyijyjuonien hyväksikäytön mah-
dollisuuksista. Levanto ryhtyikin yri-
tykseen. Hän rupesi suunnittelemaan 
pienimittakaavaisen lyijykaivoksen pe-
rustamista Petsamon rannikolle, Peu-
ravuonon alueelle. Koska malmin tie-
dettiin esiintyvän juonissa oikullisesti, 
ei ollut mieltä ensin tutkia esiintymiä 
syväkairauksella ja suorittaa malmiar-
violaskelmia, vaan tutkimus päätettiin 
suorittaa välittömällä koelouhinnalla. 
Hanke oli riskialtis, ja niinpä Levanto 
haki tutkimuksiin ja koelouhintaan val-
tion tukea. Tässä hänellä oli puoltajina 
Suomen Kaapelitehdas Oy, Rikkihap-

po- ja Superfosfaattitehtaat Oy sekä Sä-
teri Oy, jotka tarvitsivat kipeästi lyijyä 
toimintaansa.

L. A. Levannon Vuoriteknillinen 
Toimisto (myöhemmin Levanto Oy) ei 
ollut varsinainen kaivosyritys. Se oli 
pieni toiminimi, jonka pääasiallisena 
toimialana oli malminetsintä- ja vuori-
teollisuuslaitteistojen maahantuonti ja 
valmistus, erityisesti timanttikairante-
rien valmistus. Toimisto teki myös geo-
logisiin tutkimuksiin liittyvää urakoin-
tia kuten syväkairaustyötä. Se oli myös 
suunnitellut ja rakentanut Teknilliseen 
Korkeakouluun vuorilaboratorion lait-
teiston. Insinööri Levanto oli itse osal-
listunut aikanaan Petsamon nikkeli-
malmitutkimuksiin ja näin tutustunut 
Petsamon alueeseen.

Peuravuonon lyijyjuonien malmi-
geologinen tutkiminen uskottiin pro-
fessori Heikki Väyryselle, Petsamon 
nikkelin löytäjälle ja Suomen sen ajan 
tunnetuimmalle malmigeologille. Hä-
nen apunaan oli geologi – itse asiassa 
geologian opiskelija – Ahti Saraste, joka 
sittemmin joutui vastaamaan koko tut-
kimustyömaasta ja kaivospäällikkönä 
kaivoksesta. Tarkoituksena oli käydä 
läpi kaikki tunnetut juonet. Keväällä 
1941 Levanto haki valtaukset viiden eri 
juoniparven tutkimiseen. Näistä neljä 
sijaitsi aivan rannan tuntumassa ja vii-
des, ns. Sofia-juoni, sisämaassa, Peu-
ravuonon perukassa. Kuitenkin ennen 
kuin maastotutkimukset lähtivät edes 
käyntiin, puhkesi jatkosota. Petsamon 
alue joutui sotatoimialueeksi. Jääme-
ri oli kiivasta taistelualuetta Saksan 
laivastokuljetusten ja liittoutuneiden 
Murmanskin-saattuetoiminnan vuoksi. 
Rannikon lyijyesiintymät olivat alttiina 

Peuravuonon lyijy- 
kaivos 1941-1944
FM Ahti Saraste ja FK Boris Saltikoff

esIPUHe BOrIs saLtIKOFF

Petsamosta puhuttaessa kaikki muis-
tavat euroopan suurimman nikke-
likaivoksen. sen sijaan on päässyt 
unohduksiin, että Petsamossa toimi 
sodan aikana myös toinen suomalai-
nen kaivos, Levanto Oy:n omistama 
pieni Peuravuonon lyijykaivos.

Peuravuonon kaivosta koskevan 
aineiston oli uskottu kadonneen 
sodan loppuhetkinä. Kootessani v. 
2005-2007 aineistoa Levanto Oy:n 
historiikkiin ilmeni kuitenkin, että 
edesmennyt fil. maist. ahti saraste, 
kaivoksen silloinen kaivospäällik-
kö, oli säilyttänyt itsellään joukon 
oleellisimpia papereita. Lisäksi hän 
oli viimeisinä elinvuosinaan tehnyt 
niihin lisämuistiinpanoja ilmeisenä 
ajatuksenaan koota kaivoksen histo-
ria julkaisuksi. sain nämä asiapape-
rit, muistiinpanot ja valokuvat hänen 
leskeltään rouva sirkka sarasteelta 
ystävällisesti käyttööni ja lopuksi 
luovutettavaksi Geologian tutkimus-
keskukselle arkistointia varten. 

Tutustuttuani näin Peuravuo-
noa koskevaan aineistoon halusin 
saattaa loppuun ahti sarasteen työn 
ja tuoda julkaistavaksi kaivoksen 
historian. Kokosin siis sarasteen ra-
portit ja muistiinpanot yhtenäiseksi 
kirjoitukseksi liittäen siihen omasta 
puolestani muutamia nykylukijalle 
selventäviä yksityiskohtia. Uusia 
tutkimuksia, esim. uudempaa geo-
logista tietoa, en ole liittänyt kirjoi-
tukseen. Näin ollen tämän julkaisun 
asiapohja on ahti sarasteen (sekä 
osin muiden kaivoksen toimintaan 
osallistuneiden henkilöiden) tuot-
tama [1], [2], [3], [4] ja kirjoitusasu 
allekirjoittaneen. Valokuvamateriaali 
on peräisin Levanto Oy:n ja sirkka 
sarasteen kokoelmista. 

Lyhyt kertomus Peuravuonon 
kaivoksen vaiheista sisältyy yhtenä 
lukuna myös Levanto Oy:n histo-
riikkiin, kirjaan ”Kiveäkin kovempi: 
Levanto Oy 1937-2007” [5].

Boris Saltikoff

Ahti Saraste
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sotatoimille ja turvattomia. Sen vuoksi 
päätettiin keskittyä Sofia-juonen esiin-
tymään ja muista valtauksista luovut-
tiin. 

Mainittakoon, että heti tutkimusten 
alkupäivinä heinäkuussa 1941 Väyry-
nen ja Saraste löysivät Sorsatunturilta 
Liinahamarin länsipuolelta myös lu-
paavan rautamalmiesiintymän. Tämä 
kvartsiraitainen rautamalmi oli selvä 
analogi Norjan Sydvarangerin esiinty-
mälle, ja se otettiin Geologisen toimi-
kunnan tutkimusohjelmaan.

Geologia

Petsamon lyijyjuonet [9], [3] sijaitsevat 
aivan Jäämeren rannikon tuntumassa. 
Ne ovat itse asiassa ruhjevyöhykkei-
tä, jotka leikkaavat lähes viivasuoraan 
alueen prekambrista kallioperää ja 
ovat siis huomattavasti sitä nuorempia. 
”Juonet” ovat tektonisia liikuntorakoja, 
joissa on yhdessä tai useammassa ta-
sossa lyijyrikkaita linssimäisiä osueita. 
Monissa paikoin nämä ovat kompakte-
ja lyijyhohdepesäkkeitä, joista on mah-
dollista saada sulatuskelpoista malmia 
suoraan käsin poimimalla. 

Tarkimmin on tutkittu Sofianjärven 
juonimuodostuma [3], [2]. Se kulkee 
gneississä lounaasta koilliseen, ja sen 
kaade on lähes pysty. Ruhjevyöhyk-
keen ympärillä gneissi vaihtuu peh-
meäksi serisiittiliuskeeksi. Liuskettu-
misvyöhykkeen leveys vaihtelee aivan 
kapeasta 15 metriin saakka. Vyöhyke 
on seurattavissa n. 1,5 km:n pituudel-
ta. Malmiaines esiintyy liuskettumis-
vyöhykkeessä yleisimmin kompak-
teina lyijyhohdelinsseinä tai -juonina. 
Paksuin tavattu lyijyhohdelinssi oli 65 

cm vahvuinen. Vyöhykkeessä esiintyy 
myös sinkkivälkettä, jonka jakautumi-
nen ei näytä mitenkään korreloivan 
lyijyhohteen kanssa, sekä joskus har-
voin rikkikiisua. Paikoin on tavattu 
sekundäärisesti puristunutta sälömäis-
tä lyijyhohdetta. Tämä breksioi usein 
sinkkivälkettä, kvartsia ja vihreäkivi-
murskaleita. 

Kaivoksen sijainti

Jäämeren rannikko Petsamon kohdalla 
on jyrkkää. Heti rannasta alkaa ylänkö, 
jonka korkeus vaihtelee tyypillisesti 200 
ja 500 m välillä. Yhtä jyrkkäreunaisia 
ovat merestä sisäänpistävät vuonot. 

Sofia-juoni sijaitsee Petsamovuonon 
länsipuolella, Peuravuonon pohjuk-
kaan viettävässä laaksossa, puutto-
malla tunturialueella. Maisemat ovat 

jylhät. Laakson pohjalla olevan Sofian-
järven korkeus on 353 m merenpinnas-
ta; kaivospaikka sijaitsee yli 400 m kor-
keudella, ja ympäröivät tunturit ovat 
450–500 m korkeita, vaikka merelle 
(Peuravuonolle) on matkaa vajaat puo-
litoista kilometriä. Sodan olosuhteissa 
nämä tunturit toimivat hyvänä suojana 
tykistötulelta, sillä ne peittivät suoran 
näköyhteyden vihollisen vallassa ole-
valta Kalastajansaarennolta.

Tapahtuma-aikana alue oli asu-
matonta ja tietöntä. Petsamovuonon 
länsirantaa pitkin kulki alueen ainoa 
maantie eli ns. Jäämeren tie Petsamon 
kaupungista Liinahamarin satamaan. 
Esiintymä sijaitsi 9 km päässä lähim-

mästä tiestä, 3½ km pituisesta soran-
kuljetustiestä, joka erkani Jäämeren 
tiestä 3 km Liinahamarin eteläpuolella. 
Niinpä kaivoksen huoltokeskus asunto-
parakkeineen sijoitettiin Trifonajärven 
länsipuolelle, minne päästiin kuuden 
kilometrin pituisella tienraivauksella 
tasaisessa maastossa. Täältä työmaalle 
oli vielä 3½ km kävelymatkaa jyrkän-
teisessä tunturimaastossa. 

Kaivoksen vaiheet

Kuten aikaisemmin on mainittu, koe-
louhinta aloitettiin rinnan geologisen 
kartoituksen kanssa ja itse asiassa 
osana sitä. Työmaalle nimitettiin kai-
vospäälliköksi geologi Ahti Saraste. 

Peuravuonon kaivoksen (kaivosmerkki) ja mui-
den lyijyjuonien (Pb-merkit) sijainti. Petsamon 
nikkelivyöhyke näkyy kartan etelälaidassa.

Sofianjärven laakso, taustalla Jäämeren Peura-
vuono.
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Kaivossuunnittelua teki konsulttina 
insinööri Waldemar Zeidler, ja tarvitta-
vat sulatus- ja rikastuskokeet teki Vuo-
rilaboratorio yhteistyössä Levannon 
toimiston insinöörin Aukusti Arvelan 
kanssa. Muun henkilöstön saaminen 
ei ollut helppoa. Varsinaisia ammatti-
taitoisia kaivosmiehiä ei ollut vapaana. 
Työvoimaksi saatiin Levannon omasta 
henkilökunnasta pari Pitkärannan ve-
teraania sekä muutamia väestösuojien 
louhintaan perehtyneitä miehiä. Lisäk-
si palkattiin tilapäistyövoimaksi muu-
tamia paikallisia kalastajia. 

Lyijykaivos oli suunniteltu pienkai-
vokseksi. Kun Petsamon nikkelikai-
voksella oli sähkönosturit, malmijuna 
ja jopa oma sähkövoimalaitos Paats-
joen Jäniskoskella, täällä piti tulla toi-
meen työnnettävillä malmivaunuilla, 
ja koneet toimivat polttomoottoreilla – 
sekä bensiinikäyttöisillä että jopa ”hä-
käpönttömoottoreilla”. Tehdastasoista 
rikastamoa ei edes haaveiltu, vaan al-
kuun oli suunniteltu rikkaan malmin 
talteenotto pelkällä käsinpoiminnalla. 

Koelouhintaan ryhdyttiin käsikäyt-
töisillä työvälineillä. Miehet kulkivat 
työmaalle jalan päivittäin. Levannon 
suunnitelman mukaan piti kevyellä 
koneistolla suorittaa kesän 1941 aikana 
koelouhintaa ja avata kuilu koneellista 
toimintaa varten. Juonet, jotka olivat 
paikoin näkyvissä ja paikoin maan 
peitossa, paljastettiin. Rikkaimmista 
paikoista louhittiin käsiporauksella 
malmia ja koottiin kasoiksi odottamaan 
kuljetusta talvikeleillä. Syksyyn men-
nessä kokoon saatiin 11 tonnia lähes 
kompaktia lyijymalmia. 

Syyskuussa 1941 ryhdyttiin toimen-
piteisiin koneellisen, osittain maanalai-
sen kaivostoiminnan aloittamiseksi. 
Koneistoksi hankittiin Sisu-Espholin 
kompressoriyhdistelmä, Vaka-Voiman 
puuhiilikaasutinlaite ja nostokone. Po-
rakoneiksi otettiin Levannon toimiston 
itsensä maahantuomat Climax-porako-
neet. 

Lokakuun alussa louhinta keskey-

tettiin ja voimat keskitettiin talvitien 
pohjan raivaamiseen, jotta koneisto 
saataisiin kuljetettua kaivokselle. Tie 
kiemurteli maastossa noudattaen mah-
dollisimman helppoja reittejä, mut-
ta silti se oli niin vaikea, että hevoset 
saattoivat vetää perille tunturiin vain 
100–300 kg kuormia. Hevosten ohella 
kuljetuksissa käytettiin kahta pientä 
Cletrac-telaketjutraktoria.

 Sotatilanteen vuoksi sekä koneiden 
että jopa puutavaran saanti oli hankalaa, 
puhumattakaan niiden rahtaamises-
ta Sofianjärven tunturiin. Puutavaraa 
saatiin lopuksi Kemistä. Se ja valmiina 
tilattu ”Tundra”-levyparakki saatiin 
kaivokselle vuoden 1942 alkuviikkoi-
na. Kaivosalueelle tunturiin rakennet-
tiin asuinparakki, ulkohuonerakennus 
ja konehuonevaja. Keväällä 1942 saatiin 
kompressori, nostolaite ja puuhiilikaa-

sutinlaite tuotua kaivokselle. Ne asen-
nettiin, ja sitten aloitettiin kuilunajo. 
Työ oli vaivalloista ja keskeytyi aluksi 
keväisen lumimyrskyn vuoksi. Kesän 
aikana kuilun päälle rakennettiin lau-
doitettu nostotorni ja vaja koneistoa 
varten, joten työtä voitiin jatkaa myös 
talvella lumen alla. Joulukuussa kuilu 
saavutti lopullisen syvyytensä 17½ m, 
muiden mittojen ollessa 2½ x 3 m. Se 
kulki seuraten koko ajan malmipitoista 
liuskettumisvyöhykettä, joka oli miltei 
pystysuora. Tällöin voitiin todeta mal-
min oikullinen luonne ja heräsi epäi-

lyksiä, voidaanko malmia sittenkään 
saada tarpeeksi talteen palamalmina, 
ilman rikastusta. 

Joulukuussa 1942 aloitettiin 17 m 
tasolla peränajo. Vuoden 1943 kevään 
aikana ajettiin kuilusta vaakasuorat pe-
rät molempiin suuntiin seuraten mal-
mijuonta. Toukokuun alkuun mennes-
sä molemmat perät olivat saavuttaneet 
noin 25 m pituuden. Malmi esiintyi 
perissä samanlaisena kuin kuilussakin. 
Sekä kuilua että periä louhittaessa ero-
tettiin lyijyhohdemöykyt malmista kä-
sin ja kasattiin. Säännöllisen louhinnan 
aikana sitä saatiin 1-2 tonnia viikossa. 

Luonnon olosuhteet haittasivat työ-
tä kaikin tavoin. Paineilmaporakoneet 
jäätyivät talven kosteassa ilmassa; 
kuilunajon keskeytti raju lumimyrsky, 
jolloin kaivoksen henkilöstö hautautui 
lumen alle, siltä loppuivat polttopuut 

Peuravuonon 
kaivoksen malmi-
rata.

Peränajoa Climax-
porakoneella, 
karbidilampun 
valossa.

Rikastamo: edes-
sä kuulamoottori, 
sitten tärypöytä 
ja murskain.
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ja lopuksi ruokakin; keväisin kelirikko 
haittasi yhteyksiä; ja vihdoin touko-
kuussa 1943 äkillinen lumen sulami-
nen aiheutti tulvan, joka täytti koko 
kaivoksen vedellä. Kun kaivoksella 
työskennelleet kalastajatkin joutuivat 
lähtemään pois, louhinta keskeytet-
tiin ja keskityttiin korjaustöihin. Kesä-
kuussa saatiin kaivokselle myös toinen 
kompressori. Nyt voitiin aloittaa avo-
louhinta gneissigraniitin ja diabaasin 
kontaktikohdassa. Tässä oli runsaasti 
malmia, ja tulokseksi saatiin helposti 
6-7 tonnia, huolimatta siitä, että käytet-
tävissä oli vain muutamia miehiä.

Joka tapauksessa koelouhintavai-
heesta päätettiin siirtyä varsinaiseen 
tuotannolliseen toimintaan. Alue haet-
tiin kaivospiiriin. KTM:ltä tuli asiasta 
päätös 17. 5. 1943, ja 21. 6. 1943 pidettiin 
virallinen kaivospiiritoimitus. 

Tässä vaiheessa ruvettiin saamaan 
virka-apua myös sotilasviranomai-
silta. Työmaa saatiin Kokkolan teolli-
suuspiirin alaiseksi. Armeijasta saatiin 
muutamia ammattimiehiä, ja Pohjolan 
Suojeluskuntapiirin kuljetustoimisto 
sai määräyksen kaivoksen kuljetusten 
hoitamisesta Rovaniemen-Petsamon 
välillä. Tunturikuljetuksia varten ostet-
tiin sotasaalisvarastosta neuvostoliitto-
lainen 5 tonnin STZ-tela-ketjutraktori. 
Lokakuussa 1943 kaivokselle saatiin 
kaksi Atlas-porakonetta. Ne osoittau-
tuivat kestävän jäätymättä kosteaa 
kompressori-ilmaa paremmin kuin 
vanhat Climax-koneet. Porauksen pul-
lonkaulaksi jäi enää se, että hiilikaasu-
tinkoneella toimivat kompressorit oli-
vat varsin heikkotehoisia.

Myös työvoimakysymys helpottui. 
Syksyksi vapautui jälleen kalastajia 
töihin, ja marraskuun 19. päivänä saa-
tiin käytettäväksi myös 30 sotavankia. 
Nyt työt lähtivät käyntiin toden teolla. 
Joulukuussa 1943 lähetettiin etelään 16 
tonnia käsirikastettua malmia. 

Malmipitoista vyöhykettä seurattiin 
etupäässä itään päin, sillä länsiperässä 
ei kunnon malmia näkynyt. Itäperässä 
löydettiin iso ylöspäin jatkuva malmi-
linssi. Sitä louhittiin n. 15 m pituisena 
”makasiinina”, ja siitä saatiin runsaasti 
hyvälaatuista malmia. Perää jatkettiin 
malmivyöhykkeen ja diabaasin kon-
taktiin, missä maanpinnalla oli esiinty-
nyt hyvää malmia. Kontaktissa malmi 
todella leveni, mutta sen luonne muut-
tui. Se ei esiintynyt enää selväpiirtei-
senä juonimaisena vyöhykkeenä vaan 
epämääräisenä ohuiden suonien verk-
kona kautta diabaasin. Tämä malmi, 
jota eräässä kohdassa oli yli 10 m leve-
ydeltä, ei näin ollen sopinut käsinlajit-
teluun, sillä yksittäiset malmipesäkkeet 
olivat aivan liian ohuita.

Louhinnan aikana oli jo aikaisemmin 
havaittu, että kompaktien lyijylinssien 
lisäksi malmijuonet sisälsivät paikoin 
lyijyhohdepirotetta ja sinkkivälkettä. 
Tästä B-luokan malmista oli mahdollis-
ta saada talteen lisää lyijyä sekä sinkkiä, 
mutta se vaati rikastusta. Kaivokselle 
päätettiin sittenkin rakentaa rikastamo. 
Vuodenvaihteessa 1943–1944 tilattiin 
yksinkertainen rikastuslaitteisto. Se 
käsitti murskaimen, seulan ja tärypöy-
dän, joiden yhteisenä voimanlähteenä 
oli petrolikäyttöinen kuulamoottori. 
Laitteisto saatiin keväällä 1944 ja vietiin 
talvikelillä kaivokselle. Lumen sulettua 
käynnistettiin rikastamon rakennus-
työ, koneiden paikat louhittiin kallioon 
ja niille valettiin betoniset perustukset. 
Elokuussa suoritettiin koerikastus.

Kaivosalueelle oli nyt kasvanut pie-
ni kylä, rakennuksia oli kaikkiaan 
yhdeksän. Molemmat paineilmakom-
pressorit oli saatu omaan konehuonee-
seensa. Tarvikkeet voitiin varastoida 
kunnollisiin suojiin. Poraus suoritettiin 
kolmessa vuorossa, lastausta varten 
oli joukko urakkaryhmiä. Malmia oli 
louhittu sekä maan alta että maanpin-
nassa, missä oli avattu kaikkiaan 8 eri 
louhosta malmijuonen eri kohtiin, ja 
tuotu varastoon rikastamolle. Elokuun 
loppuun mennessä rikastamolle oli va-
rastoitu n. 140 tonnia malmia. Lisäksi 
oli vuoroaan odottamassa n. 1000 ton-
nia heikkolaatuista C-luokan malmia. 
Rikastamo käynnistyi syyskuun alussa 
ja tuotti päivässä n. 2 tonnia korkealaa-
tuista lyijyrikastetta. 

Tällä välin oli kuitenkin sotilaalli-
nen ja poliittinen tilanne muuttunut 
täysin. Suomi oli tehnyt välirauhan, ja 
koko Petsamo piti luovuttaa. Toiminta 
kaivoksella oli keskeytettävä ja kaikki 
jätettävä juuri kun oli alkanut näyttää 
siltä, että Peuravuonon kaivos olisi lo-
pultakin saanut merkitystä maan lyijyn 
tarpeen tyydyttämisessä. 

Näin päättyi – oikeastaan alkuunsa 
– Peuravuonon pienen lyijykaivoksen 
tarina. Siitä tuli yrittäjälle ymmärret-
tävästi raskaita tappioita. Ne olisivat 
saattaneet kaataa koko Levanto Oy:n, 
elleivät muut osalliset, ennen kaikkea 
Suomen Kaapelitehdas, olisi auttaneet 
kantamaan taloudellisen vastuun. x

FM ahti saraste (s. 29.7.1915, k. 
25.3.1998) tunnetaan parhaiten 
Helsingin kaupungin geoteknillisen 
toimiston pitkäaikaisena tutkijana 
vuosilta 1957-1978. Saraste johti 
rakennusgeologisia tutkimuksia, 
kun Helsingissä, kuten koko maassa, 
alkoi laajaperäinen kalliorakenta-
mistoiminnan kausi huipentuen 
metron rakentamiseen pääkaupungin 
ruhjeiseen kallioperään. Aikaisem-
pina vuosina Saraste oli kuitenkin 
jo ehtinyt toimia malminetsinnässä, 
Peuravuonon lyijykaivoksen kaivos-
päällikkönä, omassa kairausyrityk-
sessään sekä Geologisen tutkimuslai-
toksen kallioperägeologina. 

FK Boris saltikoff (s. 12.11.1940) on 
toiminut Geologian tutkimuskeskuk-
sessa malmigeologina yhtäjaksoisesti 
vuosina 1965-2004 lukuunottamatta 
neljää vuotta kehitysyhteistyössä Itä-
Afrikassa. Hän on osallistunut alusta 
alkaen valtakunnallisten malmitie-
tokantojen kehittämiseen ja hoitoon, 
ennen kaikkea malmilohkaretieto-
kannan toteuttajana. Saltikoff on ollut 
myös laatimassa Suomen metallogee-
nisia karttoja, tuoreimpana Suomen 
metallogeeninen kartta 2002 ja tämän 
selitysjulkaisu. Eläkkeellä ollessaan 
hän on toiminut mm. tietokirjoittaja-
na. x 
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Erkki ei pelkästään artikuloi selvästi, 
vaan on sen lisäksi mitä erinomaisin ta-
rinankertoja. Hän on elämänsä aikana 
rakentanut itselleen ehtymättömän tari-
navaraston, josta hän tilanteeseen kuin 
tilanteeseen pystyy tarjoamaan aihee-
seen liittävän muistelon. Yhteistä hänen 
kertomuksilleen on mielenkiintoinen 
tarina höystettynä tarkoilla datoilla. 
Yritimme parhaamme mukaan pysyä 
tämän vuorimiesveteraanin tahdissa ja 
saimme kirjatuksi niin paljon materiaa-
lia, että sitä riittää seuraavaankin nume-
roon.  Aloitetaan näillä.

Suomen ikäinen mies

Erkki Leikkonen syntyi 5.1.1917 nope-
asti muuttuvaan maailmaan. Saman 
vuoden maaliskuussa tsaari ja Suomen 
suurruhtinas Nikolai II luopui vallas-
taan ja joulukuussa Suomi julistautui 
itsenäiseksi valtioksi. 

Pikku Erkin lähipiirissä tapahtui vas-
taavasti isoja muutoksia. Erkin isä, Mie-
hikkälän kirkkoherra August Leikkonen 
entinen Westerling, kuoli lyhyen sairau-
den jälkeen syksyllä 1917 ja Ottilia- äiti 

jäi seitsemän lapsen yksinhuoltajaksi. 
Hän elätti perhettään Turussa kansakou-
lun opettajana. Kun äitikin kuoli Erkin 
ollessa vasta 11-vuotias, kasvatusvastuu 
siirtyi Erkin vanhemmille sisarille. 

Äiti ehti kuitenkin ennen kuolemaan-
sa tehdä poikansa puolesta järjestelyjä, 
jotka ratkaisevalla tavalla tulivat ohjaa-
maan tämän tulevaisuutta. Ensinnäkin 
hän pani Erkin isänsä kouluun, Turun 
Klassiseen Lyseoon, toiseksi hän järjes-
ti Erkin kesäksi 1928 ruotsinkieliseen 
insinööriperheeseen Bromarviin puhu-
maan suomea perheen lapsille. Kieli-
kylpy tulisi Erkin kohdalla jatkumaan 
viisi kesää.

Bromarvista löytyi ruotsin  
kieli ja ystäviä

”Opin ehkä enemmän ruotsia kuin lap-
set suomea”, muistaa Erkki lapsuuden 
kesistään. Bromarvista hän sai ystävän, 
joka tuli vaikuttamaan hyvin oleellises-
ti hänen elämäänsä. Naapurihuvilassa 
vietti nimittäin Kauppakorkeakoulun 
tuleva rehtori Henrik Virkkunen (siihen 
aikaan vielä Snellman) kesäänsä. Hu-

vilan omisti Henrikin isoisä, maailman-
kuulu tähtitieteilijä Anders Donner ja 
perheessä luonnontieteitä pidettiin suu-
ressa arvossa.

”Olimme samanikäisiä Hennin kans-
sa ja muutenkin meillä oli paljon yhteis-
tä. Lähdimme molemmat opiskelemaan 
kauppatieteitä. 1940- ja 50-lukujen vaih-
teessa olimme peräkkäin Suomen Metal-
liteollisuusyhdistyksen palveluksessa. 
Sen jälkeen tiemme erkanivat. Henrik 
valitsi tiedeuran minä käytännön”. 

Kaverusten yhteistyö kuitenkin jat-
kui:

”Kauppakorkeakoulun rehtorina Hen-
rik lähetti minulle Outokumpuun ekono-
meja testattaviksi, ja hyviä lähettikin. En-
simmäisinä tuli Pertti Lehtonen, jota Virk-
kunen luonnehti eturivin opiskelijaksi. 
Kun kerroin Lehtoselle määrittelystä hän 
totesi, että se johtui varmasti siitä, että 
hän istui aina eturivissä”.

Henrik Virkkusen elämänvaiheita kä-
sittelevässä Aunus Salmen kirjassa ”Ei 
se mitään kun sen tietää” Erkki Leikkonen 
kertoo poikien yhteisistä kesistä Bromar-
vissa todeten, että nämä kesät  ovat jää-
neet hänelle lähtemättömästi mieleen.

Erkki Leikkonen, 92 v, Outo-
kummun entinen talousjohtaja ja 
johtokunnan jäsen, aloittaa päi-
vänsä viihtyisässä rivitaloasun-
nossaan Kauniaisissa kuuntele-
malla radiosta ranskankieliset 
uutiset. ”Uutisten lukija artikuloi 
sanat niin selvästi, että on ilo 
kuunnella. Aloin lukea ranskaa 
49-vuotiaana, kun eräs tilintar-
kastaja rohkeni epäillä minun 
kielipäätäni. Kaksikymmentä 
vuotta opiskelin kieltä kansalais-
opistossa, mutta kurssit lopetin 
korkean iän vuoksi sekä opetta-
jan vaihduttua, niinpä uutisten-
lukija auttaa minua säilyttämään 
saavutetun taidon.”

Haastattelu ja kuvat Bo-Eric Forstén

erkki Leikkonen - talousmies 
metallimiesten maailmassa
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Liian tehokas  
opetus

Bromarvin kesät loivat erinomaisen 
pohjan Erkin ruotsinkielen taidoille. 
Hän oppi jo varhaisessa vaiheessa pu-
humaan ja käyttämään ruotsinkieltä. 
Kokonaan ilman vaikeuksia oppiminen 
ei kuitenkaan sujunut.

”Meillä oli erittäin ankara ruotsin-
kielen opettaja, joka edelleen aiheuttaa 
minulle painajaisunia. Viimeksi näin 
sellaisen muutama viikko sitten. Siinä 
kertautuu tapahtuma seitsemänneltä 
luokalta. Olin luistelukentällä kaatunut 
niin, että toinen etuhammas katkesi. 
Syntynyt aukko aiheutti sen, etten saa-
nut tje-ääntä sointumaan niin kuin piti. 
Opettaja haukkui minua ja irvaili: ”Stora 
karlen, sjundeklassist och klarar inte av ett 
tje-ljud”. Siitä ei ole kuin 74 vuotta, mut-
ta nöyryytys tuntuu vieläkin”.

Erkki ei kyseenalaista opettajan te-
hokkuutta: luokan 19 oppilaasta 13 
kirjoitti ruotsinkielessä ällän ja loput 
cumun.     

Liikeala huonossa  
maineessa

Armeijan jälkeen Erkki pyrki Åbo 
Akademin Hankeniin, ja suoritettuaan 
pienen kielikokeen pääsikin sinne opis-
kelemaan. Hän asui kotona sisarusten 
kanssa ja opiskeli heidän tuellaan. Er-
kin valinta koki hänen lähiympäristön-
sä taholta hiljaista vastustusta. Siihen 
aikaan liikealaa pidettiin jollakin taval-
la likaisena puuhana. Eikä hän luok-
katoveriltaankaan kannustusta saanut 
”Et pärjää ethän sinä käytä alkoholiakaan”. 
Mutta Erkki pärjäsi. Sai kaikki ekono-
mitutkintoon vaadittavat tentit suo-
ritettua keväällä 1939.  Hänen tarkoi-
tuksenaan oli jatkaa suoraan kandiksi, 
mutta sodat tulivat kuitenkin väliin ja 
hän valmistui kandiksi 1945.

Outokumpu voitti intin

Talvisodan päätyttyä siviili häämötti 
kesällä 1940, mutta reservin luutnantille 
tarjottiin kapteenin vakanssia sotilaslää-
nin esikunnassa liikekannallepanoasi-
oissa. Erkki hyväksyi tarjouksen, kun 
palkkaakin tarjottiin vakanssin mukaan. 
”Kun palkanmaksun aika tuli sainkin 
vain luutnantin palkan, vakanssini mu-
kainen palkka meni alkoholisoituneelle 
kapteenille. Se riitti minulle”.

Syyskuun alussa oli Uudessa Suo-
messa ilmoitus, jossa haettiin nuorta 
ekonomia Outokumpuun. Erkki lähetti 
anomuksensa ja sai myönteisen vasta-
uksen melkein paluupostissa, kapteenin 
palkkaa edullisemmin ehdoin. 

Turkulainen uudessa  
ympäristössä

Yhtiön pääkonttori oli silloin vielä Outo-
kummussa. 1.10.1940 nuori mies marssi 
mäkeä alas kohti uutta hienoa konttori-
rakennusta. ”Sain tervehtiä vuorineuvos 
Eero Mäkistä, yli-insinööri K. J. Levantoa 
ja ekonomi V. H. Miettistä, jotka muo-
dostivat yhtiön johtokunnan. Tervetu-
losanoissaan herrat huomauttivat, ettei 
sitten pidä heti hakeutua pois”.

Outokumpu toimi siihen aikaan 
nuorten ekonomien kasvatuspaikkana. 
Erkin edeltäjä Kauko Sipponen oli lähe-
tetty Nivalaan konttoripäälliköksi.

Kaupunkilaisen silmissä ympäris-
tö oli sangen erikoinen. Kaivos sijaitsi 
keskellä karua maaseutua ja koko elä-
mä pyöri kaivostornin ympärillä. Yhti-
öllä oli oma maanviljelys, lääkäri, sai-
raala, urheilukenttä, poliisi jne. Malmi 
maksoi kaiken.

Ilmastossakin oli turkulaiselle totut-
telemista. Lumi tuli sinä syksynä loka-
kuun lopussa ja jäi maahan. Keväällä 
1941 seurasi kunnon takatalvi. Kesä-
kuun 4. päivänä oli täysi hiihtokeli.

Arvokkaat neuvot

Erkki aloitti kirjanpito-osaston nuorim-
pana. Arvokkain vanhempien työkave-
rien antamista ohjeista kuului: ”Varo pu-
heitasi. Täällä koko kylä hetkessä tietää mitä 
olet sanonut”.

’Kännykkänä’ rintamalle 

Kun jatkosota alkoi kesäkuussa 1941, 
jalkaväen luutnantista tehtiin lähet-
tiupseeri, sillä Outokumpu kuului ty-
kistön reviiriin. 

”Patteriston komentajan kännykkänä 
sain liikuntaa tarpeeksi. Kun Sortavala 
oli valloitettu elokuussa, anoin vihki-
lomaa. Kapteeni ei suhtautunut siihen 
kovin kannustavasti. Hän totesi, että 
kyllä kaveri on niin loman kipeä, että 
pitää mennä naimisiin ja ilmoitti, ettei 
usko sellaisten liittojen kestämiseen. 
Hän oli väärässä. Meillä on Lauran 
kanssa 68. vuosi täyttymässä”.

Sodan uhreja

Erkin matka häälomalle kävi Outo-
kummun kautta. Aseman lähellä Eero 
Mäkinen tuli vastaan.

”Hänen lentäjäpoikansa oli vähän 
aikaisemmin, 7.8., ammuttu alas Suo-
menlahden yllä. Ei ollut helppoa löytää 
oikeita sanoja. Kannaksen suurhyökkä-
yksen aikana kesäkuussa 1944 pommi-
koneen ohjaajana toiminut Yrjö-veljeni 
koki saman kohtalon ”.     

Huolehtivainen työnantaja

”Outokumpu piti huolen omistaan. 
Rintamalla olosta minulle maksettiin 
puolipalkkaa. Päästessäni  siviiliin 
marraskuussa 1944, minulle myönnet-
tiin vuoden 1945 keväällä virkavapaut-
ta täydellä palkalla pro gradun  teke-
mistä varten”. 

Valmistuttuaan ekon. kandiksi syk-
syllä 1945 Erkistä tuli kaivoksen pää-
kirjanpitäjä.

Harjavallan ja Metalliyhdistyksen 
kautta pääkonttoriin

Maaliskuussa 1947 Erkki siirtyi kont-
toripäälliköksi Harjavaltaan ja seurasi 
läheltä koetehtaan edistymistä. 

”Työni oli mielenkiintoista, mutta 
syntyi ajatus, että jotain muutakin voisi 
tehdä. Huomasin lehdessä Metalliteol-
lisuusyhdistyksen ilmoituksen, jossa 
haettiin kaksikielistä talousmiestä. Toi-
menkuva vastasi suoraan koulutustani 
ja lähetin anomukseni. Sain paikan, 
mutta siitä syntyi jonkin verran jälki-
puintia. Mäkinen ei ollut osallistunut 
siihen kokoukseen, jossa Metalliteolli-
suusyhdistyksen hallitus paikan täytti 
ja lähetti yhdistyksen toimitusjohtajal-
le eversti Gunnar von Wrightille kirjeen, 
jossa hän paheksui, että Metalliyhdis-
tys oli käynyt kalassa hänen organisaa-
tiossaan”.

Mäkinen ei kuitenkaan kantanut kau-
naa. Kun Erkki lähti USA:han ASLA- 
stipendiaattina vuonna 1951, hänen 
suosittelijanaan oli Eero Mäkinen. Palat-
tuaan Suomeen Erkki nimitettiin vuon-
na 1953 Outokummun pääkonttoriin 
talouspäälliköksi. Kun Petri Bryk, Eero 
Mäkisen kuoltua, nousi Outokummun 
toimitusjohtajaksi joulukuussa 1953 Er-
kistä tuli uuden toimitusjohtajan lähin 
työtoveri talousasioissa. 

Yhteistyö jatkui aina siihen saakka 
kun parivaljakko jäi eläkkeelle vuonna 
1972.

Teollisuusmiehen muotokuva

Vuosina 1949‒1953 Erkki Leikkonen oli 
Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen 
palveluksessa. Siihen aikaan sotakor-
vaukset ja Neuvostoliiton kanssa sol-
mitut 5-vuotiskauppasopimukset oli- 
vat elintärkeät metalliteollisuudelle. 
Sopimuksessa toimituksille oli määrät-
ty kiinteät hinnat ja teollisuus vaati sii-
tä syystä valtiolta korvauksia inflaation 
aiheuttamista arvonmenetyksistä. 

”Minun tehtäväni oli metalliteolli-
suuden puolesta laskea vaihtoehtoja 
minkä määräisinä nämä indeksikor-
vaukset yrityksille pitäisi suorittaa. 
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tilimies oli kuitenkin asettanut paikan 
Outokummun johtokunnassa ja siitä 
Mäkinen ei pitänyt. Tämä samainen 
mies päätti sitten lähteä omille teilleen 
ja perusti oman tilitoimiston. Hänen 
tarjotessa palveluksiaan meille Mäkisen 
vastaus oli melko erikoinen. Se kuului 
suurin piirtein näin: ”Olemme erittäin 
tyytyväisiä Widenius Sederholm & So-
merin suorittamaan työhön emmekä 
näe mitään syytä vaihtaa tilitoimistoa”. 

Toinen kirje oli vastaus norjalaisel-
le liikekumppanille, joka kyseli mitä 
vuorineuvoksen arvo oikein tarkoittaa 
ja kenelle se annetaan. Mäkinen oli saa-
nut tittelinsä jo ennen sotia eikä oikein 
samaistunut tuoreimpiin tittelin saajiin. 
Norjalaisen kyselyn aikaan Chymoksen 
toimitusjohtajasta oli tehty vuorineu-
vos, joten Mäkisen vastaus oli lyhyt. 
”Suomessa arvonimen saa, jos esimerkiksi 
osaa tehdä karamelleja”. 

Kun sota meni hukkaan

Tullessani Harjavaltaan opasti isännöit-
sijä John Ryselin, minua konttoripääl-
likön tehtäviin. Hän oli tietoinen suh-
tautumisestani alkoholiin ja huomautti 
ehkä vähän hymyillen, että konttori-
päällikön tehtäviin kuuluu myös huo-
lehtia tehtaan viinavarastosta. Kun mi-
nulla ei ollut viinakorttia, hän neuvoi, 
että tehtaan oma poliisi, konstaapeli 
Hurri voisi auttaa sen hankkimisessa.

Hurri hämmästyi suuresti, kun hä-
nelle valkeni, ettei minulla ollut viina-
korttia ja kysyi, enkö käytä viinaa.  Vas-
tauksen ollessa ei tuli jatkokysymys: 
”Ei edes sodan aikana?”  Kun siihenkin 
vastasin kielteisesti, hän purskahti: 
”Hukkaan meni koko sota”.     

Isännöitsijä puntarina

Harjavallassa olin niin kauan kun 
koetehdas oli toiminnassa.  Kun esit-
telin John Ryselinille päivän postin, oli 
hänen ilmeestään helppo lukea, minkä-
lainen päivä tehtaalla oli ollut. Vastoin-
käymisiä oli usein, koetehtaan palo, 
tiilivaraston palo jne.

Napakka konttoripäällikkö

Porin tehtaiden konttoripäällikkö Lasse 
Roering ei kärsinyt finlandisierungista.  
Hänen ansiostaan Neuvostoliiton tu-
leva presidentti, Leonid Breznev lopet-
ti lyhyeen yllätysvierailunsa Porissa 
vuonna 1960 (kts. Vtl 1/2002), mutta ei 
hän sitäkään ennen naapurin suurmie-
hiä kumartanut. Tehtailla oli 1950-lu-
vun alussa kovasti vasempaan kallella 
ollut pääluottamusmies, jonka kanssa 
Roeringilla oli usein napit vastakkain. 

Toimin tässä asiassa useaan otteeseen 
esittelijänä yhdistyksen hallituksen ko-
kouksissa ja hallituksessa istuvat her-
rat tulivat siten jonkin verran tutuiksi”, 
kertoo Erkki.

Hän muistaa elävästi Wärtsilän vuo-
rineuvos Wilhelm Wahlforssin murjai-
sun, jonka kohteena oli ministeriksi 
noussut demarivaikuttaja Unto Varjo-
nen. Varjonen oli esittänyt oman käsi-
tyksensä indeksilaskelmista, eikä se  
sopinut Vikkelä Villen ajatusmaail-
maan. Hänen kommenttinsa kuului: ”I 
den där Varjonen har industrin sin största 
fiende”.

Vuorineuvos oli myös melko vahval-
la itsetunnolla varustettu.

Kun yhdistys maalautti puheenjohta-
jastaan muotokuvan, Wahlforss seisoi 
mallina frakkiin pukeutuneena, kaikki 
runsaat kunniamerkit rinnuksessaan.  

Muotokuvan paljastustilaisuudessa 
hän piti kiitospuheen, jossa syy selvisi: 
”Jag ville bli målad i festdräkt så att alla ef-
terkommande unga män kan se att om man 
jobbar hårt så blir man även belönad”.

Lisää taidetta

Toinen taidekasku, joka on jäänyt Er-
kille mieleen, koskee toisen puheenjoh-
tajan, Gunnar Hernbergin muotokuvaa. 
Hernberg, Suomen Sokerin pääjohtaja, 
toimi teollisuusliiton puheenjohtajana. 
Hänen muotokuvansa maalasi impres-
sionisteja lähellä oleva Sigrid Schauman, 
joka oli pitkän elämänsä (1877–1979) 
aikana ehtinyt nähdä sekä taide- että 
muuta maailmaa monesta eri vinkke-
listä. Kerrotaan, että taitelija oli kerran 
jostain syystä joutunut poliisin kiin-
nostuksen kohteeksi. Kun poliisi aloitti 
kysymällä onko hän joskus ennen ollut 
poliisin kanssa tekemisissä, vastaus 
kuului: ”Kyllä, silloin kun veljeni ampui 
Bobrikoffin”.

Mäkisellä terävä kynä

Kirjanpito-osaston naapurissa istui 
talon kirjeenvaihtaja. Kielitieteiden 
maisteri Aune Elsinen oli Eero Mäkisen 
uskottu. Mäkinen oli kova tekemään 
työtä ja toi joka maanantai ison mää-
rän kirjeitä puhtaaksikirjoitettaviksi. 
”Aune oli oppinut tulkitsemaan Mä-
kisen käsialaa, mutta joskus hän kävi 
pyytämässä apua meiltä”.

Kaksi näistä kirjeistä on jäänyt Erkin 
mieleen. Toinen oli osoitettu tilintarkas-
tajalle, joka oli Widenius Sederholm & 
Somerin puolesta hoitanut Outokum-
mun tilien tarkastuksen. Hän oli tehnyt 
työnsä niin hyvin, että häntä yritettiin 
värvätä yhtiön palvelukseen. Ehdoksi 
työnantajan vaihtamiselle tämä etevä 

Kun Stalin kuoli maaliskuun viidente-
nä päivänä 1953, tämä tarmokas luot-
tamusmies ryntäsi konttorille ja vaati 
tehtaan lippua puolitankoon. Roering 
kysyi syytä ja kun sai tietää, että Sta-
lin oli kuollut, hän tarttui puhelimeen, 
soitti henkilöstötoimistoon ja kysyi 
onko yhtiöllä ollut joku Stalin-niminen 
henkilö palkkalistoilla. Vastauksen ol-
lessa kielteinen Roering totesi luotta-
musmiehelle, ettei suruliputukseen ole 
mitään syytä.

Melkein pääministerinä

Korsnäsin lyijykaivoksen toiminta lähti 
käyntiin vuonna 1961. Maan silloisel-
la pääministerillä V. J. Sukselaisella oli 
tarkoitus lähteä tutustumaan uuteen 
kaivokseen. Minun tehtäväni oli tavata 
vieras Korsnäsin kaivoksella. Sukselai-
selle tuli kuitenkin viime hetkessä este 
ja hänen tilalleen lähti matkaan tilin-
tarkastajamme J. A. Lahdenperä. Meidän 
isäntänämme Korsnäsissä toimi kont-
toripäällikkö Pertti Lehtonen. Vierailun 
valmistelut oli viety viimeisen päälle. 
Nautittuamme erinomaisen aterian mat-
kustajakodin ruokalassa ja ollessamme 
lähdössä, ruokalan emäntä Anna Rask 
raotti ovea ja kysyi Lehtoselta: ”Vem av 
de där herrarna är statsministern?”

Gentlemän från Korsnäs

1960-luvun alussa lyijyn hinta laski niin 
rajusti, ettei Korsnäsissä enää saatu kai-
voksen muuttuvia kustannuksiakaan 
peitettyä. Päätettiin sulkea kaivos. Tästä 
syystä Kuparitaloon ilmestyi kymmen-
henkinen delegaatio tummiin pukeutu-
neita kunnan isiä. Ruotsinkielen taitaja-
na ja talousmiehenä minun tehtäväkseni 
tuli ottaa heidät vastaan. Tarjosin heille 
kahvit ja voileivät ennen kuin siirryim-
me hallintoneuvoston neuvottelupöy-
dän ääreen, ja kysyin, että heillä kai oli 
jotain asiaakin esitettävänään. 

Ryhmän johtaja esitti, että he olivat 
kuulleet, että Outokumpu aikoo sulkea 
kaivoksen. Hän ihmetteli miten valtion 
yhtiö sellaiseen ryhtyy: ”Många av oss 
har byggt egna gårdar och så stänger ni 
gruvan”.

Vastasin, että Outokumpu ei elä val-
tion budjetilla, vaan vastaa itse kannat-
tavuudestaan. Totesin myös, että mal-
mia oli niin vähän jäljellä, että louhinta 
muutenkin pian loppuisi. Kysyin heiltä: 
”Vad skulle ni göra om ni inte fick någon 
skörd av det ni sått”. Ja lisäsin ”Varför gör 
ni inte som närpesborna, de odlar tomater 
eller blir pälsfarmare”.

Täytin pian sen jälkeen 50 vuotta ja 
ainoa kunta, joka minua muisti oli Kors-
näs. Sieltäpäin löytyy herrasmiehiä. x
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Suomalaisten lisäksi Pohjoismaista oli 
mukana kollegoja Norjasta ja Ruotsis-
ta. Muita edustettuja maita olivat Iso-
Britannia, Irlanti, Saksa, Viro ja Venäjä. 
Päivien järjestäjinä toimivat Vuorimies-
yhdistyksen Geologijaosto ja Geokemi-
an rengas.

Geokemian Päivillä luotiin katsaus 
koko geokemiallisen tutkimuksen kir-
joon. Keskiviikon ja samalla ensimmäi-
sen session teemana oli Geokemia ja 
yhteiskunta (Geochemistry and society). 
Sessio oli järjestetty tutkimusprofessori 
Reijo Salmisen kunniaksi ja siinä tehtiin 
nopea läpileikkaus hänen tutkijauran-
sa merkittäviin aiheisiin. Esitelmissä 
korostui Salmisen huomattava panos 
kansallisiin ja kansainvälisiin geoke-
miallisiin kartoitusohjelmiin, joista 
viimeisimpinä mainittakoon Euroopan 
ympäristögeokemiallisen kartoituspro-
jektin (The FOREGS Geochemical Baseli-
ne Mapping Programme) vetäminen ja 
Pohjois-Euroopan geokemiallisen kar-
toituksen tulkintaprojekti (North Euro-
pean Geochemistry). Myös kotimaan taa-
jama- ja ympäristögeokemialliset sekä 
kaivosympäristöjen ongelmat ovat 
olleet keskeisiä tutkimuskohteita. Ses-
sion päätteksi järjestettiin buffet-illal-
linen, jossa Salminen otti vastaan huo-
mattavan määrän huomionosoituksia 
mm. Geologian tutkimuskeskukselta, 
Vuorimiesyhdistykseltä, Geokemian 
renkaalta ja monilta muilta yhteistyö-
tahoilta.

Toisena päivänä ohjelma jatkui North 
European Geochemistry -projektin lop-
puseminaarin merkeissä. Neljä kuul-
tua esitelmää osoittivat geokemiallisen 
tutkimuksen tason olevan Venäjällä 
korkealla tasolla. Projektissa oli yh-

distetty Pohjoismaiden, Baltian mai-
den ja Luoteis-Venäjän kansallisten ja 
kansainvälisten geokemian aineistoja 
ja tuotettu niiden pohjalta koko alueen 
kattavia analyysejä ympäristön tilasta 
ja mineraalipotentiaalista.

Kolmannessa sessiossa siirryttiin 
malminetsinnälliseen geokemiaan tee-
malla: Sovelletun geokemiallisen mal-
minetsinnän uudet mahdollisuudet 
(New opportunities of applied geochemical 
exploration). Esitelmissä pureuduttiin 
ajankohtaisiin malminetsinnässä käy-
tettäviin geokemiallisiin menetelmiin, 
kuten immobiileihin ja mobiileihin al-
kuaineisiin ja XRF-menetelmän uusiin 
soveltamismahdollisuuksiin. Myös 
analyysitekniikoista ja niiden uusista 
tuulista kuultiin esityksiä samoin kuin 
spatiaalimallinnuksen hyödyntämises-
tä mineraalipotentiaalin arvioinnissa.

Viimeisessä sessiossa kuultiin ajan-
kohtaisista kuulumisista Taajamien 
ja ympäristön geokemiallisessa tutki-
muksessa (Research of urban and envi-
ronment geochemistry). Pilaantuneiden 
maiden käsittely ja taustapitoisuuden 
kynnys- ja ohjearvot ovat jatkuvassa 

Geokemiaa euroopan 
huipulla
Pertti Sarala1, Raimo Lahtinen2, Esko Korkiakoski1, Pasi Eilu2, Timo Tarvainen2

Geologian tutkimuskeskus. 1Pohjois-Suomen yksikkö 2Etelä-Suomen yksikkö

Yhdeksännet Geokemian 
Päivät – The 9th Finnish 
Geochemical Meeting pidet-
tiin Geologian tutkimus-
keskuksessa Otaniemessä 
25.-26. maaliskuuta 2009. 
Päivillä oli niin teemois-
sa kuin osallistujalistalla 
vahva eurooppalainen 
painotus, sillä mukana 
oli iso joukko geokemian 
asiantuntijoita kahdeksas-
ta eri maasta.

tarkastelussa taajamien ja teollisuus-
alueiden ympäristön tilaa seuratessa. 
Uusia tutkimuksia on tälläkin alalla 
meneillään ja hyviä tuloksia on saavu-
tettu yhteistyössä eri tutkimuslaitosten 
kesken. Työtä vielä riittää, sillä kaivan-
naisala on Suomessa kasvussa ja teol-
lisuus uusine innovaatioineen uusien 
ympäristöllisten haasteiden edessä.

Esitelmiä täydensi viisi posteria, jot-
ka edustivat niin ikään geokemian eri 
tutkimusaloja. Aihepiireissä liikuttiin 
vanhojen aineistojen kunnostamises-
ta malminetsintätutkimuksiin ja mal-
miesiintymän geokemialliseen mal-
lintamiseen unohtamatta kuitenkaan 
luonnollista ja ihmisen aiheuttamaa 
geokemiallista vaihtelua maaperässä.

Kaiken kaikkiaan 9. Geokemian 
Päivät osoittivat geokemiallisen tutki-
muksen olevan edelleen voimissaan. 
Luonnon ja maaperän geokemiallisen 
tilan luontaisia ja ihmistoiminnasta ai-
heutuvia vaihteluja ei voida selvittää il-
man laadukasta ja yhteismitallista tut-
kimusta. Menetelmät ja välineet ovat 
jatkuvassa kehitystilassa, mutta perus-
asiat säilyvät vuodesta toiseen. Suomi 
ja suomalaiset ovat olleet sovelletun 
geokemiallisen tutkimuksen edelläkä-
vijöitä vuosikymmeniä. Toivottavasti 
pysymme mukana menetelmä- ja tut-
kimuskehityksen kärjessä tulevaisuu-
dessakin.
LIsÄtIetOa 9. Geokemian Päivistä: 
http://www.vuorimiesyhdistys.fi/geo-
logi/gkp2009/ ja abstraktikokoelmasta: 
Sarala, P. (ed.) 2009. 9. Geokemian 
Päivät 2009 - 9th Finnish Geochemical 
Meeting 2009, 25.-26.3.2009, GTK, Es-
poo, Finland. Tiivistelmät - Abstracts. 
Vuorimiesyhdistys, Sarja B 90, 105 p. x

Venäläiset geokemistikollegat onnittelemassa 
tutkimusprofessori Reijo Salmista muun 9. 
Geokemian Päivien osallistujajoukon seurates-
sa tilannetta. Kuva Arto Pullinen.

Geologian tutkimuskeskuksen 
Sederholm-sali täyttyi 9. 
Geokemian Päivien runsaslu-
kuisesta osallistujajoukosta. 
Kuva Timo Tarvainen.
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Taitaa olla pidetty virka. Siitä lähtien 
kun Vuoriteollisuusosasto perustettiin 
vuonna 1947 professuurilla on ollut vain 
kaksi haltijaa: Matti Tikkanen 1949-1978 
ja Lauri Holappa 1979-2009.  Tasaisen 
taulukon mukaan seuraava vahdinvaih-
to tapahtuu vuonna 2040.

Lauri Holapan panosta Suomen me-
tallurgisen tutkimuksen ja opetuksen 
hyväksi on huomioitu erilaisin tilai-
suuksin ympäri maailmaa. 

Juhlinta alkoi jo Lassen täyttäes-
sä 63 vuotta. Maailman johtavat py-
rometallurgit kokoontuivat Copper 
Mountain’iin Coloradoon. Aiheena 
oli ”Metal Separation Technologies III, 
Symposium in Honour of Professor Lauri 

E. Holappa of the Helsinki University of 
Technology”. 

Silloin Lauri otti kuitenkin   aikalisän. 
Nyt on tosi kyseessä. Kotikentällään 
Materiaalitekniikan laitoksella hän piti 
23.4.2009 jäähyväisluentonsa. Otsikolla 
”Sulatuksia” hän välitti laajalle kutsuvie-
rasjoukolle uransa aikana kokemiaan 
tapahtumia ja tuntemuksia.

Puheessaan Lauri mainitsi sivulau-
seessa Holapan suvun kuuluvan Suo-
men suurimpiin, mutta sama pätee ole-
tettavasti myös Holapan ystäväpiiriin. 
Ystäviä oli saapunut läheltä ja kaukaa, 
eikä kyse ollut eläkeläiskahveista. Lau-
rin suosiosta teekkareiden keskuudessa 
ei voinut erehtyä. Nuoriso täytti tapan-
sa mukaan luentosalin takarivit. Lauri ei 
ole oltermannina turhaan yli 25 vuotta 
toiminut vuorimiesten pallomeriosas-
ton hengen pelastajana ja nostattajana. 

Tunnelma oli alusta alkaen mukavan 
rento ja salin puheensorina muistutti 
väliaikaa Kaupunginteatterin lämpiös-
sä. Juhlakalu livahtikin Leena-vaimonsa 
kanssa huomaamatta takakautta saliin 
ja toivotti kaikki läsnäolijat kädestä pi-
täen tervetulleiksi.   

Päivän juontajana toiminut laitoksen  
johtaja Simo-Pekka Hannula lausui terve-
tuliaissanat ja käytti samalla hyväkseen 
tilaisuutta päivittää harvinaisempien 
vieraiden Materiaalitekniikan laitok-
sen tuntemusta: tällä Kemian ja materi-
aalitiedekuntaan kuuluvalla laitoksella 
on viitisensataa opiskelijaa, joista noin 
350 aktiivista. Jatko-opiskelijoita on 50, 

professuureja 10 ja työntekijöitä yh-
teensä 120. Insinöörejä valmistuu 20–30 
per vuosi. 

Johdannoksi päivän teemaan hän 
esitti Lauri Holapan osalta muutaman 
avainluvun:

Metallurgian professorina Lauri Ho-
lappa on ohjannut 150 opiskelijaa DI:ksi, 
42 DI:tä lisensiaateiksi ja 26 tohtoreiksi. 
Tämän ohella hän on ollut hyvin aktii-
vinen yhteistyössä muiden tutkimuslai-
tosten ja teollisuuden kanssa.

Tämä ei ole jäänyt työnantajalta huo-
maamatta. Rehtori Matti Pursula ja hal-
lintojohtaja Esa Luomala luovuttivat kor-
keakoulun puolesta Laurille kiitoksena 
hyvästä työstä tulevan Aalto-yliopiston 
hengen mukaisen lahjan,  Erkki Hieno-

professori
Lauri Holappa nimitettiin 
1.4.1979 TKK:n silloisen 
vuoriteollisuusosaston 
metallurgian professoriksi. 
Tehtävä, jota hän laantu-
mattomalla innolla tulisi 
hoitamaan yli kolmekym-
mentä vuotta. Täytettyään 
68 vuotta tämä Otaniemen 
metallurgi-ikoni vetäy-
tyi aktiivipalveluksesta 
30.6.2009. Tämän hän teki 
TKK:n virkaiältään van-
himpana professorina. 

Teksti Bo-Eric Forstén Kuvat Leena Forstén

Hallintojohtaja 
Esa Luomala 
pitelee TKK:n 
lahjaa Lauri 
Holapalle.
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sen   luoman teoksen.
Muiden tahojen Lauri Holapan kun-

niaksi järjestämät symposiumit ja muut 
tilaisuudet rehtori tulkitsi merkiksi siitä, 
että Lauri on hoitanut leiviskänsä mal-
likkaasti. 

”Siitä kertoo myös tämä täysi sali. 
Laurilla on paljon ystäviä”.

Hän totesi näkevänsä syyn siihen 
olevan, että Lauri Holappa on TKK:n 
virkaiältään vanhin professori, ja pyysi 
Leena-vaimolta anteeksi siitä, että kor-

keakoulu on pitänyt Laurin niin kauan 
lainassa. 

Professoria muistettiin

Tämän intron jälkeen Lauri pääsi kerto-
maan itsestään ja ajatuksistaan. Hänen 
oma tiivistelmänsä pitämästään luen-
nosta löytyy viereiseltä sivulta. Tässä 
keskitytetään hänen keräämiinsä kehui-
hin.

Ruljanssin aloittivat hänen profes-
sorikollegansa Simo-Pekka Hannulan 
johdolla.

Simo-Pekka vertasi Lauria maratoo-
nariin: ”Menestyvällä maratoonarilla 
pitää olla vauhtia alusta lähtien. Se ei 
saa olla tappava, mutta sen on kestettä-
vä loppuun saakka. Tämän taidon Lauri 
osaa ja me nuoremmat ihmettelemme 
mistä hän saa voimansa”.

Tämän perusteella kollegat pääsivät 
antamaan Nestorilleen kenkää: huippu-

fessori Tuomo Tiainen luonnehti Lauria 
ihmiseksi, jonka kanssa on helppoa ja 
ilo tehdä yhteistyötä: ”Hänen kanssaan 
voi aina keskustella asioista ja jos jostain 
sovitaan, voi aina luottaa, että asiat ta-
pahtuvat juuri niin kuin on sovittu”.

”Luokittelen Laurin kuuluvan sii-
hen ikäluokkaan, joka koostuu oikeista 
metallurgeista. Tikkanen loi pohjan ja 
Lauri on vienyt oppeja eteenpäin. Koko 
yhteiskunta voi olla kiitollinen näille 
miehille, jotka ovat olleet rakentamassa 
maallemme kilpailukykyisen teollisuu-
den”.

Tuomo on rohkea mies. Pokkana hän 
jatkoi ylistystään laululla Vuorimiehen 
ja metallurgin yhteiselosta. 

Materiaalisena muistona Tampereella 
tapahtuvasta eri tiedealojen yhteistyöstä 
hän toi mukanaan Vaarin puukon, joka 
on  niin  terävä, että sillä pystyy leikkaa-
maan kirjaimet paperista.  

Lisää laulua seurasi kun Vuorimies-
killan edustajat, puheenjohtajansa Miia 
Pesosen johdolla, pääsivät oltermannian-
sa kiittämään. 

Julistamalla Metallurgialabraan vie-
vän käytävän Lassenkujaksi nuoret halu-
avat kertoa tulevillekin metallurgisuku-
polville siitä, että tällainen ihmemies on 

Lauri Holappa kuuntelemassa kiltalaisten 
lauluesitystä. Nuoret vasemmalta: Jussi Lei-
nonen, Tatu Karlström, Esa-Pekka Räisänen, 
Timo Tuominen, Maria Helle, Miia Pesonen ja 
Valtteri Pitkänen.

modernit, viimeisimmällä automatiikal-
la varustetut, teknisesti ensiluokkaisiksi 
testatut juoksukengät.

Oulun yliopiston terveiset toi profes-
sori Jouko Härkki, joka on uransa aikana 
nähnyt Laurissa sekä isonveljen, opet-
tajan, esimiehen, kollegan että kummi-
sedän piirteitä.

Joukon aloittaessa teekkarina Otanie-
messä Lauri toimi Tikkasen assistent-
tina, 1980-luvulla kun Lauri oli nuori 
professori Jouko toimi osaston yli-
assistenttina. Kun Ouluun perustettiin 
prosessimetallurgian professuuri 1991 
Joukosta tuli tämän professuurin haltija. 
Yhteistyö professuurien välillä on aina 
siitä lähtien ollut tiivistä ja antoisaa.

Jouko kiitti koko Oulun yliopiston 
puolesta ja toi rehtorin tervehdykset. 
Prosessimetallurgian professuurin ym-
pärille on kasvanut 25 hengen laitos, 
jonka tiivis yhteistyö teollisuuden kans-
sa on tuottanut Oulun yliopistolle arvo-
kasta tietoa ja rahaa.

Tampereen teknillisen yliopiston pro-

Lauri ja Leena Holapan 
takana vasemmalla 
Lauri Pietiläinen, Pertti 
Kostamo, Kauko Määttä 
ja Juha Sääskilahti.

Professori-
kollegoita. 
Vasemmalta 
Veikko Lind-
roos, hänen 
takanaan 
häämöttää 
Kari Heiska-
nen, Seppo 
Kivivuori, 
Pekka Tas-
kinen, Olof 
Forsén ja 
Simo-Pekka 
Hannula.

Materiaalitekniikan laitoksen johtaja Simo-
Pekka Hannula (vas.) ja TKK:n rehtori Matti 
Pursula

Tuomo Tiainen (vas.) ja Jouko Härkki.
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1959) olivat suorittaneet tarkastuskier-
roksen Laurin lapsuus- ja nuoruusmai-
semiin Oulujoen varrella. Laurin keräi-
lijäluonteen (sieniä ja marjoja) tuntien he 
olivat paikan päällä keksineet opiskelu-
kaverilleen oivan haasteen. He luovut-
tivat Laurille 500-sivuisen sienikirjan, 
jonka sisältämän tietomäärän hallitse-
minen oikeuttaa virallisen sienineu-
vojan statukseen. Tentaattorikin, Niilo 
Pekka Huttunen, oli valmiiksi buukattu. 
Näin he toivottivat Laurin tervetulleeksi 
muiden kuolevaisten joukkoon.    

Pirteästä väliintulosta vastasi metal-
lurgian labran Heli Kytönen lausumalla 
Eero Jokisen runon. Runon hän lausui 
komeasta kirjasta, joka sen jälkeen toimi 
tilaisuuden vieraskirjana.

Sirpa Smolsky kehui vuorostaan Lauria 
korvaamattomaksi Metallinjalostajille 
metallurgiohjelmien vetäjänä ja läpivie-
misessä. ”Lassen opastuksella löydettiin 
oikeat yhteistyökuviot, kun Tekesin yri-
tyshankkeet lähtivät liikkeelle”.  

Antero Hakapää jakeli Oopperan Ystä-
vien puolesta Laurille neulanpiston. Se 
osui takin liepeeseen. Kysymyksessä oli 
Oopperan Ystävien tuliterä rintaneula.

Senkkasiskot, Suvi Rauhamaa, Suvi 
Rannantie ja Iina Kainulainen, taisivat 
osua vielä tarkemmin:

”Senkkasiskojen laulu osui suoraan 
vanhan metallurgin sydämeen”, tun-
nusti Lauri Holappa. x

Jorma  
Kemppainen

Kurssikaverit sitten 
vuoden 1959: Pertti 
Kostamo (vas.), Olli 
Paasikoski, Kauko 
Määttä, Veikko 
Manninen ja Matti 
Mattelmäki.

Heli 
Kytönen

talossa toiminut. Nuorten ”Juttele sinä 
vaan..”-lauluun yhtyi koko seurakunta.

Juhlamenot jatkuivat aulassa kuplivin 
menoin ja kahviakin juotiin. Ja puheita 
riitti.

Jorma Kemppainen oli paikalla sekä 
perheystävänä että Outokummun edus-
tajana. Hän muisteli yhteistyötä Laurin 
kanssa ’Jatkuvavalu-teknologiaohjel-
man’ puitteissa todeten: ”Omalla  persoo-
nallisella tavallasi, ilman suuria eleitä olet 
saanut laajan ystäväpiirin ja arvostuksen 
yrityksissä ja myös tiedeyhteisössä”.  Oman 
ja vaimonsa Arjan puolesta hän toi Las-
selle ja Leenalle kuplivaa juomaa. 

Laurin kurssikaverit (aloitusvuosi 

Kalevi Kiukkola ja Lasse Holappa.

Sirpa Smolsky, Reijo Antola ja Mauri Peltonen. 

Senkkasiskot Suvi Rauhamaa, Suvi Rannantie 
ja Iina Kainulainen.

  
Lauri Holappa - CV

Syntynyt Muhoksella kesällä 
1941. Ylioppilaaksi Merikosken 
yhteislyseosta Oulusta  (nyk. Ou-
lun Normaalikoulu) v. 1959. Opis-
keli TKK:ssa pääaineena metal-
lurgia, DI 1964, varusmiespalvelu 
1964-5, IT-tulenjohtaja, res.vänr. 
Jatko-opiskelija ja tuntiassistentti 
TKK:ssa 1965-70 tutkimusaiheena 
”Koboltti- ja nikkelioksidien sulfa-
toituminen”; TkL 1968, TkT 1970. 

Ovako Oy Ab:n palveluksessa 
Imatralla 1970-79 tutkimus- ja 
kehitystehtävissä tieteellisenä 
päällikkönä ja päämetallurgina 
alueena Imatran ja Koverharin 
terässulattojen prosessit. 

Nimitettiin TKK:n metallurgian 
professorin virkaan 1979, mistä 
virasta eläkkeelle kesällä 2009. 

Vuoriteollisuusosaston johtaja 
1983-86. Valvonut tai ohjannut 
yli 150 diplomityötä, 42 lisensiaa-
tintyötä ja 26 väitöskirjaa. Vasta-
väittäjänä tai tarkastajana noin 25 
väitöstyössä  Ruotsissa, Suomessa, 
Norjassa, Saksassa, Itävallassa, 
Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Ka-
nadassa ja Intiassa. Noin 200 
kansainvälistä referee artikkelia ja 
konferenssijulkaisua. Asiantunti-
jana tai arvioijana lukuisissa kan-
sainvälisissä tutkimusohjelmissa 
ja -hankkeissa, professorinimityk-
sissä ja evaluoinneissa. 

Kansainvälisten metallurgiyh-
distysten (IOM, TMS, AIST, CIM, 
ISIJ, VDEh, ASM, VMY) jäsen, 
useiden lehtien referee tai toimi-
tusneuvoston jäsen ja kansainvä-
listen konferenssien suunnittelu-
toimikuntien jäsen (Mat.Trans., 
steel research int., ISIJ Int., J. 
Mat. Proc.Tech., TIMM C; Slags-
konferenssit, Infacon 2010, TMS, 
ICS, Scanmet..). Palkinnot: SVR I 
1995, Eero Mäkinen -mitali/VMY 
2008. x
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Täytät 68 vuotta kesäkuun 28. päivä-
nä. Mitä se sinulle merkitsee?

”Syntymäpäivä osuu sunnuntaille. 
Systeemin mukaan tiistai 30.6. on si-
ten viimeinen työpäiväni metallurgi-
an professorina. Näin etukäteen koen 
opetustoiminnan loppumisen ehkä vai-
keimpana asiana, kun suora kontakti 
nykynuoriin katkeaa. Toisaalta samalla 
minulle avautuu mahdollisuus tehdä 
uusia asioita ja keskittyä sellaisiin mi-
hin tekee mieli”.

aiotko tulevaisuudessakin asettaa 
osaamisesi ja kokemuksesi alan käyt-
töön?

”Kyllä, jos vaan kysyntää on. Olen 
ajatellut, että voisin tehdä lyhytaikaisia 
keikkoja, jos kiinnostavia tehtäviä il-
maantuu. Ensimmäinen pätkätyö on jo 
sovittu. Lähden syksyllä kuukaudeksi 
Osakaan vierailevana tutkijana”.

On kulunut 50 vuotta siitä kun ilmoit-
tauduit metallurgian palvelukseen. 
Mistä sait kimmokkeen?

”Olen nuoresta lähtien ollut kiinnos-
tunut luonnosta ja eritoten kivistä ja 
mineraaleista. 1950-luvulla suunnitel-
tiin terästehtaan rakentamista Otanmä-
en kaivoksen yhteyteen ja Muhoksella, 
jossa kasvoin siitä puhuttiin paljon. 
Metallurgia oli nuorelle miehelle mel-
ko tuntematon kenttä, mutta se veti. Ja 
vetää se edelleenkin”.

teit diplomityötä vuonna 1963. Osan 
diplomityöhösi kuuluvista kokeista 
suoritit labrassa, josta olet itse pro-
fessorina vastannut kolmekymmentä 
vuotta. Löytyykö siitä muuta alkupe-
räistä kuin sinä?

”Kyllä vaan. Uuni, jota käytin mello-
tuskokeisiini on edelleen käyttökunnos-
sa. Tein diplomityöni Imatran terästeh-
taalle ja silloiset esimieheni Reijo Antola 
ja Lauri Pietiläinen osallistuivat työni 
suunnitteluun ja ohjaukseen yhdessä 
professori M.H. Tikkasen kanssa”.

Miten labratyöskentely on muuttunut 
niiltä ajoilta?

”Enää hyvin harvoin joutuu konstru-
oimaan omia laitteita. Tänään melkein 
kaikkea voidaan ostaa suoraan kaupan 
hyllyltä. Oman elektronimikroskoopin 
saanti 60-luvun lopussa oli merkittävä 
asia. Ennen sitä jouduimme kateellisina 
käymään Helsingin Yliopistolla vehjet-
tä lainaamassa. Yleisesti ottaen elekt-
roniikka ja tietotekniikka ovat vastan-
neet suurimmasta edistyksestä, ne ovat 
mullistaneet koko työskentelyn. Ennen 
vanhaan kaikkia koneita ja laitteita sää-
dettiin ja ohjattiin käsin”. 

Mikä teräksen valmistuksessa on 
muuttunut sinun aikanasi?

”Kaikilla osa-alueilla on menty 
eteenpäin. Uunien kohdalla konvert-
teriprosessin läpimurto tapahtui juuri 
1960-luvulla, valokaariuunin ja senk-
kametallurgian voimakas kehitys alkoi 
1970-luvulla, jolloin minulla oli tilai- 
suus seurata kehitystä työskennellessä-
ni Ovakolla. Prosessien perusperiaatteet 
ovat pysyneet suhteellisen samanlaisi-
na. Myös valupuolella on tehty suuri 
harppaus. Jatkuvavalun läpimurto vaa-
ti aikoinaan rutkasti työtä. Menetelmän 

käyttö ei onnistunut noin vaan kaikkien 
teräslajien osalta ja muutosvastarintaa-
kin esiintyi. Valannevalun asemaa oli 
vaikeaa uhata. Vielä 1970-luvun lopus-
sa noin 80 % maailman terästuotannos-
ta tapahtui valannevalun kautta. Viime 
vuonna valannevalun osuus maailman 
terästuotannosta oli noin 8 %.

Ovako-aikanasi olit mukana, kun tut-
kimuskeskusta rakennettiin imatral-
le. Mikä hyöty siitä oli yhtiölle?

”Se oli suursatsaus, jonka kustannus-
tehokkuutta en pysty arvioimaan, mut-
ta sen ansiosta asenteet tutkimus- ja ke-
hitystoimintaan muuttuivat merkityk-
sellisellä tavalla myönteisemmiksi sekä 
yhtiössä että sen lähipiirissä. Tutkimus-
keskuksen osuus tehtaan kehityksessä 
kauppaterästehtaasta erikoisterästen 
valmistajaksi on kiistämätön”.

 
Luennossasi luonnehdit tekesin pe-
rustamista vuonna 1983 isoksi asiaksi. 
Miksi?

”Korkeakoulun näkövinkkelistä Te-
kesin ilmestyminen näyttämölle tut-
kimus- ja kehitysprojektien rahoittaja-
na avasi ovet yliopistojen ja yritysten 
saumattomalle yhteistyölle. Ennen sitä 
osapuolten yhteistyö oli hyvin satun-
naista. Tekesin myötä syntyi järjestel-
mä, joka on osoittautunut erittäin toi-
mivaksi”.

Teollisuutta on moitittu liian alhai-
sista t&K-panoksista. Onko kritiikki 
aiheellinen?   

avautuu uusia 
mahdollisuuksia

Tapasimme Lasse Holapan hänen työhuo-
neessaan TKK:lla Lassenkujan varrella Vapun 
jälkeisellä viikolla. Tässä hänen vastauksensa 
vapaavalintaisiin kysymyksiimme. Aloitimme 
ajankohtaisimmasta päästä.

Teksti ja kuvat BEF

Nuorekkaalle professorille

Uuni, jota Lassse Holappa käytti diplomi-
työnsä tekemisessä vuonna 1963.
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”Kieltämättä on havaittavissa piirtei-
tä, että yritykset pyrkivät tavallaan ul-
koistamaan kehitystoimintansa samal-
la kun herkästi pyytävät apua valtiolta. 
Pitkällä tähtäimellä on vaara, ettei oma 
osaaminen riitä kehityksen kärryllä 
pysymiseksi. Nykyään halutaan olla 
asiakkaan tykönä. Tietenkin on tärkeää 
pystyä tarjoamaan asiakkaalle juuri nii-
tä tuotteita, joita hän tarvitsee. Samalla 
on kuitenkin muistettava pitää huolta 
omasta valmistusvalmiudesta. Jos val-
mistusprosessit päästetään retuperälle 
käy hyvin nopeasti huonosti, kilpailu-
kykyisiä tuotteita on vaikea saada syn-
tymään ja tuotanto siirtyy muualle”.

Millä keinolla pysytään kärryillä?
”Korkeakoulujen tehtävänä on vasta-

ta perusosaamisesta. Edellytyksenä on, 
että koko ajan tietää missä maailmalla 
mennään. Sen mukaan oma osaaminen 
on päivitettävä. Ilo ja olo loppuvat lyhy-
een, jollei kehitystä seuraa. Kansainvä-
lisyyttä tarvitaan joka alalla. Käytäntö 
on osoittanut miten nopeasti maailma 
ja markkinat saattavat muuttua. Sille, 
joka ei ole muutoksiin varautunut käy 
köpelösti”.                          

toit puheessasi Japanin voimakkaasti 
esille. saksa on kuitenkin kautta ai-
kojen toiminut terästeollisuutemme 

mallimaana, eikö se sitä enää ole? 
”Saksa on edelleen metallurgisen 

osaamisen huippumaita ja meillä on 
paljonkin yhteyksiä heihin eurooppa-
laisissa terästutkimushankkeissa. Mut-
ta muuallakin osataan. Meillä on laaja 
yhteistyö japanilaisten yliopistojen 
kanssa. Japanilaisten tapa toimia sopii 
mielestäni hyvin meidän suomalaisten 
luonteeseen. Asiat toteutetaan rohkei-
den strategisten ohjelmien mukaan. 
Tavoitteet tuntuvat usein kovin kun-
niahimoisilta, mutta tuloksia syntyy. 
Japanilaiset ovat äärimmäisen ahkeria 
ja aikaansaavia”.

sinulla on vuodesta 1991 professorin 
tuoli käytettävissä Dongbein yliopis-
tolla shenyangissa. Miten koet yh-
teistyön kiinalaisten kanssa?

”Kun ensimmäisen kerran kävin Kii-
nassa vuonna 1982, maan terästuotanto 
oli vajaa 40 miljoonaa tonnia. Tänään 
se on 500 miljoonaa tonnia. Tämä ker-
too kaiken Kiinan merkittävyydestä. 
Ensimmäinen kiinalainen metallurgi, 
jonka olen tohtoriksi ohjannut, toimii 
tänään Shenyangin North East Univer-
sityn (Dongbei) professorina.  Zongshu 
Zou väitteli meillä tohtoriksi vuonna 
1988. Meillä on jatkuvaa avointa tutki-
mus- ja opetusyhteistyötä hänen ja hä-
nen kollegoittensa kanssa”.

Minkälaisena näet suomalaisten yli-
opistojen välisen yhteistyön?

”Metallurgian osalta se toimii hyvin. 
Opetusohjelmamme täydentävät hyvin 
toisiaan. Tutkimushankkeissa olemme 
paljon yhteistyössä erityisesti Oulun 
yliopiston ja myös Tampereen teknilli-
sen yliopiston kanssa. Reilu 10 vuotta 
sitten aloitettu valtakunnallinen tutkija-
koulusysteemi on mielestäni erinomai-
nen idea. Meillä on yhdessä Oulun ja 
Lappeenrannan kanssa ”Uusien ma-
teriaalien ja prosessien tutkijakoulu”. 
Sen puitteissa järjestetään vuosittain 
korkeatasoisia jatko-opiskelukursseja.  
Koulun isännyys on kiertänyt. Tämä 
yhteistyö on lähentänyt yliopistoja. 
Toivottavasti Suomen Akatemia jatkos-
sa antaa enemmän resursseja kehittää 
tutkijakoulua”.

 
Mitä 25 vuotta killan Oltermannina 
on sinulle antanut?

”Tehtävä on auttanut minua näke-
mään yhteiskunnassa tapahtuvan kehi-
tyksen myös muiden kuin oman suku-
polveni silmin. Sen kautta olen vuosien 
varrella saanut arvokasta palautetta, 
joka muuten olisi varmasti jäänyt tule-
matta. Se on antanut minulle hyviä ys-
täviä ja ennen kaikkea pitänyt minussa 
asuvan teekkarin vireänä  ja hyvällä 
tuulella”. x
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Pertti Voutilainen

Tuli vastaan tuttu, joka kyseli, miksi talouskriisistä niin 
paljon meteliä pidetään. Hänellä on työpaikka jäljellä ja 
palkka on viime vuodesta noussut. Naapurin eläkeläisen-
kin tulot ovat nousseet. Kun inflaatiokin on alhaalla, osto-
voima kasvaa ihan nätisti. Otsikkoon lainatut tutun laulun 
sanat saattavat tulla monelle mieleen. Onko lama sittenkin 
vain herrojen keksintöä, kun ei se useimpien elämää ole 
mitenkään hetkauttanut. Työnsä menettäneet ja lomautetut 
voivat huonommin, mutta he muodostavat vain pienen 
vähemmistön. Paradoksaalinen tilanne käy monelle yli 
ymmärryksen.

Tosiasia kuitenkin on, että kansantulo ja sen myötä 
yhteinen kakkumme supistuu. Entisen suuruista elintasoa 
voidaan ylläpitää vain velkaa ottamalla. Ja kun velkaa 
aikanaan maksetaan takaisin, taakan kantajiksi joudumme 
kaikki. Useiden vuosien ajan jarruttaa velan maksu elinta-
somme kehitystä. Siitä on kaikkien syytä olla huolissaan; 
myös niiden, joilla nyt vielä menee hyvin. Aivan aiheellis-
ta on herrojen huoli. Vaihtoehtona olisi sisäinen devalvaa-
tio eli kaikkien tulojen alentaminen yhteisellä päätöksellä. 
Siihen ei ymmärrystä taida riittää. 

Maltti olisi nyt valttia. Jos joku haluaa supistuvasta 
kakusta lohkaista itselleen suuremman palan, se on jolta-
kulta toiselta pois, kun ei sitä voida kasvusta ottaa. Jälleen 
olisi syytä palauttaa mieliin talouden lahjomaton laki: 
tyhjästä on paha nyhjästä. Pelon aiheeni on, että kun avoin 
sektori kärsii kysyntälamasta julkista sektoria enemmän, 
talouden moottori voi menettää asemiaan tulonjakotaiste-
lussa. 

Lupasin keväällä, että kutuhauen sisuskaluista ennus-
tan laman pituutta. Haukia sain, mutta varsin sekavilta 
näyttivät sisukset. Ihan tarkkaa ajankohtaa en kriisin lop-
pumiselle siis osaa antaa. Jos finanssisektorin elpyminen 
jatkuu entiseen malliin, voidaan investointien rahoituksen 
odottaa normalisoituvan ensi vuoden aikana. Kauppa voi-
si siitä lähteä käyntiin, ja meno vuonna 2011 olla vinhaa-
kin, koska kaikki varastot nyt ovat tyhjiksi syödyt. Siinä se 
luvattu ennuste, mutta älkää ampuko, jos vaikka pahasti-
kin pieleen menee. Pörssikurssien kehitys kyllä lupailee 
vieläkin nopeampaa toipumista. Mutta eivät pörssikurssit-
kaan aina voi oikeassa olla. Näin ei ollut lupa pörssiyhtiön 
johtajana sanoa, mutta eläkeläiselle sana on vapaa.

Vapaa katson myös olevani sanomaan, että en millään 
voi ymmärtää poliittista päättäjää, joka jakaa verova-
rojamme Pietarin jätevesien puhdistamiseen. Isiemme 
taisteluinto viime sodissamme olisi varmasti laimentunut, 
jos he olisivat tienneet, että heidän lapsensa ja lapsen-
lapsensa joutuvat pietarilaisten paskavesiä putsaamaan, 
vaikka itsenäisyys onnistuttiinkin turvaamaan. Luonnon-
varoiltaan maailman rikkaimman maan velvollisuus olisi 

itse puhdistaa jätöksensä. Meidän verorahoillemme on 
riittävästi omaakin käyttöä. Jälleen pätee vanha sanonta: ei 
se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Voisikohan 
kaasuputkiluvalla kiristää?

Kansanedustaja puhui televisiossa, että pitäisi pan-
na markkinavoimat kuriin, kun ovat niin paljon pahaa 
saaneet aikaan. Rupesin miettimään, kuinka pitkälle pitää 
kyseisiä voimia matkustaa tapaamaan, jotta niistä kun-
non otteen saisi. Se matka ei ole kovin pitkä. Riittää, kun 
lähimmän peilin eteen menee ja siihen kurkistaa. Siinä se 
markkinavoima tuijottaa. Maailman mahtavin markkina-
voima nimittäin muodostuu meidän kaikkien jokapäiväi-
sistä taloudellisista päätöksistämme. Uusimmeko jääkaa-
pin tai auton nyt vai lykkäämmekö hankintaa  pitemmälle 
tulevaisuuteen? Kannatammeko putkiremonttia taloyhtiön 
kokouksessa vai emme? Lähdemmekö lomamatkalle Kau-
koitään vai naapurikaupunkiin? Ja niin edelleen vuoden 
jokaisena päivänä. Kaikista näistä sinänsä pienistä päätök-
sistä muodostuu yhteenlaskettuna se mahtava voima, joka 
markkinoita ohjailee. Siitä vaan taistoon markkinavoimien 
tyhmyyksiä vastaan.

Se, mitä peilistä tuijottavalle markkinavoimalle nyt 
pitäisi opettaa, on rohkeutta henkilökohtaisissa talous-
päätöksissä. Taantuma ei ole maailmanloppu, ja elämää 
on sen jälkeenkin. Parasta olisi kunkin omien resurssiensa 
puitteissa yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää. 
Sillä tavoin varmistettaisiin, että mahdollisimman moni 
saa pitää työpaikkansa. Talouspäätöksiä pitää uskaltaa 
tehdä. Taisi itse Shakespeare kirjoittaa kuinka ”monesti 
eläessänsä arka kuolee”. Rohkeasti vaan eteenpäin. Lamassa 
piilee myös mahdollisuuksia, joihin vain rohkeat pystyvät 
tarttumaan. ”Olisi väärin jättää näin hyvä lama hyödyntämät-
tä”, olen kuullut jonkun sanovan.

Kylläpä teki vuorimiehen sielulle hyvää saada osallistua 
kahden maailmanluokkaa olevan kaivoksen avajaisiin 
kesäkuun alussa Suomessa. Komeita puheita pidettiin ja 
usko huomiseen oli korkealla.

  ***************
Kävin amerikkalaisessa vaate-

kaupassa. Myivät asianajajille 
pukuja puoleen hintaan. 
Selitys oli, että niihin ei tar-
vitse ommella taskuja, 
koska asianajaja pitää 
käsiänsä asiakkaan 
taskussa. x

Herrat Helsingissä laman 
alla nyyhkii

Pertin näkökulmasta
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Lauri Holappa, emeritusprofessori, TKK Materiaalitekniikan laitos

Kuonan roolista 
teräksen valmistuksessa
”Pidä huoli kuonasta, niin se pitää huolen teräksestä” oli 
entisaikojen sulattomestarin neuvo teräksen valmistuksen 
saloihin perehtyvälle oppipojalle. Neuvo oli hyvä, sillä kuo-
naa oli helppo seurata sen ulkonäön perusteella ottamalla 
uunista kuonanäyte ja tarkastelemalla sitä silmämääräisesti 
uunitasolla. ”Musta” rautaoksidirikas kuona oli hapettava 
eikä teräs sen alla ollut kelvollista kuin ”pataraudaksi”, kun 
taas ”valkoinen”, hyvin pelkistetty kuona poisti tehokkaasti 
rikkiä teräksestä ja oli myös merkki kuonapuhtaasta, hyvin 
tiivistetystä, korkealaatuisesta teräksestä. Nämä ohjeet pä-
tevät sinänsä edelleenkin, mutta nykyaikaisessa teräksen-
valmistuksessa vaatimukset ovat spesifisempiä, reaktorit 
ovat usein suljettuja ja prosesseilta edellytetään suurempaa 
nopeutta ja suoritustarkkuutta. 

Teräksen valmistus jakaantuu yleensä kahteen päävaihee-
seen: primäärimetallurgiaan (sulatus, mellotus/konvertoin-
ti), jolloin raakarauta- tai terässulaan puhalletaan happea 
hiilen ja epäpuhtauksien, lähinnä fosforin poistamiseksi, 
sekä sekundäärimetallurgiaan, joka käsittää deoksidaation, 
rikinpoiston, seostuksen, kaasujenpoiston yms raffinointi-
käsittelyt, jotka nykyään tehdään senkassa. Näissä kai-
kissa kuonan merkitys on varsin keskeinen ja artikkelissa 
tarkastellaan näitä seikkoja tarkemmin. Kuonilla on myös 



merkittävä ja edelleen kasvava rooli valussa, jatkuvavalun 
välialtaassa (välisenkassa) ja kokillissa. Myös näitä kom-
mentoidaan lyhyesti.

sekundäärimetallurgian kehitys ja kuonan tehtävät 

Vielä 1960-luvulle saakka erikoisteräkset valmistettiin 
valokaari- tai siemens-martin lieskauuneissa kahden 
kuonan (hapettavan ja pelkistävän) praktiikalla. Senkka oli 
vain kuljetusastia uunilta valuun, eikä siinä yleensä tehty 
isompia operaatioita. Tosin ranskalainen Perrin oli 1930-lu-
vulla kehittänyt prosessin, jossa erillisessä uunissa sulatettu 
kuona pantiin senkkaan ja teräs kaadettiin valokaariuunista 
kuonan päälle /Perrin 1933/. Tehokas sekoittuminen edisti 
rikinpoistoa ja deoksidaatiota. Prosessi oli eräissä tehtaissa 
käytössä vielä 1960-luvulla. Tämä prosessi on periaatteessa 
toimiva, mutta vaikea hallita.

Aktiivinen senkkametallurgian kehittäminen alkoi 
1960-70-luvuilla. Nykyään senkka- eli sekundäärimetal-
lurgia käsittää suuren joukon erilaisia yksikköprosesseja, 
joiden toteuttamiseen tarvitaan erikoislaitteita. Tärkeim-
piä ovat kaasuhuuhtelu, tyhjökäsittely (tankkivakuumi, 
RH, VOD vedyn, hiilen ja/tai typen poistoon), lämpötilan 

taulukko 1. Kuonan tehtävät modernissa sekundäärimetallurgiassa
Toimenpiteet
Yksikköprosessi Kuonan tehtävät  termodynamiikan rooli     Kinetiikan rooli

rikinpoisto Ottaa vastaan [S]:n   Korkea kuonan emäksisyys,      Voimakas sekoitus;    
  metallista kuonaan (S2-)  matala pO2 (FeO)      sula kuona, faasien    
            sekoittuminen
           
Deoksidaatio Absorboi oxidi-  Korkea kapasiteetti liuottaa      Edistää sulkeumien siirtymistä   
  sulkeumat metallista esim. Al2O3;        metalli/ kuonarajalle ja läpi
     rajapintaominaisuudet     
          
Deoksidaatio ja  Vaikuttaa   Me/MexOy tasapaino;      Kuonanmuodostus; sekoitus 
sulkeumien  sulkeumatyyppiin  matala aMexOy      faasien välillä
kontrolli          

reoksidaation  Ei-hapettava,  stabiili Matala a[O] kuonassa ”FeO”,      Kuonanmuodostus; 
esto     MnO, P2O5, SiO2      vuorovaikutuksen välttäminen

Vuorovaikutus  Ei-aggressiivinen  Kemiallisesti sopiva;      Virtauskuvio; Marangoni-
vuorauksen suojelee vuorausta   emäksisyys, kyllästys     ilmiön välttäminen
kanssa  senkkauunissa  (MgO)
       
Vuorovaikutus  Muodostaa suoja-  Inertisointi, vakuumi;      Hapen siirto ilmasta, sekoitus, 
atmosfäärin  kerroksen, estää O2,  matala Fe2+, Fe3+      silmäke
kanssa  N2, H2O 

Lämmöneristys Muodostaa   Termiset ominaisuudet. :      Gradientti, paksu kerros, 
  eristyskerroksen  k, e, gradientti      sekoitus
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hoito elektrodeilla senkkauunissa tai kemiallisella CAS-
OB- kuumennuksella, sekä seostus- ja langansyöttölaitteet 
koostumuksen hallintaan. Osaprosessien moninaisuudesta 
johtuen myöskin senkkakuonan tehtävät, vaatimukset ja 
toiminta voivat olla hyvin vaihtelevia ja tavoitteiden mu-
kaan spesifisesti määriteltyjä nykyaikaisessa sekundäärime-
tallurgiassa (taulukko 1).

Ingressissä on tarkasteltu esimerkkinä rikinpoistoa. 
Rikinpoistoa voidaan tehdä prosessiketjun eri vaiheissa 
esimerkiksi Raahen ja Koverharin tehtailla pääasiallinen 
rikinpoisto suoritetaan raakaraudalle masuuni-konvertteri 
välillä. Hyvin matalarikkisille teräksille on kuitenkin sen-
kassa tehtävä lisärikinpoisto välttämätön. Kuten esimerkis-
tä käy ilmi, rikinpoistoa kontrolloivat sekä termodynamiik-
ka (kuonan ja teräksen koostumus ja massasuhteet, lämpö-
tila) että kineettiset tekijät, joista osa on kuonan ja kuona/
metallisysteemin ominaisuuksista riippuvaisia (diffusivi-
teetit, viskositeetit, pinta- ja rajapintajännitykset, tiheydet) 
ja osa on prosessiteknisiä tai niihin verrattavia tekijöitä 
(kaasukuplitus, sähkömagneettinen sekoitus, virtaukset, 
virtauskuviot ja nopeusprofiilit, kuumennus, jäähtyminen, 
lämpötilaprofiilit), joita yhteisesti voidaan karakterisoida 
aineen, lämmön ja liikemäärän siirtoilmiöinä.

Rikinpoistokäsittelyssä kuonan dispergoituminen me-
talliin nopeuttaa rikinpoistoa ja on siis positiivinen ilmiö.  
Kuonan sekoittuminen metallisulaan voi olla myös haital-
lista. Esimerkiksi kuonan sekoittuminen teräkseen välial-
taassa tai kokillissa voi johtaa makrosulkeumien esiintymi-
seen valetuissa aihioissa. Kuonan ja metallin vuorovaikutus 
ja niiden sekoittuminen on eräs ajankohtainen tutkimus-
kohde useissa tutkimusryhmissä. Dispersion muodostu-
miseen ja pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 
nopeusero, rajapintajännitys ja tiheysero faasien välillä sekä 
kuonan viskositeetti. Rajapintajännityksen merkitys kasvaa, 
jos kuonan ja metallin välillä tapahtuu reaktioita (esim. 
rikinpoisto tai reoksidaatio), jolloin rajapintajännitys alenee 
ja sekoittuminen helpottuu. 

Deoksidaatio ja teräksen puhtaus

Deoksidaation tehtävänä on teräksen ”tiivistäminen” eli va-
paan hapen sitominen oksideiksi ja oksidien mahdollisim-
man tehokas poisto tavoitteena ”puhdas” teräs. Teräksen 
deoksidaatio suoritetaan lisäämällä happea sitovia seosai-
neita (Si, Mn, Al, Ti, Ca). Deoksidaatio käsittää kokonaista-
pahtumana seuraavat vaiheet: happea sitovan aineen lisäys, 
sen sulaminen ja liukeneminen  reaktio liuenneen hapen 
kanssa ja oksidien ydintyminen  ydinten kasvu sul-
keumiksi useilla mekanismeilla  sulkeumien siirtyminen 
sulassa kohti teräs/kuona -rajapintaa  sulkeumien siirty-
minen rajapinnan yli kuonaan ja liukeneminen kuonaan. 
1960-luvulla selvitettiin ydintymistä ja kasvumekanismeja. 
Hapen ja lisätyn aineen kuten alumiinin on todettu reagoi-
van nopeasti ja muodostavan oksidiytimiä. Ytimien kasvu 
sulkeumiksi ja niiden poistuminen sulasta sen sijaan vievät 
aikaa. On helppo todeta laskennallisesti, että Stokes´in 
lain mukainen, keveämpien oksidien kelluminen pintaa 
kohti on liian hidas prosessi, kun kyseessä on hyvin pienet 
mikroniluokkaa olevat sulkeumat. Tarvitaan sulan sekoitus 
edistämään sulkeumien kasvua ja tuomaan ne terässulan 
yläosaan, josta ne voivat poistua pintakuonaan. Viime vuo-
sina on myös kiinnitetty huomiota deoksidaatioprosessin 
viimeiseen vaiheeseen eli sulkeumien siirtymiseen teräs/
kuona-rajapinnan yli. Rajapintaenergia voi olla hyvin suuri 
teräksen ja emäksisen, hyvin pelkistetyn pintakuonan välil-
lä. Silloin rajapinta on kuin sitkeä kalvo, jonka läpi pienten 

Kuva 2. Vesi-öljy -mallilla havainnollistettu kuonan dispergoi-
tuminen teräkseen intensiivisessä kaasuhuuhtelukäsittelyssä. 
(Irons 2008). Fig. 2. Dispersion of slag into steel in intensive 
gas bubbling demonstrated with an oil/water model (right). 
(Irons 2008)

Kuva 1. Rikin jakaumia LS CaO-Al2O3-SiO2 kuonan ja Al-
tiivistetyn teräksen välillä /Gaye, 2008/ ja kaavio rikin poistu-
misesta terässulasta kuonaan.
Fig. 1. Sulphur distribution LS between CaO-Al2O3-SiO2 slag 
and Al-deoxidised steel /Gaye, 2008/ and schematic picture 
showing transfer of sulphur from steel to slag.

Rikinpoistoon vaikuttavat siis kuonan rikkikapasiteetti CS ja 
teräksen happiaktiivisuus aO. Rikinpoiston nopeus yllä esitetyssä 
tapauksessa esitetään yleensä yhtälöllä: 

    

Sulkulauseke kuvaa ajavaa voimaa (S-gradientti rajapinnan yli), 
A = pinta-ala, ρ = teräksen tiheys, M = massa ja k = nopeusva-
kio. Rajakerroksen läpi tapahtuvassa aineensiirrossa nopeus-
vakio k = D/δ, jossa diffusiteetti D voidaan olettaa vakioksi, 
kun taas rajakerroksen paksuus δ riippuu metallin ja kuonan 
nopeuserosta rajapinnalla. Intensiivisempi sekoitus pienentää 
δ:n arvoa ja suurentaa k:n arvoa. On myös havaittu, että sekoi-
tusintensiteetin voimistuessa riittävästi esimerkiksi kaasuhuuh-
telun vaikutuksesta, rajapintareaktion nopeus kasvaa suhteessa 
nopeammin. Syynä on pinta-alan A kasvaminen. Tämä johtuu 
osittain aallonmuodostuksesta ja osittain kuonan ja metallin 
sekoittumisesta toisiinsa. Kuonan dispergoitumista metalliin on 
havainnollistettu kuvassa 2.  

rikinpoistoreaktio esimerkkinä sekundääri-
metallurgisesta prosessista
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Kuva 3. Kaavio oksidisulkeuman siirtymisestä metallista kuonaan. Sul-
keuma nousee teräksessä ylöspäin ja lähestyy teräs/kuona -rajapintaa, 
saapuu rajapinnalle, rajapinta rikkoutuu ja sulkeuma siirtyy kuonaan.
Fig.3. Schematic picture showing transition of an oxide inclusion from 
steel to steel/slag interface and through the interface to slag.

Kuva 4. CLSM-laitteen periaate. Laitteessa voidaan sulattaa esimer-
kiksi teräs- ja kuonanäyte ja seurata teräksen sulkeumien liukenemista 
kuonaan. (TU Bergakademie Freiberg, Institut für Eisen- und Stahl-
technologie).
Fig. 4. Principle of Confocal Laser Scanning Microscope. For instance a 
steel and slag sample can be melted and dissolution of oxide inclusions 
from steel to slag can be followed. (Technical University Bergakademie 
Freiberg, Institute of Iron and Steel Technology)

Kuva 5. Skemaattinen kuva lämpötila- ja happigradienteista välial-
laskuonan läpi. Kuonan alla sula teräs 1550°C ja yläpuolella ilma-
atmosfääri +20°C.
Fig. 5. Schematic presentation of temperature and oxygen potential 
gradients through tundish slag and powder. Steel temperature around 
1550°C and air atmosphere +20°C, respectively.

sulkeumien on vaikea päästä. Kuvassa 3 on hahmoteltu 
tapahtumaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Faasien pintajän-
nitykset, viskositeetti, tiheyserot ja sulkeumien koko ovat 
tärkeimmät vaikuttavat tekijät. Vastaavat ilmiöt koskevat 
myös sulkeumien poistumista pintakuonaan valun aikana 
välialtaassa ja kokillissa.

Näitä ilmiöitä on mahdollista tutkia myös kokeellisesti. 
Kuvassa 4 on ns. Confocal Laser Scanning Microscope, 
jossa voidaan laservalolla suoraan havainnoida korkeissa 
lämpötiloissa tapahtuvia ilmiöitä, kuten sulkeumien yhty-
mistä toisiinsa (kasvua), sulkeumien liukenemista kuonaan 
sekä erilaisia sulamisessa, jähmettymisessä ja faasimuutok-
sissa tapahtuvia ilmiöitä. Menetelmä kehitettiin Japanissa 
Tohoku yliopistossa 1990-luvulla ja sen jälkeen laitteet 
ovat yleistyneet. Muita tunnettuja tutkimusryhmiä ovat 
Carnegie-Mellon yliopisto USA:ssa sekä Wollongong Aust-
raliassa. Myös Bergakademie Freiberg/ prof. P. Scheller on 
hankkinut CLSM-laitteiston ja he tutkivat juuri parhaillaan 
sulkeumien liukenemista kuoniin eurooppalaisessa RFCS-
hankkeessa, jota TKK koordinoi.  

Kuona/metalli -vuorovaikutuksesta välialtaassa

Väliallaskuonan tärkeimmiksi tehtäviksi on perinteisesti 
määritelty hyvä lämmöneristyskyky valulämpötilan pitämi-
seksi tasaisena sekä kyky suojata teräs atmosfäärin hapetta-
valta vaikutukselta.

Nykyään kiinnitetään myös aikaisempaa enemmän 
huomiota väliallaskuonan kykyyn ottaa vastaan oksidisul-
keumia sekä mahdollisiin reaktioihin kuonan ja metallin 
välillä. Kuonan tulee olla sulaa, jotta se voisi ottaa sul-
keumia vastaan. Toimiakseen hyvänä lämmöneristeenä 
kuonan yläpinnan tulisi olla ”musta” eli kuonan olla kiin-
teää ja lämpötilan matala. Väliallaskuonan problematiikkaa 
valottaa kuva 5, jossa on havainnollistettu lämpötila- ja 
happigradientit kuonan yli. Kun kyse on muutaman cm:n 
paksuisesta sulan kuonan, kiinteän sintraantuneen pulverin 
ja reagoimattoman pulverin muodostamasta kokonaisuu-
desta, ovat gradientit todella jyrkkiä. 

Väliallaspulvereina käytetään yleisesti silikaattisia 
materiaaleja, joihin lisätään hiiltä sintraantumis-ja sula-
misnopeuden kontrolloimiseksi. Muodostuva sula kuona 
on suhteellisen matalalla sulava ja hapan, jolloin se täyttää 
suojaus- ja eristyskriteerit. Mutta stabiilisuuskriteeriä teräk-
sen suhteen hapan kuona ei täytä, vaan korkeasta SiO2-
aktiivisuudesta johtuen sillä on pyrkimys reagoida teräksen 
deoksidaatioaineiden, ennen kaikkea alumiinin kanssa. 

Vaihtoreaktio on:  2[Al] + 3/2(SiO2) = (Al2O3) + 3/2[Si]
Reaktion  tasapaino on voimakkaasti oikealla. Vaihtore-

aktion tuloksena teräksen Si-pitoisuus nousee ja Al-pitoi-
suus laskee. Teräksessä liuenneena olevan Al:n reagoidessa 
syntyy Al2O3-sulkeumia, joista osa siirtyy kuonaan, mutta 
osa voi jäädä teräkseen ja siten huonontaa sulkeumapuh-
tautta.  

Kuvassa 6 on esimerkki, joka havainnollistaa kuonan ja 
metallin välillä tapahtuvia vaihtoreaktioita valun aikana. Ku-
vassa nähdään teräksen Al-pitoisuuden lasku ja vastaavasti 
Si-pitoisuuden nousu. Väliallaskuonan Al2O3- ja SiO2-pitoi-
suudet olivat esimerkkisulatuksissa suuruusluokkaa 20-30% 
ja 20-40%. Teräksen kanssa tasapainossa olevan kuonan 
SiO2 olisi vain noin 5% eli kuonat olivat siis vielä kaukana 
tasapainokoostumuksesta. Esimerkkiin oli valittu matalapii-
teräs, jolla Si-pitoisuuden nousu voidaan selvästi havaita. 
Normaaleilla teräksillä Si-taso on korkeampi (> 0,20%), 
jolloin vastaava ilmiö ei ole näin selvä ja myöskin kuonan 
tasapainon mukainen SiO2-pitoisuus olisi korkeampi. 
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Kuva 7. Kaavio väliallas – kokilli-
yhdistelmästä ja ilmiöistä. Vasem-
malla on ympyröity kriittisiä, teräk-
sen laatuun ja tuotantovarmuuteen 
vaikuttavia kohtia. Välialtaan 
virtaussimulointi (oikealla) osoittaa 
lämpötilajakauman ja virtausnope-
udet välialtaassa. Ylempi kuva on 
normaalista stabiilista valutilan-
teesta. Alempi kuva esittää senkan 
vaihdon yhteydessä syntyvää 
tilannetta, jossa pintakuonan 
joutuminen sulkeumina teräkseen 
on mahdollista. (Holappa 2009/
Väyrynen 2007)
Fig. 7. Schematic of tundish – 
mould system and phenomena. 
Some critical points marked with 
circles left. CFD simulation for 
steel flow pattern and velocities as 
well as temperatures (right). Upper 
picture shows steady casting condi-
tions, lower picture is after ladle 
change, when incomplete tundish 
was started to refill leading to high 
steel velocities and eventual disper-
sion of slag droplets.

Kuva 6. Teräksen Al-pitoisuuden aleneminen ja Si-pitoisuuden nousu 
välillä senkka  väliallas  kokilli matala-Si-teräksellä kolmessa perät-
täin valetussa sulatuksessa. (Holappa 2009/Manninen 2000).
Fig. 6. Decrease of Al content in steel and increase of Si content, 
respectively, from ladle to tundish and mould. Low Si steel cast three 
heats in sequence. (Holappa 2009/Manninen 2000).

Edellä pohdittiin kuonan mahdollista dispergoitumista 
teräkseen senkkakäsittelyssä. Vastaava ilmiö on mahdolli-
nen myös jatkuvavalun välialtaassa ja kokillissa. Kuvassa 7 
vasemmalla on ympyröity eräitä kriittisiä, teräksen laatuun 
ja tuotantovarmuuteen vaikuttavia kohteita. Oikeanpuo-
leinen kuva esittää välialtaan virtaussimulointia, lämpöti-
lajakaumaa ja virtausnopeuksia välialtaassa. Ylempi kuva 
on normaalista stabiilista valutilanteesta, jolloin teräksen 
virtausnopeudet yläpinnalla ovat kohtuullisen matalia. 

Alempi kuva esittää senkan vaihdon yhteydessä syntyvää 
tilannetta: teräksen volyymi välialtaassa on vain murto-
osa normaalista, mutta uuden senkan aukaisun jälkeen 
on teräksen syöttö välialtaaseen normaalia valutilannetta 
suurempi. Tämän seurauksena terässulan virtausnopeudet 
kasvavat moninkertaisiksi ja pintakuonaa on mahdollista 
joutua pieninä sulkeumina teräkseen.

tulenkestävän materiaalin vuorovaikutus kuonan  
ja teräksen kanssa

Tulenkestävät materiaalit ovat kehittyneet radikaalisti vii-
me vuosikymmenten aikana. Senkoissa on siirrytty shamot-
ti- ja  korkea-aloksitiilistä stabiilimpiin alumina-, magne-
sia- ja spinellimateriaaleihin. Samansuuntainen kehitys on 
myös väliallasmateriaaleissa. Pitkät valusarjat ovat haaste 
materiaalin kestävyydelle. Vuorauksen liukeneminen ja re-
aktiot teräksen tai kuonan kanssa ovat kulumismekanisme-
ja, joihin vaikutetaan parantamalla materiaalin kemiallista 
stabiilisuutta käyttöympäristössään. Välialtaassa tähtäys-
lämpötilat ovat välillä 1550°C ‒ 1480°C teräslajista riippuen. 
Mitä matalampi lämpötila sitä hitaampia ovat teräksen, 
kuonan ja vuorausmateriaalin reaktiot. Kuonan tulisi olla 
matalalla sulavaa, mutta samalla kemiallisesti stabiili. Vä-
liallaskuonien optimoiva kehittäminen on eräs ”aktiivisen 
väliallasmetallurgian” tavoitteita Euroopan terästeollisuu-
dessa. Vaihtoehto praktiikka on Japanissa eräissä sulatoissa 
käytössä oleva ”kuonaton väliallas”, jossa väliallas peite-
tään kannella jonka alle syötetään argonkaasua. Suojauksen 
tulee olla luotettava ja teräksen puhdasta, koska sulkeumia 
vastaanottavaa väliallaskuonaa ei käytännössä ole.

Johtopäätöksiä ja uusia haasteita

Historiaa tarkasteltaessa tullaan johtopäätökseen, että vii-
meiset suuret innovaatiot teräksen valmistuksessa tehtiin jo 
puoli vuosisataa sitten (happikonvertterit, valokaariuunit, 
sekundäärimetallurgiset käsittelyt, jatkuvavalu). Metallur-
gisen tietämyksen paraneminen ja laitetekninen kehitys 
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ovat tukeneet uusien prosessien läpimurtoa. Tuotantono-
peus ja tuottavuus ovat nousseet ja valmistuskustannukset 
alentuneet. Prosessien laaduntuottokykyä on parannettu 
vastaamaan tuotekehityksen asettamiin haasteisiin. Viime 
vuosikymmeninä ovat nousseet tärkeiksi myös ympäristö-
kysymykset, terästeollisuuden osalta erikoisesti energian 
säästö ja CO2-päästöjen alentaminen. Seuraavassa on listat-
tu muutamia ajankohtaisia haasteita ja tutkimuskohteita, 
joista osia sisältyy juuri alkaneisiin FIMECCin ja TEKESin 
tutkimusohjelmiin. 

* Kuonien aktiivinen rooli teräksen valmistuksessa on 
erinomaisen tärkeä ja edelleen kasvamassa. Ajavina voi-
mina ovat tuotekehityksen tarpeet ja tarkempi prosessin 
hallinta. Vaikkakin yleisimpien kuonien ja terästen termo-
dynaamiset ominaisuudet tunnetaan jo hyvin ja tasapai-
nolaskentaan on kaupallisia ohjelmistoja ja tietopankkeja 
(FactSage, MTData), puutteita on vielä esimerkiksi korkea- 
ja mikroseosterästen ja vastaavien kuonien osalta. Tarvitaan 
kokeellisia mittauksia, tulosten arviointia ja mallien kehit-
tämistä. Kuonien hyötykäyttö (”jätteetön tehdas”) asettaa 
lisäkriteerejä.

* Kokeellinen tutkimus metallurgian alueella elää 
renessanssia. Uudet laitteet mahdollistavat korkealämpöti-
lailmiöiden suoran havainnoinnin mikro- ja nanoskaalassa 
( CLSM, FEG-SEM), elektro-optiikan ja digitaalisen kuva-
uksen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia. Laboratoriouu-
nit, kaasujärjestelmät, säätö- ja mittauslaitteet ja signaalin 
tulkinta ovat paljon parempia nyt kuin aikana, jolloin 
valtaosa nykyään käytettävästä termodynaamisesta datasta 
mitattiin.  

*Teollisille prosesseille on alettu soveltaa virtaus- ja läm-
mönsiirtomallinnusta kaupallisilla ohjelmistoilla. Monia 
senkassa, välialtaassa ja kokillissa tapahtuvia ilmiöitä on 
simuloitu tuloksellisesti. Teräs/kuona/kaasu/partikkeli 
-tyyppisten monifaasisysteemien mallinnus vaatii kehi-
tystyötä samoin kuin termodynaamisten ja virtausmallien 
yhdistäminen ja pinta-ilmiöiden mukaanotto. Esimerkiksi 
deoksidaation  ja sulkeumien käyttäytymisen eri vaiheita 
on simuloitu senkassa, välialtaassa ja kokillissa, mutta 
kokonaisvaltainen malli puuttuu.

* Ovatko nykyinen senkka tai väliallas järkeviä reaktorei-
ta vai pelkkiä historiallisia reliikkejä? Simuloimalla voitai-
siin testata erilaisia designeja ja kehittää uudentyyppisiä 
ratkaisuja. Kaasuhuuhtelu on nykyään hallitseva, mutta 
vaikeasti hallittava sekoitusmenetelmä senkassa. Induk-
tiivisen ja mekaanisen sekoituksen mahdollisuudet tulisi 
selvittää.

* Suorilla kertaluonteisilla mittauksilla prosessista saa-
daan tänä päivänä lämpötila, happiaktiivisuus ja hiilipitoi-
suus. Metalli- ja kuona-analyyseja varten otetaan näytteitä, 
jotka analysoidaan laboratoriossa. Suorien ja jatkuvien 
mittaustekniikoiden kehitystä tulisi kaikin keinoin tukea. x

COnCLUDinG REMaRks anD nEw  
ChaLLEnGEs

The last great innovations on steelmaking were imple-
mented from the 1950s to 70s such as oxygen con-
verter process, modern electric arc furnace technology, 
secondary metallurgy processes and continuous cast-
ing. Their breakthrough was supported by the growth 
of metallurgical knowledge and technical develop-
ment. Process development has then directed toward 
increased production rate and productivity, decreased 
costs, improved quality and customer oriented prod-
uct development. Recently, also environmental issues, 
energy saving and reduction of CO2 emissions have 
come into focus. Some author´s insights are summa-
rized below.

* Active role of slags in steel making is further rising 
when better steel properties and strict process control 
are required. There are already commercial software 
and databanks covering common steels and slags. 
However, experimental trials, assessments and mod-
eling are needed for high alloyed and micro alloyed 
steels and corresponding slags. Utilization of slags 
give some extra demands.

* Experimental research seems to have a small 
renaissance with new equipment like Confocal Laser 
Scanning Microscopy, FEG-SEM, electro-optics and 
digital cameras and image processing. Laboratory 
furnaces with auxiliary systems are much better today.

* Concerning industrial processes great progresses 
have been done due to modeling e.g. fluid flow and 
heat transfer in ladle, tundish and mould. Multi-
phase systems e.g. steel/slag/gas/inclusions, combined 
models with thermodynamics, fluid flow and surface 
phenomena are under development. 

* One can ask if the current ladles and tundishes are 
optimal reactors or just historical relics? By apply-
ing modern computing methods and software new 
designs for secondary metallurgy and tundish reactors 
could be developed, tested and optimized. Gas bub-
bling is the common method for stirring, what about 
inductive or mechanical stirring?

* Sensors for direct high temperature measurements 
are used for temperature, oxygen activity, carbon 
content.  Metal and slag analyses are based on sam-
pling and remote analyzers. Development of direct 
and continuous measurements should be strongly 
supported. x
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Monivärinen ja monimuotoinen

Sinkkivälke on yleinen malmimineraali ja sitä on löydetty 
kymmenistä paikoista kautta maan. Yleensä se esiintyy 
yhdessä lyijyhohteen, rikkikiisun ja muiden sulfidien kans-
sa. Sinkkivälke on kuutiollinen ja kiteet ovat tavallisesti 
tetraedrejä ja kidepinnat ovat usein pyöristyneet. Väri vaih-
telee koostumuksen mukaan. Runsaimmin rautaa sisältävä 
muunnos on musta ja läpinäkymätön ja tunnetaan nimellä 
marmatiitti. Wurtziitti on koostumukseltaan samanlainen, 
mutta kiderakenteeltaan heksagoninen tai trigoninen.

Sinkkivälkkeen väri vaihtelee mainitusta mustasta har-
maan ja ruskean kautta keltaiseen, punaiseen tai valkoi-
seen. Saattaapa olla peräti väritönkin. Vaaleammat versiot 
ovat läpikuultavia tai läpinäkyviä. Mineraali on rasvan- tai 
timantinkiiltoinen. Olipa mineraali minkä värinen tahansa, 
sen jättämä viiru on aina ruskehtava, ellei sitten väritön.

Läpinäkyviä ja kookkaita sinkkivälkekiteitä on hiottu 
koruiksikin. Yleensä käytetään viistehiontaa, joka tuo esiin 
mineraalin voimakkaan dispersion. Juuri hiotut sinkkivälk-
keet voi sekoittaa jopa timanttiin, mutta mineraalin pehme-
ys ja hauraus estävät korukäytön ja kiteet on parasta pitää 
vitriinissä ja ihailla matkan päästä niitä isommin kähmi-
mättä. Jalokiviluokan materiaali on yleensä kellertävää tai 
hunajanruskeaa tai vaihtelee punaisesta oranssiin tai vih-

reään. Vanhan ajan kaivosmiehet nimittivät sinkkivälkettä 
myös valelyijyksi tai vääräksi lyijyhohteeksi. Myös black-jack oli 
käytetty nimitys.

Malmista metalliksi

Nykymaailmassa sinkkivälke on ylivoimaisesti käytetyin 
sinkkimetallin lähde. Vanhin sinkkiesine on löytynyt Trans-
sylvaniasta Romaniasta eräältä daakialaiselta arkeologiselta 
kaivauspaikalta. Se oli pienoisveistos, joka sisälsi 87.5 % 
sinkkiä. 

Messinki oli suosittu materiaali, jota osattiin valmistaa 
sinkki- ja kuparimalmeista jo ennen kuin kumpaakaan me-
tallia osattiin erikseen valmistaa. Sitä valmistettiin jo vuo-
situhansia sitten tietämättä mitä tuli valmistetuksi. Raaka-
aineena käytettiin kalamiinia, joka oli joko sinkkisilikaatti 
hemimorfiittia tai sinkkikarbonaatti smithsoniittia. Näitä 
ja puuhiiltä sekä luonnon metallista kuparia kuumennet-
tiin astiassa ja syntynyt kalamiinimessinki joko valettiin 
tai taottiin muotoon. Messinkiesineet olivat luonnollisesti 
erilaisia tappokaluja. 

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, joka lienee kirjoitettu 
aikavälillä 1000‒500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, 
mainitaan heppu nimeltä Tubalcain, joka oli ”jokaisen mes-
sinki- ja rautakäsityöläisen oppimestari”. Muinaiset rooma-
laisetkin oppivat messingin teon. Historian mukaan noin 30 
vuotta ennen ajanlaskun alkua sitä tehtiin Roomassa.

Puhdasta sinkkiä onnistuttiin eristämään länsimaissa 
ehkä 1600-luvun loppupuolella. Ainakin flaamilainen me-
tallurgi P.M. de Respour väitti eristäneensä metallista sinkkiä 
sinkkioksidista vuonna 1668. Isossa Britanniassa muuan 

Juho Hukka

sinkkivälke
Sinkkivälke eli sfaleriitti on 
tärkein sinkkimalmimineraali. 
Se koostuu pääasiassa kiteisestä 
sinkkisulfidista, mutta sisältää 
lähes aina rautaa. Runsasrau-
taisin ja läpinäkymätön, musta 
muunnos on nimeltään mar-
matiitti. Kolmas polymorfi on 
wurtziitti, kiderakenteeltaan 
heksagoninen. Kiina tuottaa 
maailman sinkistä noin neljän-
neksen. Sinkkivälkkeestä on 
moneksi, siitä saadaan oivaa 
valkoista väripigmenttiä, kor-
roosionestoainetta, raaka-ainetta 
akkuihin, hammastahnaan, 
auringon kärventämän nahan 
hoitoon ja moneen muuhun 
tarpeeseen.

Sinkkivälke. Kisko, 
Aijalan kaivos.  

Kuva Jari Väätäinen, 
2003, GTK.
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William Champion patentoi menetelmän, jolla sinkkiä 
irrotettiin kalamiinista eräänlaisella retortin mallisella 
sulatolla. Championin menetelmä oli käytössä aina 
1800-luvun puoliväliin saakka. Williamin velipoika 
John puolestaan patentoi menetelmän, jolla sinkkisul-
fidia kyettiin kalsinoimaan retorttiprosessiin sopivaksi 
oksidiksi. 

Sinkki on maailman neljänneksi yleisin metalli 
raudan, alumiinin ja kuparin jälkeen. Noin 70 % 
maailman sinkin tuotannosta tulee kaivoksista ja 
30 % kierrätyksestä. Sinkin irrotus malmista on melko 
tavanomaista rikastustekniikkaa. Malmimineraalit 
erotetaan harmeesta jauhatuksen jälkeen vaahdotta-
malla. Saadussa rikasteessa on noin 50 % sinkkiä, 32 % 
rikkiä, 13 % rautaa ja loppu on pääasiassa piitä. Rikas-
te pasutetaan, jolloin sinkkisulfidi muuttuu oksidiksi. 

Jatko voi sujua kahta tietä. Metallin teossa voidaan 
käyttää pyrometallurgiaa ja pelkistää sinkkioksidi 
hiilen tai hiilimonoksidin avulla metalliksi tai käyttää 
elektrolyyttistä rikastusta, jossa sinkkioksidi liuote-
taan rikkihappoon ja elektrolyysin avulla erotetaan 
metalli liuoksesta.

Monikäyttömetalli

Sinkin tärkein käyttösovellus on korroosion esto. 
Rautaa tai terästä reaktiivisempana se vetää puoleensa 
lähes kaiken paikallisen hapettumisen, kunnes syöpyy 
kokonaan pois. Galvanointi on prosessi, jossa rauta- 
tai teräslevyt peitetään ohuella sinkkikerroksella, joka 
suojaa niitä ruostumiselta. Vuonna 2006 Yhdysvallois-
sa käytetystä 773 000 sinkkitonnista 56 % käytettiin 
galvanointiin.

Sinkkiyhdisteet ovat käypäistä tavaraa moneen 
lähtöön. Aikaisemmin mainittu messinki on edelleen 
käytössä. Sinkkioksidia käytetään valkoisena maali-
pigmenttinä sekä katalyyttinä kumin valmistuksessa. 
Sinkkikloridia lisätään usein puutavaraan palamisen 
hidastajaksi ja lahosuojaksi. Sinkkisulfidia puolestaan 
löytyy kellon viisareista pimeässä vihreänä hehkuvas-
ta luminoivasta pigmentistä.

Terveystuote

Sinkkiä on lähes kaikissa käsikaupan vitamiini- ja 
mineraalilisätuotteissa. Siinä uskotaan olevan antiok-
sidanttisia ominaisuuksia, jotka suojelevat ihon ja li-
hasten ennenaikaista ikääntymistä. Tutkimukset eivät 
kaikilta osin tue tämmöistä uskoa. Sinkki nopeuttaa 
paranemista vahingoittumisen jälkeen. Sinkkigluko-
naattiaglysiiniä käytetään kurkkupastilleissa lyhentä-
mään ja helpottamaan vilustumisoireita.

Sinkkipitoiset valmisteet voivat suojata kesäaikaan 
auringon polttamiselta ja talvella tuulen aiheuttamalta 
ahavalta. Vauvojen vaippojen alle aina vaipanvaihdon 
yhteydessä sipaistuna nämä voiteet ehkäisevät vaip-
paihottumaa. Sinkkilaktaattia käytetään hammastah-
nassa ehkäisemään pahanhajuista hengitystä.

Mineraaliuskovaisille edellä lueteltujen hyötyjen 
lisäksi sinkkivälkekiteet tuovat joitakin etuja, joita 
epäuskoiset pöllöt eivät ehkä huomaa. Ensiksikin 
sinkkivälke täyttää ihmispolon raadon kultaisella 
valolla. Toiseksi se täyttää samaisen raadon sisältäpäin 
keveyden tunteella ja rohkaisee fyysistä ja henkistä ke-
hittymistä sekä auttaa mietiskelyssä ja jopa haaveilus-
sa. Se voi myös paljastaa huijauksen tai petoksen. x

PINtaa syVeMMÄLtÄ
by Mikko Tontti, GTK

 

talvivaaran Kaivososakeyhtiö 
Oyj tiedottaa keränneensä 71,3 
miljoonaa puntaa (€82,4 miljoo-
naa) ennen palkkioita ja kuluja 
22.280.000 miljoonan uuden 
osakkeen suunnatulla osakean-
nilla. talvivaara.com
endomines ilmoittaa päivitetyik-
si kultavarannoiksi Ilomantsin 
esiintymillään 75 400 unssia 
(measured, Pampalo+Hosko) 
ja 222 100 unssia (indicated, 
Pampalo+Muurinsuo+Hosko+
Pampalo East+Rämepuro)
http://hugin.info/138043/R/
1313427/304832.pdf
Dragon Miningin Jokisivun kul-
taesiintymällä on aloitettu kai-
vostoiminta. Jokisivu on yhtiön 
kolmas toimiva kaivos. Oriveden 
Sarvisuon malmion päivitetty 
resurssi (measured+indicated+ 
inferred) tasojen 130m ja 600m 
välillä on 307 100 t pitoisuudella 
7.1 g/t Au (70 200 unssia). 
dragon-mining.com.au/
Nordic Mines -yhtiön Raahen 
Laivakankaan päivitetty resurssi 
(measured + indicated) on 1 
miljoona unssia kultaa. Ympäris-
tölupahakemus kaivostoiminnan 

aloittamiseksi on jätetty ympäris-
tölupaviranomaiselle.
nordicmines.se/en/
Lappland Goldminers aB:n 
tuotanto Pahtavaaran kulta-
kaivoksella on edennyt hyvin. 
Tammi-huhtikuussa tuotettiin 
5820 unssia kultaa, kun suunni-
telma oli 3400 unssia. 
lapplandgoldminers.com/
eng/newsmedia/news/news.
asp?id=148&offset=
agnico-eaglen Kittilän kulta-
kaivoksen kaupallinen kullan-
tuotanto pääsee täyteen vauhtiin 
2009 kolmannen neljänneksen 
aikana.
agnico-eagle.com/Theme/Ag-
nico/files/Press%20Releases%20
PDF%20format/2009-04-29_
Q12009Results_FINAL.pdf
Karelian Diamond resourcesin 
Kuhmon Seitaperän kimberlii-
tistä mikrotimanttien suhteen 
testatuista neljästä 50 kg:n 
näytteestä yksi antoi positiivisen 
tuloksen (yksi oktaedri ja kaksi 
fragmenttia).   
kareliandiamondresources.com/
news/files/News%20Release-
31Mar2009.pdf x

OUTOKUMPU OYJ:N SÄÄTIÖ 
EI JULISTA APURAHOJA 
HAETTAVAKSI VUODELLE 2010

Outokumpu Oyj:n Säätiö, jonka tarkoi-
tuksena on edistää maamme metallien 
valmistuksen ja jalostuksen, metalli- ja 
kaivosteknologian, malmigeologian ja nii-
den liiketoiminnan tutkimusta ja opetusta 
yliopistoissa, ei julista apurahoja haetta-
vaksi vuodelle 2010 Säätiön hallituksen 
päätöksen 29.4.2009 mukaisesti.

Potentiaalisia hakijoita kehotetaan kohdis-
tamaan hakemuksensa vasta perustetulle 
Teknologiateollisuuden 100-vuotissää-
tiön Metallinjalostajien rahastolle (www.
metallinjalostajienrahasto.fi). Lähempiä 
tietoja antaa Outokumpu Oyj:n Säätiön 
asiamies Markku Kytö, Outotec Oyj, puh. 
020 529 2023 tai 0400-598 466.
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Suomen Kivitutkimussäätiö 
on täksi kesäksi pestannut 
Venäjän viimeiset keisarit 
töihin Suomen Kivikes-
kukseen Juukaan. Säätiön 
200-vuotisjuhlanäyttely 
”Keisarien aika Suomessa” 
avattiin näyttävin menoin 
perjantaina 29.5. Keisareita 
oli vastassa arvovaltainen 
kutsuvierasjoukko. Edustajat 
yhteiskuntamme eri alojen 
huipulta viettivät yhdessä 
päivän aurinkoisessa Poh-
jois-Karjalassa.  Keisarit sai-
vat tosin vetoapua Tulikivi 
Oyj:stä, joka samanaikaisesti 
vietti 30-vuotisjuhliaan ja 
täyttihän tapahtuman joh-
tava puuhamies, Tulikiven 
perustaja, teollisuusneuvos ja 
vuorimies Reijo Vauhkonen 
70 vuotta heti seuraavalla 
viikolla.

Puolelta päivin syntyi Kivikeskuksen 
kohdalla kuutostiellä ruuhkan tapai-
nen, kun jollei mustat niin ainakin ko-
meat autot kaarsivat keskuksen pihal-
le. Näyttelytilan aulan vierivän kiven 
ympärillä oli todellista tunnelmaa tilan 
täyttyessä ääriään myöten. Ilmassa oli 
odotuksen tuntua.

Mieleen tuli koulun päättäjäiset, 
kun vilkas puheensorina kertaheitolla 
loppui eduskunnan puhemiehen Sauli 
Niinistön astuessa ovesta sisälle Reijo 
Vauhkosen saattamana. 

Näyttelyn kotitsaarina toimineen 
Erkki Toivasen tehtävänä oli avata ava-
jaiset. 

Keisareille komea 
vastaanotto Juuassa

Suomen Kivitutkimussää-
tiön hallituksen puheenjoh-
taja, teollisuusneuvos Reijo 
Vauhkonen (vas.) opastaa 
kokoomuksen eduskunta-
ryhmän puheenjohtajan 
Pekka Ravin ja eduskunnan 
puhemiehen Sauli Niinis-
tön tapahtumapaikalle.

Vieraita vastassa olivat yhteyspäällikkö Leena 
Mustonen ja Kivikeskuksen toimitusjohtaja 
Ilkka Nykänen.

Teksti Bo-Eric Forstén Kuvat Leena Forstén



55Materia 3/2009

Hän kertoi näyttelyn taustoista ja 
autonomia-ajan merkityksestä Suomen 
kehitykselle. Vuolukiven merkitykses-
tä Juualle hän kuvasi kertomalla miten 
hänen isänsä toi hänet nuorena poika-
na tutustumaan Nunnanlahteen. 

Vuolukivi oli aikoinaan luonut hy-
vinvointia paikkakunnalle ja isä muisti 
ajan, jolloin Juukaa sanottiin Suomen 
Pariisiksi. Siitä ei ollut mitään jälkeä 
kun Erkki ja isä tutustuivat hylättyyn 
kaivokseen.  

”Mutta sitten ilmaantui Reijo Vauh-
konen ja seudulla alkoi uusi elämä”, 
suitsutti Erkki Toivanen. 

Reijo Vauhkonen muisti omassa pu-
heenvuorossaan myös vanhempiaan. 

”Isäni ja äitini elivät 
nuorina Tsaarien aikaa 
ja puhuivat siitä van-
hana hyvänä aikana, 
jolloin oli rauhallista 
ja järjestys vallitsi”.

Sauli Niinistö piti 
piristävän avajaispu-
heen.  Hän totesi, että 
Ruotsissakin on juhlittu melkoisesti 
Porvoon valtiopäiviä ja niiden seura-
uksia ja kysyi pilke silmässä kenellä 
on ollut enemmän syytä juhlia. Hänen 

mielestään vastauk-
seksi retoriseen kysy-
mykseen sopisi, että 
molemmat.

Puhuja huomautti, 
että Suomen kohdal-
la hyöty näkyi enem-

män maan itäosissa kuin lännessä. 
Ruotsin vallankäyttö kun oli suosinut 
enemmän lähempänä emomaata ole-
vaa läntistä Suomea.

Erkki Toivanen tervehti näyttelyn avajaisyleisöä.

Sauli Niinistö ja arkki-
piispa Leo pätkätöissä. 


Professori emeritus Heikki Kirkinen ja Sauli Niinistö keskustelevat. Vasemmalla Airi Kylävehka ja 
Reijo Vauhkonen.  Keskellä arkkipiispa Leo ja oikealla Riitta ja Väinö Broman.
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Puhemies kiinnitti yleisön huomion 
kahteen paradoksiin Suomen synnyin-
historiassa. Ensinnäkin suomalaiset 
ottivat omakseen lainsäädännön, jonka 
ruotsalaiset itse olivat romuttaneet, ja 
rakensivat sen pohjalta oikeusvaltion. 
Toinen hänen mielestään merkittävä 
seikka on, että Suomen vaalilaki vuo-
delta 1906 tuli toimimaan maailmalla 
demokratian malliesimerkkinä siitä 
huolimatta, ettei Suomi ollut itsenäinen 
valtio.

Oman huomionsa hän kiinnitti päi-
vän isäntään Reijo Vauhkoseen seuraa-
vasti: 

”Kun katselen Reijo Vauhkosta tässä 
edessäni, mietin mitkä ominaisuudet 
ja seikat ovat mahdollistaneet hänen 
elämäntyönsä. Uskon, että tärkeimmät 
ovat itseluottamus, usko omaan itseen-

sä, kyky ottaa riskejä, paljon ideoita, 
kovaa työtä ja totta kai tuuria”.

Pitemmittä puheitta Niinistö ryhtyi 
yhdessä Reijo Vauhkosen ja arkkipiis-
pa Leon kanssa pätkä-
työhön. Kohteena oli 
näyttelyn sinivalkoinen 
avajaisnauha, josta kul-
lekin jäi osa muistoksi.

Tulikivi Oyj  
30 vuotta

Kun näyttelyyn oli su-
lassa sovussa tutustut-
tu, oli Tulikivi Oyj:n 
vuoro esittäytyä. Reijo 

Tulikiven palvelukses-
sa 25 vuotta ollut Esko 
Lehikoinen ajaa isoa 
sahaa, jonka halkaisija 
on metrin. Sahalla 
pystyy leikkaamaan 
kivestä 3 cm paksuisia 
siivuja. Viitisen vuotta 
sitten sahalla otettiin 
avuksi digitaalitek-
niikka, jonka ansiosta 
ajon tarkkuus paran-
tui entisestään.

Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen (vas.) 
ja rehtori, FM, matkailuopas Kirsti Relander 
nauttivat sahan soinnusta.

Keskellä Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala ja vaimon-
sa Elina Virtaala Pekka Ravin (vas.) ja Sauli Niinistön seurassa.

Tehdaskierros on ohi. Kuvassa vasemmalta Reijo Vauhkonen, Juhani 
Erma (säätiön hallituksen jäsen), Elias Ekdahl (GTK:n pääjohtaja), 
Anneli Karhunen ja Helena Saastamoinen.

Juhlayleisö varaavassa ympäristössä.

Vauhkonen kertoi yhtiön perustajana 
ja entisenä vetäjänä ajasta, jolloin kaik-
ki yrityksen kehitystä kuvaavat käyrät 
sojottivat reippaasti ylöspäin. 

Nykytilan selvittämisen hän jätti hal-
lituksen puheenjohtajalle Matti Virtaa-
lalle, joka kahdenkymmenen vuoden 
ajan on menestyksekkäästi johtanut 
Joensuun lukkotehtaan (Abloy) toi-
mintaa. 

Matti Virtaala on toiminut Tulikiven 
hallituksen puheenjohtajana viitisen 
vuotta ja saanut todeta, että ajat ovat 
muuttuneet.  

”Varaavat uunit eivät enää myy itse-
ään. Takat ovat tänään enemmän sisus-
tuselementtejä. Meidän on kehitettävä 
uusia tuotteita. Panostamme uusien 
ideoiden testaamiseen ja kehittämi-
seen”.

1990-luvun lama ei koskenut Tuliki-
veä ollenkaan. Nykyinen sen sijaan is-
kee kovaa Tulikiveenkin. 

”Olemme ryhtyneet voimakkaisiin 
rationalisointitoimenpiteisiin ja niiden 
avulla selviämme. Nyt olemme raken-
tamassa tulevaisuuttamme uudelta 
pohjalta”, totesi Matti Virtaala.   

Kiitettävän suuri osa vieraista osallis-
tui tehdaskierrokseen, joka suoritettiin 
yhtiön toimitusjohtajan Heikki Vauh-
kosen johdolla. x 



Koulutusta 35 vuotta.

POHTO Oulu -  Lappeenranta - Tampere - Vantaa

Seosaineiden optimaalinen käyttö 
Vaikutukset terästen valmistettavuuteen ja tuoteominaisuuksiin

27. - 28.10.2009, POHTO - Oulu

Kurssi on suunnattu niille tutkimus-, kehitys-, suunnittelu-, tuotan-
to- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville, jotka kaipaavat uutta 
ja syvällistä tietoa seosaineiden vaikutuksista terästen valmistet-
tavuuteen ja ominaisuuksiin. Kurssilla käsitellään sekä litteitä että 
pitkiä terästuotteita sulatolta lopullisiin tuotteisiin. Taustana kurs-
sin järjestämiselle on tarve minimoida terästen seoskustannuksia.

27.10.2009 klo 9.00 -  17.00 ja iltatilaisuus klo 19.00 - 22.00

Puheenjohtaja: Kehityspäällikkö David Porter, Rautaruukki Oyj
Metallurgy of iron based alloys - Rautaseosten metallioppia,
Professor Anthony DeArdo ja Professori Pentti Karjalainen, 
Oulun yliopisto
Seostuksen hallinta, Kehitysinsinööri Reima Väinölä, Ovako Bar Oy
Seosaineiden vaikutukset valettavuuteen, Opettava tutkija 
Seppo Louhenkilpi, TKK
Seosaineiden optimointi tilastollisten mallien avulla,
Tutkijatohtori Ilmari Juutilainen, Oulun yliopisto
Vedyn käyttäytyminen ja vaikutukset teräksessä,
Professori Hannu Hänninen, TKK
Seostuksen vaikutus martensiitin sitkeyteen,
Tuotepäällikkö Juha Perttula, Ovako Bar Oy Ab
Seosaineiden vaikutus ferriittisten terästen 
kylmämuovattavuuteen, TkT Vesa Ollilainen, VO Consulting

Puheenjohtaja:  Tutkimuspäällikkö Joni Koskiniemi, Outokumpu Oyj
Seosaineiden vaikutukset karkenevuuteen ja päästöön, 
Professori Seppo Kivivuori, TTK
Piiseostuksen hyödyntäminen ferriittis-perliittisten 
takoterästen kehittämisessä, TkT Vesa Ollilainen, VO Consulting
Ruostumattomien terästen seostaminen,
Tutkimuspäällikkö Joni Koskiniemi, Outokumpu Stainless Oy
Mangaanin ja nikkelin vaikutukset ruostumattomissa teräksissä, 
Vanhempi teknologia-asiantuntija Juho Talonen, 
Outokumpu Oyj
Seostuksen vaikutus ruostumattomien terästen korroosionkestä-
vyyteen, Tutkimusinsinööri Lea Nikupeteri, Outokumpu Stainless Oy
Seostuksen vaikutus kulumiskestävyyteen, Professori Veli-Tapani 
Kuokkala, TTY
Koostumuksen optimointi jatkuvatoimisessa hehkutuksessa,
Tuotekehityspäällikkö Pasi Peura, Rautaruukki Oyj
Ruostumattomien terästen jatkuvatoiminen hehkutus
Tutkimusinsinööri Esa Puukko, Outokumpu Stainless Oy

Lisätietoja www.pohto.fi sekä yhteyshenkilöiltä:
Kehittämispäällikkö Markus Hietala, puh. 08 5509 753, markus.hietala@pohto.fi

Kehittämisassistentti Pia Viitanen, puh. 08 5509 891, pia.viitanen@pohto.fi

VUORIMIESYHDISTYS
Bergsmannaföreningen ry

28.10.2009 klo 8.30 - 15.45

Vihdintie 4–6 03100 Nummela
Puhelin 010 217 9800, fax 010 217 9801

sähköposti: mail@spminerals.fi 
www.spminerals.fi 

Teollisuusmineraaleja
prosessiteollisuudelle
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OPastetULLa KIerrOKseLLa 
Kansallismuseon opas Annaliina Lassi-
la vei meidät suoraan Ranskan vallan-
kumouksen jälkeiseen Eurooppaan, 
jossa Venäjän sotaan Ruotsia vastaan 
1808‒1809 kuului Suomen valloittami-
nen; jälkipolville se on nimetty Suo-
men sodaksi. Suomen sodan aikaisten 
tapahtumien valtiomiehiä olivat keisa-
rit Venäjän Aleksanteri I ja Ranskan Na-
poleon, kustavilainen kuningas Kustaa 
IV Adolf ja kuningas Kaarle XIII, jotka 
esiteltiin taulujen ja esineistön sekä 
univormujen avulla. 

sUOMeN sODaN taPaHtUMat 
-HUONeessa katselivat toisiaan ar-
meijapäälliköt Wilhelm M Klingspor ja 
Vilhelm von Buxhoevden, jonka ruotsin-
kielisessä julistuksessa luvattiin rauhaa 
ja suojelusta suomalaisille. Viaporin 
luovutus Venäjälle ilman laukausta-
kaan vuonna 1808 jäi edelleen mystee-
riksi. Mysteerin mahdollinen kertoja 
olisi ollut Puotilan kartanossa syntynyt 
ja hyljeksittynä Herttoniemen kartanos-
sa loppuelämänsä viettänyt Viaporin 
komendantti Carl Olof Cronstedt, joka 
esiintyi upseeritoverinsa Anders Kocken 
maalaamassa akvarelliteoksessa. 

Suomen sodan tarunhohtoisista sota-
sankareista paikalla olivat, mm. Siika-
joen taistelun voittaja Carl Johan Adler-
creutz, Runebergin ylistämän Juuttaan 
taistelun voittaja Georg von Döbeln ja 
Koljonvirran taisteluissa kunnostautu-
nut Johan A Sandels.  

1809, ero ja uusi alku
- 200 vuotta Suomen sodasta

Vuorinaiset juhlisti puolikkaan 
huhtikuun aurinkoisena keski-
viikkoiltana 1809 merkkivuoden 
muistoksi toteutettua näyttelyä 
Kansallismuseossa, jossa oli esillä 
yli 500 esinettä, osa jopa ensim-
mäistä kertaa. Esineistö, joka oli 
koottu Ruotsin kuninkaan yksi-
tyiskokoelmasta, Valtiollisesta 
Eremitaašista ja Tsarskoje Selosta 
Venäjältä sekä lukuisilta yksityis-
henkilöiltä on ollut harvoin esillä 
näyttelyssä. 

VaPaaHerra, KeNraaLILUUt-
nanTTi GEORG VOn DöBELnin 
PÄÄNaUHaN aLLe on jäänyt arvet 
kallonporauksesta, josta selviämistä 
voidaan pitää ihmeenä. Kylmän ja nä-
län lisäksi joutuminen ylikuormitet-
tuun kenttäsairaalaan ja kulkutauteihin 
kuten punatautiin sairastuminen verot-
tivat 80-90 % sotilaista, joten näkemäm-
me sota-aseet eivät olleet niin tuhoisia 
suorissa taisteluissa kuin näyttivät 
muodoillaan. Välskärillä käyntiin liit-
tyvistä kirurgisista toimenpiteistä am-
putointia tapahtuu nykyäänkin, mutta 
kylmiä väreitä herättävät kallonporaus 
ja trepanointivälineet ovat varmaan on-
neksi korvattu. 

Kierroksen aikana näimme Albert 
Edelfeltin Vänrikki Stålin tarinoihin liit-
tyviä originaalipiirroksia ja guassimaa-
lauksen Porilaisten marssi vuodelta 
1892, Helene Schjerfbeckin maalaukset 
”Wilhelm von Schwerinin kuolema” ja 
”Haavoittunut soturi hangella”. Lisäksi 
näyttelyssä puikkelehdimme kuorma-
arkkujen ja kenttähuonekalujen välissä 
katsomassa Suomen sodan innoittamaa 
kuva-aineistoa, taideteoksia, postikort-
teja ja muuta esineistöä, jota oli julkais-
tu sodan muistoksi. Muotivirtaukset, 
tyylisuunnat ja pukeutuminen sekä 
astiastot kertoivat aikalaisten arjesta 
hovissa ja hovin ulkopuolella.

HaMINaN raUHaNsOPIMUs 
17.9.1809 päätti Suomen sodan, jon-
ka seurauksena siirtyi raja Kymijoelta 

Tornion- ja Muonionjoelle sekä Ahve-
nanmaan luovutus Venäjälle. Suomen 
kohtaloksi tuli ero Ruotsista ja siirty-
minen Venäjän alaisuuteen Suomen 
ruhtinaskuntana, jonka aikana tuli 
esiin monta nykyisinkin tunnettua su-
kunimeä. Porvoon maapäivien jälkeen 
uskollisuudenvalat vannottiin Venäjän 
keisarille, jonka vierailureittien paik-
koja ja pysähdyksissä käytettyjä hen-
kilökohtaisia tavaroita oli viimeiseen 
näyttelyhuoneeseen, Valtaistuinsaliin 
menevällä reitillä.

KeIsarI sijoitti yhden kuudesta 
valtaistuinkopioista Porvooseen, josta 
se on siirtynyt Kansallismuseon ko-
koelmiin. Valtaistuin, jossa oli Suomen 
vaakunalla varustettu katos, symboloi 
keisarin valtaa. Tapasimme myös kuva-
taulujen välityksellä istuimen käyttäjät, 
Suomea hallinnoineet keisarit ja tsaarit 
puolisoineen.

Kruununprinsessa Victorian ja toisen 
näyttelyn suojelijan kuningas Kaar-
le XVI Kustaan kuninkaallisuus alkoi 
1809 Ruotsin valtiopäivien aikaisten 
tapahtumien, mm. vallankaappa-
uksen jälkeen järjestetyistä vuoden 
1810 kruununperimysvaaleista, jossa 
kruununperijäksi valittiin ranskalai-
nen marsalkka Jean Baptiste Bernadotte. 
Ruotsin nykyisten kruunun edustajien 
ensimmäinen kuninkaallinen esi-isä on 
Kaarle XIV Juhana, jonka Napoleon va-
pautti uskollisuudenvalastaan Ranskan 
kruunua kohtaan näkemällämme muo-

Kansallismuseon opastetun kierroksen jälkeen siirryimme kadun toiselle puolelle 
Manalaan nauttimaan iltapalaa sekä sulattelemaan historian kertausta. 

Teksti ja kuvat Seija Aarnio
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Toimitusjohtaja Tapani Järvisen johdolla 
Outotec toteuttaa jatkuvan kannattavan 
kasvun strategiaa perustana henkilös-
tö, omistajat ja asiakkaat. Kolme liike-
toimintadivisioonaa, Minerals Proces-
sing, Base Metals ja Metals Processing 
sekä palveluliiketoiminta ovat selviy-
tyneet positiivisesti maailmanlaajuisen 
laman kurimuksessa. 

More out of ore -iskulause havain-
nollistui esityksen aikana: Minerals 
Processing -divisioonan teknologioilla 
tehdään malmista rikastetta, Base Me-
tals- ja Metals Processing -divisioonien 
teknologioilla valmistetaan metalleja. 

Näiden kolmen divisioonan teknolo-
giatoimitukset vaihtelevat yksittäisistä 
laitteista kokonaisiin tuotantolaitok-
siin ja osaaminen kattaa koko ketjun 
malmista metalliksi. Yrityksen kattava 
valikoima uraauurtavia ja johtavia tek-
nologioita sekä palveluliiketoiminta 
hyödyntää 480 patenttiperhettä ja yli 

dollisella lettre patente -asiakirjallaan.
Opastetulla kierroksella saimme 

kuulla J.L. Runebergin kirjoittamassa 
Vänrikki Stålin tarinoissa kuvatusta 
sympaattisesta ja ritarillisesta viholli-
sesta, jonka esikuvana oli ollut husaa-
rirykmentin päällikkö Jakov Petrovits 
Kulnev, lisänimellä ”Don Quijote”, ja 
jonka sylissä oli istuskellut J. L. Rune-
berg lapsuudenkodissaan Pietarsaa-
ressa. Vänrikki Stålin tarinoiden 1. osa 
ilmestyi vuonna 1848, vaikenemisen 
aikakausi päättyi ja Suomen sodan 
veteraanien työn arvostaminen näkyi 
erilaisina tapahtumina kuten iltamina 
ja aurinkoasetelmina Suomen sodan 
aseista. 

UUteeN aLKUUN liittyi vuonna 
1812 Helsingin valinta Suomen suur-
ruhtinaskunnan uudeksi pääkaupun-
giksi. Nykyisten tunnettujen rakennus-
ten nimien muuttumiset, esimerkkinä 
mainittakoon Senaatinarkistosta vuon-
na 1869 Suomen valtionarkistoksi, Kei-
sarillisesta palatsista Presidentin lin-
naksi ja Nikolain kirkosta Suurkirkoksi 
ja edelleen Helsingin Tuomiokirkoksi 
kertovat vähintään sadan vuoden ta-
kaisista tapahtumista ja esittelevät kei-
sareiden tunnuksia. x

Outotec, More out of ore  

Vuorinaisten vuosikokouksen 
tervehdyssanoina

2300 kansallista patenttia. 
   Outotecin yli 2500 henkilöstä noin 

200 on Porin ja Frankfurtin tutkimus-
keskuksessa kehittämässä mineraali-
teknologioita, pyro- ja hydrometallur-
gisia menetelmiä sekä rautateknolo-
gioita. Yritys on saanut muun muassa 
Vuoden laatuinnovaatiopalkinnon 
kupariprosessista, Cleantech Finland 
2008 -palkinnon ferrokromiprosessista 
ja Laatupalkinnon Porin tutkimuskes-
kuksesta. OECD:n määritelmällä kaksi 
kolmasosaa Outotecin teknologioista 
on ympäristöhyödykkeitä, ja lisäksi 
sovelluksesta riippuen yhtä kolmas-
osaa voidaan pitää edellä mainittuina 
hyödykkeinä. Teknologiajohtajuutta 
tukevat erilaiset projektityypit, pitkät 
asiakassuhteet ja vuonna 2008 yrityk-
sen saamat kymmenien miljoonien ar-
voiset tilaukset. 

Outotecilla on yli 10 000 osakkeen-
omistajaa ja 3/5 sen osakkeista on ulko-
maisten omistuksessa. www.outotec.
com x

Vuorinaisten vuosi-
kokousväki kokoontui 
24. helmikuuta 
Outotec Oyj:n audi-
torioon. Toimitusjoh-
taja Tapani Järvinen 
esitteli Outotecin, 
suomalaisen, mutta 
kansainvälisen tekno-
logiayrityksen. 

Vuorinaiset kiittelivät 
kukkasin ja sanoin 
Tapani Järvistä 
mieliin painuvan 
esityksen päätteeksi 
ja kirjallisin kiitoksin 
Outotecin vierailun 
isännyydestä Mate-
ria-lehden kautta.

Outotecin historia alkaa Outo-
kumpu Oyj:n 1950-1960 -luvuilla 
kehittämistä teknologioista, 
kuten kuparin liekkisulatustek-
nologia, jota moni Vuorinaiset 
Ry:n perustajajäsen on myötä-
elänyt. Emoyhtiön laajentumiset 
ja kansainvälistymiset vuosina 
1970 ‒ 2001, yhtenäistymisen 
ja uudelleenjärjestelyjen aika-
kausi 2002 ‒ 2004, vuonna 2005 
itsenäisenä liiketoimintayksik-
könä Outokumpu-konsernissa, 
itsenäistyminen pörssiyhtiöksi 
vuonna 2006 ja nimenvaihdos 
24.4.2007 ovat muovanneet Ou-
totec-teknologiayrityksen, joka 
on valittu myös yhdeksi Suomen 
parhaimmista työpaikoista. Teksti ja kuvat Seija Aarnio
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Professori antti J. niemi kuoli Kauniai-
sissa 7. huhtikuuta 2009. Hän oli syntynyt 
15. 9. 1928 Tampereella ja oli kuollessaan 
80-vuotias.

Niemi tuli ylioppilaaksi Tampereen 
klassillisesta lyseosta ja siirtyi sen jälkeen 
opiskelemaan tekniikkaa Teknilliseen 
korkeakouluun, josta valmistui diplomi-
insinööriksi 1954. Hän toimi Instrumen-
tarium Oy:ssä huolto-osaston päällikkönä 
ja sen jälkeen instrumentointi-insinöörinä 
Outokumpu Oy:ssä vuoteen 1962. Hän 
aloitti jatko-opintonsa Oulun yliopistos-
sa, josta valmistui tekniikan lisensiaatiksi 
1964 ja tekniikan tohtoriksi 1966. Väitös-
kirja käsitteli malmin vaahdotusproses-
sin mallintamista ja säätöä, ja tähän aihe-
piiriin liittyvää tutkimusta Niemi jatkoi 
koko uransa ajan.

Niemi toimi Oulun yliopistossa as-
sistenttina ja erikoisopettajana ja sai ni-
mityksen  säätö- ja systeemitekniikan 
professoriksi 1967. Hän siirtyi Helsinkiin 
Teknilliseen korkeakouluun hoitamaan 
vasta perustettua säätötekniikan profes-
sorin virkaa 1969. Tässä tehtävässä hän 
toimi eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
1994, ollen välillä virkavapaana hoita-
massa Suomen Akatemian tutkijaprofes-
sorin ja VTT:n tutkimusprofessorin vir-
koja. Niemi vieraili Purduen yliopistossa 
Yhdysvalloissa sekä Kansainvälisen Ato-
mienergiakomission asiantuntijana Etelä-
Amerikassa ja Albaniassa.

Uransa aikana Niemellä oli lukuisia 
kansallisia ja kansainvälisiä luottamus-
tehtäviä. Näistä mainittakoon Maanpuo-
lustuksen tieteellisen neuvottelukunnan 
(MATINE) puheenjohtajuus 1977–1981, 
Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran 
(TUTKAS) puheenjohtajuus 1975–1977 
sekä Professoriliiton puheenjohtajuus 
1983–1984. Hän toimi automaatioalan 
kansainvälisen katto-organisaation ”In-
ternational Federation of Automatic 
Control” (IFAC) hallituksessa ja järjestön 
useissa komiteoissa vuosikymmenten 
ajan. Vuonna 1978 hän oli Helsingissä 
pidetyn IFAC:in maailmankongressin 
ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja. An-
sioistaan Niemelle myönnettiin IFAC 
Fellow’n arvo.

Tieteellisellä urallaan Niemi aloit-
ti Suomessa robotiikan tutkimuksen ja 
käytti ensimmäisenä prosessitietokonetta 
robotin konenäköjärjestelmän toteuttami-
sessa. Konenäköön liittyvää tutkimusta 
Niemi laajensi myöhemmin malminri-

antti Johannes 
Niemi
15.9.1928‒7.4.2009

In Memoriam

kastusprosessin ja paperikoneen viiran 
vesirajan analysointiin ja mittaamiseen. 
Hän tutki laajasti merkkiaineiden käyttöä 
kemiallisten prosessien mallinnuksessa 
ja laajensi tätä analyysiä koskemaan sel-
laisia virtausprosesseja, joissa virtausno-
peus ja nestetilavuus vaihtelevat. Aineen 
happamuuden (pH) mallit ja säätö olivat 
samoin pitkään Niemen kiinnostuksen 
kohteina. Laaja-alaista kykyä ja alan 
harrastusta kuvastavat myös hänen tut-
kimuksensa automaation vaikutuksesta 
työelämään.

Niemellä on noin 300 tieteellistä artik-
kelia teollisten prosessien mallinnuksen 
ja säädön sekä robotiikan ja konenäön so-
vellusten alueilta. Hänellä on 45 patenttia 
liittyen instrumentointiin ja automaatti-
seen säätöön.  Niemi oli Teknillisten Tie-
teiden Akatemian jäsen.

Jäätyään eläkkeelle Niemi jatkoi tutki-
mustyötään tieteen, tekniikan ja kulttuu-
rin alueilla. Hän oli muun muassa innokas 
antiikin harrastaja ja latinisti. Kiinnostus 
vanhoihin kieliin ilmenee esimerkiksi 
teoksesta Plutarkhos: Lihansyönnistä, 
jonka suomenkielinen käännös klassises-
ta kreikasta ilmestyi 2004 Tua Korhosen, 
Pia Åbergin ja Antti Niemen kääntäminä. 
Vuonna 2006 Niemi käänsi latinasta suo-
meksi J. J. Nervanderin 1829 Keisarillises-
sa Aleksanterin-Yliopistossa tarkastetun 
dosentinväitöskirjan ”Herätteitä sähkö-
magnetismin tutkimukseen” (In Doctri-
nam Elecktro-Magnetismi Momenta).

Vapaa-aikanaan Niemi harrasti kirjal-
lisuutta, matkailua sekä liikuntaa moni-
puolisesti. Hän oli tinkimätön ja vaativa 
opettaja, Suomen säätötekniikan ”Grand 
Old Man” ja erinomainen juhlapuhuja ja 
seuramies.  Harva tiesi, että hän oli myös 
hyvä laulaja ja sekä klassisen että kevyen 
musiikin tuntija.

Niemellä oli kolmilapsinen, tieteellises-
ti orientoitunut perhe. Hän oli loppuun 
asti uuttera ihminen, kannusti lapsiaan ja 
lastenlapsiaan koulu- ja jatko-opinnoissa, 
ja oli aina valmis auttamaan heitä asi-
antuntemuksellaan ja kokemuksellaan 
eteenpäin.  Perheellä on kesäasunto Ruo-
vedellä, jossa Antti Niemi muiden kesä-
harrastusten ohella harrasti Runebergin 
Vänrikki Stoolin perinteen keräämistä ja 
vaalimista.

Vaikka Antti Niemi jäikin eläkkeelle jo 
vuonna 1994, hän jatkoi työtään säätötek-
niikan ongelmien parissa Teknillisessä 
korkeakoulussa, nykyisellä Automaatio- 
ja systeemitekniikan laitoksella. Hän oli 
työhuoneessaan paikalla lähes päivittäin, 
ja nuoremmat opiskelijat oppivat tunte-
maan hänet kohteliaana ja korrektina her-
rasmiehenä. Sellaisena hän säilyy myös 
vanhemman polven muistoissa. x

Raimo Ylinen, Kai Zenger, Sirkka-Liisa 
Jämsä-Jounela, Heikki Koivo
(Kirjoittajat ovat Antti Niemen työtovereita 
ja oppilaita.)

”Ensin oli suo, kuokka ja Jussi”. Näin alkaa 
erään suomalaisen suvun saaga kirjalli-
suutemme merkkiteoksessa Täällä Pohjan 
tähden alla. 

Suo on osa tyypillistä suomalaista mai-
semaa yhdessä järvien, metsien ja kallioi-
den kanssa. Suomi onkin suhteessa maa-
ilman soisin maa. Esi-isämme ovat rämpi-
neet ja kiroilleet tuossa ympäristössä jää-
kauden päättymisestä lähtien, jolloin suot 
syntyivät. Turpeen vuoksi suot ovat viime 
aikoina olleet myös mukana nykyiseen 
ilmastonmuutokseen liittyvässä keskuste-
lussa. Hitaasti uusiutuvana energialähtee-
nä turpeen käyttö on nostattanut tunteita 
puolesta ja vastaan. Suot ovat kuitenkin 
paljon muutakin kuin energialähteitä tai 
hiilinieluja. Niillä on uskomattoman pal-
jon ulottuvuuksia niin tieteessä kuin tai-
teessakin. 

Riitta korhosen, Leila korpelan ja sa-
kari sarkkolan toimittama kirja Suomi-
Suomaa. Soiden ja turpeen tutkimus sekä kes-
tävä käyttö nitoo aihepiirin yksiin kansiin. 
Kirjoittajina on useita eri alojen asiantun-
tijoita ja aihepiiri uskomattoman laaja. Se 
kulkee soiden synnystä niiden käyttöön 
matkailussa, elämyksiä antavina ympä-
ristöinä luonnon monimuotoisuuteen ja 
soiden suojelusta aina taiteeseen ja teks-
tiileihin. Mutta mikä olisikaan suomalai-
sempaa kuin piehtaroida suonsilmässä 
alastomana? Kyse ei kuitenkaan ole suo-
malais-kansallisesta, viinan huuruisesta 
hulluudesta, vaan performanssista. Entäpä 
sitten suojalkapallo – ”suo siellä, vetelä tääl-
lä”? Näistä päästäänkin turvekylpyihin ja 
turpeen terveysvaikutuksiin. 

Suomalaisilla on vahva tunneside soi-
hin. Maamme nimikin nousee suosta. 

KIRJA-ARVOSTELU:

suosta on 
moneksi
toni eerola

Suomi – Suomaa 
Soiden ja turpeen tutkimus  

sekä kestävä käyttö

 Riitta Korhonen – Leila Korpela – Sakari Sarkkola (toim.)

Suomi on maailman soisin valtio, jossa soita ja turvemaita on 
noin kolmasosa maapinta-alasta. Soilla on aina ollut tärkeä 
merkitys suomalaisten elämässä ja niitä on myös tutkittu jo 
yli sadan vuoden ajan. Suomi – Suomaa -kirjassa 42 suo- ja 
turveasiantuntijaa kertoo uusimmista tutkimustuloksista sekä 
soiden ja turpeen monista käyttömuodoista.

Kirja alkaa soiden synnystä, turpeen ja soiden määrästä ede-
ten geologisen tutkimuksen kautta suoluonnon monimuotoi-
suuteen ja globaalimuutokseen liittyviin tutkimuksiin. Soiden 
käytön historia pohjustaa siirtymistä soiden suojeluun ja soi-
den nykykäyttöön.

Perinteisesti suot ovat marjamaita ja porolaitumia, maatalout-
ta harjoitetaan edelleen turvemailla ja ne ovat tärkeitä aluei-
ta metsätaloudessa. Turpeen käyttö energiana, kasvualusta-
na ja ympäristön hoidossa on kansantaloudellisesti merkit-
tävää. Turvetuotannon jälkeen suonpohjilla on monenlaisia 
jatkokäyttömahdollisuuksia.

Uusia tuulia edustavat suomatkailu, suourheilu, turvetekstii-
lit, turvehoitotuotteet ja suohoidot erilaisine elämyksineen. 
Soilla on vahva merkitys myös suomalaisessa sielunmaisemas-
sa, taiteessa ja kansanperinteessä. Suomi jatkaa vastuullista 
toimintaansa merkittävänä suomaana myös tulevaisuudessa.

Suom
i – Suom

aa ISBN 978-952-5652-46-8
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Suomi – Suomaa on roomalaisen historioitsijan Tacituksen 
kuvaus pohjoisesta kansasta joka elää Fenlandissa – alavassa 
soiden maassa. 30% maamme pinta-alasta on soita, eli 9,4 
miljoonaa hehtaaria. Tästä alasta on tutkittu 1,8 miljoonaa 
hehtaaria. 

Geologian tutkimuskeskus on tutkinut soita jo yli sata 
vuotta. Maassamme on 100 000 erillistä suo-allasta. Näistä 
33 500 on pinta-alaltaan yli 20 hehtaaria. Keskisyvyydeltään 
suot ovat 1,41 metriä, kun syvimmät tunnetut suot ovat yli 
12 metriä syviä.

Soita on muokattu ja muokataan merkittävästi maatalou-
den, turve- ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Se sai aikaan 
soiden suojeluohjelman sekä liikehdintää soiden suojelun 
lisäämisen puolesta. Turvetuotantoon on valjastettu 0,6%, 
eli 65 000 hehtaaria soiden pinta-alasta.

Kaikesta tästä kirja kertoo kattavasti ja tasapainoisen ob-
jektiivisesti.  Kirjoittajilla on omat puheenvuoronsa ja kuten 
erkki Kauhanen kertoo Tekniikan maailman (?) arvostelus-
saan että ”näkökulmaa ei hallitse yksikään yksittäinen näke-
mys soiden olemuksesta tai oikeasta käytöstä”.

Vaikka teos on tietokirjamainen ja perusteellinen, se on 
helppolukuinen. Kamerat ovat hivelleet avaria suomaise-
mia ja aapojen yksityiskohtia. Tosin kappaleiden alkukuvat 
olisivat voineet olla koko aukeaman kattavia, jotta pääsisivät 
ansaitsemiinsa oikeuksiinsa. 

Erkki Kauhasen mukaan ”hienosti kuvitettu tietoteos 
Suomen soista tarjoaa upean paketin uusinta tutkimustie-
toa”. Siihen on helppo yhtyä.

KORHONEN, R., KORPELA, L. ja SARKKOLA, S. (2008). 
Suomi-Suomaa. Soiden ja turpeen tutkimus sekä kestävä käyttö. 
Suoseura ry, Maahenki Oy, Helsinki, 288 s. 
OVH 42 e, tilaukset riitta.korhonen@gtk.fi x
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Esitelmien järjestys noudatteli suun-
nilleen teeman mukaista kronologista 
järjestystä. 

Seminaarin huolella valmisteltu oh-
jelma oli edelleen jaoteltu aihepiireihin 

rahoitus, 
lainsäädäntö, 
ympäristövaikutukset, 
YVA ja maankäyttö, 
projektigenerointi, 
malminetsintä, 
malmimallien merkitys, 
malmiarvio, 
kannattavuuslaskelmat, 
rikastustutkimukset, 
sidosryhmätoiminta, 
edunvalvonta, 
luvitus,
rakentaminen ja 
operointi. 

Perusgeologille oli varmasti erityisen 
avartavaa kuulla esitelmiä rahoituksen 
hankkimisesta, luvituksesta tai edun-
valvonnasta: nykyisin ne kuuluvat 
malminetsinnän ja kaivostoiminan jo-
kaiseen vaiheeseen, eikä niitä ole juuri 
yliopistoissa opetettu. 

Seminaaria oli valmisteltu toista 
vuotta ja lähes kaikki kutsutut esitel-
möitsijät pystyivät tulemaan. Esitelmät 
olivat hyvin valmisteltuja ja konkreet-
tisia esimerkkejä siitä miten malminet-
sinnässä ja kaivosteollisuudessa hom-
mia hoidetaan. 

Parissa päivässä tuli todella tiiviissä 
muodossa kuulluksi teeman mukaises-
ti, mitä kaivoksen perustaminen vaatii: 
ammattitaitoa ja paljon monen osaajan 
työtä ja joukkuehenkeä. x

Juhani Ojala

Laivaseminaari  
Viking Mariella’lla
16.-17.2.2009

Geologijaosto järjesti 16.-17. 
helmikuuta 2009 seminaarin 
Viking Mariellalla teemasta 
”Kaivoksen perustaminen: 
Etsinnästä jälkihoitoon – mitä 
se vaatii”. Seminaariin osal-
listui 66 henkeä.

PÄÄsIHteerILtÄ:

Vuorimiesyhdistyksen hallituksen ko-
kouksessa 20.5.2009 käytiin palautekes-
kustelu tämän vuoden Vuorimiespäi-
vistä. Kokonaisuudessaan ne todettiin 
onnistuneiksi, joitakin parannusehdo-
tuksia jätettiin muhimaan seuraaviin 
kokouksiin. 

Kokouksessa todettiin myös 2010 jäl-
keen tulevien Vuorimiespäivien ajan-
kohdat eli 25.–26.3.2011 ja 30.–31.3.2012. 
Ennakkovaraukset Marinaan, Royaliin 
ja Dipoliin on tehty myös näille vuosil-
le. Dipoli on mahdollisesti suljettuna 
2011 tai 2012 remontin takia, joten eh-
dotuksia varapaikaksi otetaan vastaan. 
Kokouksessa allekirjoitettiin myös 
FinnMat-yhteistyösopimus koskien 
FinnMATERIA 2010 -messuja Jyväsky-
lässä 24.–25.11.2010.

Seuraava hallituksen kokous pide-
tään 13.8.2009 eli juuri ennen tämän 
lehden ilmestymistä. Kokouksessa kä-
sitellään seuraavien vuorimiespäivien 
teemaa ja ohjelmarunkoa.

Näin kesäaikaan itse kukin on lataa-
massa akkujaan, joten nyt on sopiva 
hetki pysähtyä miettimään elämän vii-
sautta amerikkalaisen kirjailijan Robert 

Kesällä ladataan 
akkuja

Fulghumin tapaan:
Kaiken, mitä todella tarvitsen tie-

tääkseni miten elää ja mitä tehdä ja 
miten olla, opin lastentarhassa. Vii-
saus ei ole ylioppilastutkintovuoren 
huipulla, vaan tarhan leikkilaatikossa. 
Opin siellä nämä asiat:

Jaa kaikki.
Pelaa reilua peliä.
Älä lyö ihmisiä.
Pane tavarat takaisin sinne mistä 
ne otit.
Siivoa omat sotkusi.
Älä ota tavaroita, jotka eivät ole sinun.
Pyydä anteeksi, kun loukkaat jotakuta.
Pese kätesi ennen kuin rupeat 
syömään.
Vedä vessa.
Pikkuleivät ja kylmä maito tekevät 
hyvää.
Elä tasapainoista elämää – opi jotakin, 
ajattele jotakin, piirrä, maalaa, laula, 
tanssi, leiki ja tee työtä vähän joka 
päivä.
Ota nokkaunet iltapäivisin.
Kun lähdet ulos maailmaan, varo 
liikennettä, pidä toista kädestä ja 
pysyttele yhdessä muiden kanssa.
Tajua ihme.

Hyvää loppukesää kaikille! 
Hangossa 14.6.2009 
Erkki Ristimäki

Mineraaleista nanotuotteita 

Euroopan komissio on valinnut Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoimaan 
nelivuotista laajaa ProMine-hanketta, jonka 
budjetti on 18 miljoonaa euroa. ProMine etsii 
ratkaisuja korvaamaan Euroopan metallien ja 
hyötymineraalien vuosittaista 11 miljardin euron 
tuontia. ProMine on EU:n 7. puiteohjelman 
nanoteknologian toistaiseksi suurin hanke, 
jossa on mukana 11 maata, Suomi, Ruotsi, 
Puola, Kreikka, Portugali, Hollanti, Saksa, Malta, 
Ranska, Espanja ja Iso-Britannia ja 27 partneria.  
  ProMine arvioi Euroopan mineraalivarojen 
todellisen arvon. Hyödyntämättömien, 500–
1 000 metrin syvyydellä sijaitsevien mineraalien 
in situ -arvoksi on arvioitu noin sata miljardia 
euroa. Euroopan tuotannolle tärkeitä strategisia 
metalleja ovat esim. koboltti, niobium, rhenium, 
gallium, germanium, indium, litium, titaani, 
tantaali ja platinaryhmän metallit.  
  Mineraalivarojen arviointeja varten ProMine 
kehittää ensimmäisen EU -maiden GIS-
pohjaisen mineraalitietokannan ja malmivarojen 
mallinnusjärjestelmän luomalla mm. 3D/4D-
mallit neljälle tärkeimmälle metallivyöhykkeelle 
Euroopassa.  
  ProMine arvioi myös hyödyntämiskelpoiset 
kaivosjätteet ja etsii ekotehokkaita mineraalien 

tuotanto- ja talteenottomenetelmiä, 
esimerkiksi laajentamalla biohydrometallurgian 
hyödyntämiskelpoisuutta. Potentiaaliset 
materiaalivarannot bioteknologian 
käsittelymenetelmille ovat noin 4,7 miljardia 
tonnia kaivosjätettä ja 1,2 miljardia tonnia 
rikastehiekkaa ympäri Eurooppaa. Uusien 
tuotantomenetelmien maailmanlaajuinen 
markkina-arvo ylittää 500 miljoonaa euroa.  
  ProMine on vahvasti sitoutunut teolliseen 
yhteisöön. Hanke kattaa koko toimitusketjun 
louhinnasta ja raaka-aineen valmistuksesta 
mineraalituotteen valmistamiseen sekä 
sivutuotteiden hyödyntämiseen. ProMine laatii 
kaivosteollisuudelle toimintamallin, jonka tavoite 
on paitsi kehittyvä tuotanto myös toimittaa 
korkeatasoisia räätälöityjä nanotuotteita uusiksi 
raaka-aineiksi. 
  Esimerkiksi rhenium parantaa metalliseosten 
kuumuuden kestokykyä. Piidioksidi 
nanopartikkelina rakennusmateriaaleissa 
keventää ja kestävöittää betonia. Svertmanniitti 
on eräs raudan sulfaatti, josta bioteknologisin 
menetelmin saadaan edullinen pigmentti 
pinnoitteiden täytemateriaaliksi sekä 
nanopartikkeleihin pohjautuva paperipäällyste.  
  Lisätietoja: ProMine-hankepäällikkö Juha Kaija, 
Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2572 
ja 040 588 3080, sposti juha.kaija(at)gtk.fi x

GEOLOGijaOsTO
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Syysekskursiolle lähdetään syyskuussa kohteina 
Huittinen, Vampula, Ylöjärvi ja Valkeakoski. Tar-
kempi ohjelma on esitetty alla. Retken hinta on 
VMY:n jäsenille 175 € ja opiskelijajäsenille 100 €. 
Hintaan kuuluvat kuljetus Espoosta, lounaat, 
illallinen ja majoitus Ellivuoressa. Lisätietoja eks-
kursiosta antaa Saku Vuori saku.vuori(at)gtk.fi). 

24.9.2009 

08.30  Kokoontuminen, Espoo GTK
08.30 – 09.30 Ajo Forssaan
09.30 – 10.00 Kahvitauko
10.00 – 11.30 Ajo Huittisiin
11.30 – 12.30 Lounas Huittisissa (kuuluu 
  hintaan)
12.30 – 14.30 Tutustuminen Dragon Miningin 
  Huittisten Jokisivun kaivoshank-
  keeseen. (Pentti Grönholm ja 
  Petri Saarela)
14.30 – 15.00 Ajo Vampulaan
15.00 – 16.30 Tutustuminen Nordkalkin Vam-
  pulan kohteeseen (Punola, Ritva 
  Harinen)
16.30 – 17.30 Ajo Ellivuoren hotellille
17.30 – 18.00 Majoittuminen (kuuluu hintaan)
18.00 – 19.30 Ruokailu (kuuluu hintaan)
19.45 – 20.30 Esitelmät: (2 x n. 20 min.): GTK:n 
  kulta/malmitutkimukset Etelä-
  Suomessa (Niilo Kärkkäinen, 
  GTK) ja Etelä-Suomen ”kulta-
  gabrot” (Saku Vuori, GTK)

25.9.2009

07.30 – 08.30 Aamupala (kuuluu hintaan)
08.30 – 10.00 Ajo Ylöjärvelle 
10.00 – 11.30 Tutustuminen Lappland Gold 
  Minersin Haverin kohteeseen  
  (Risto Virkkunen / Åsa Corin) 
11.30 – 12.00 Ajo lounaspaikkaan 
12.00 – 13.00 Lounas (kuuluu hintaan)
13.00 – 14.30 Ajo Valkeakoskelle 
14.30 – 15.30 Tutustuminen Dragon Miningin 
  Kaapelinkulman kohteeseen 
  (Pentti Grönholm ja Matti 
  Huttunen)
15.30 – 18.00 Paluu Espoon GTK:lle

Sovelletun geofysiikan 17. neuvottelupäivät pi-
detään Geologian tutkimuskeskuksessa Espoossa 
3.-4.11.2009. 

Ilmoittautuminen 15.9. mennessä VMY:n verk-
kosivun kautta. Lisätietoja antaa Ilmo Kukkonen 
(ilmo.kukkonen(at)gtk.fi).

Sovelletun geofysiikan 
neuvottelupäivät 
3.-4.11.2009

KaIVOs- Ja LOUHINtaJaOstO

Varaa päivämäärä almanakkaasi ja tarkkaile pos-
tejasi. Reissuun voi lähteä Finnairin sinisin siivin 
tahi sitten omalla kulkupelillä.

        Tommi Halonen

Syysretki Lapin kulta- ja  
monimetallimaille 

10-11.9.2009

Syysekskursio 
24.-25.9.2009
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MaterIaaLI tOIMItUKseeN määräaikaan mennessä.
Pyrittävä lyhyeen ja ytimekkääseen esitystapaan. Artikkelien 
suositeltava enimmäispituus kuvineen, taulukkoineen ja kirjalli-
suusliitteineen on neljä painosivua.
KUVaMaterIaaLI postitse levykkeellä, ellei  toisin erikseen 
sovita. Jokainen kuva omana tiedostonaan.  Digikuvissa mahdol-
lisimman suuri kuvakoko. HUOM!  Netissä käytettävä 72 dpi:n 
resoluutio ei riitä painotöissä; kuvan tulee olla lopullises-
sa koossaan terävä 300 dpin resoluutiolla. Tallennusmuoto: jpg 
(tif, eps). (Toimitus tekee kuvankäsittelyn.) Taulukoissa käyvät 
parhaiten PowerPoint ja Excel.
PÄÄOtsIKOt Ja aLa-OtsIKOt erotetaan toisistaan selkeästi.

tiede & tekniikka -artikkelit:
KUVat Ja taULUKOt numeroidaan jatkuvasti ja niiden tekstit 
sekä näiden englanninkieliset käännökset kirjoitetaan erilliselle 
arkille. Kuvien paikat on merkittävä käsikirjoitukseen.
kaaVaT Ja YhTÄLöT on kirjoitettava selvästi ja yksinkertai-
seen muotoon. Käytettävä SI-yksiköitä.
KIrJaLLIsUUsVIItteet numeroidaan jatkuvasti // sulkuihin 
tekstissä ja esitetään lopussa seuraavassa muodossa: 1. Järvinen, 
A.; Vuoriteollisuus-Bergshanteringen, 34 (1976) 35-39.
Jokaiselle T&T-osaan tulevalle artikkelille on ilmoitettava EnG-
LaNNINKIeLINeN OtsIKKO  ja  kielellisesti tarkistettu englan-
ninkielinen yhteenveto sUMMary pituudeltaan enintään noin 
20 konekirjoitusriviä. Kirjoittajasta CV ja valokuva.
erIPaINOKset toimitetaan kirjoittajan laskuun eri sopimuk-
sella. Tilataan suoraan kirjapainosta (Åke Winberg 050-5163163) 
ennen lehden painatusta. 
nEkROLOGiT mielellään enintään noin 150 sanaa. 
ILMOItUsaINeIstO Tammisaaren Kirjapaino, Christel Wester-
lund, Trollbergintie 10, 10600 Tammisaari, 019-2229405, prepress@
tammisaarenkirjapaino.fi 

OHJeIta KIrJOIttaJILLe

Ft elias ekdahl, puheenjohtaja/President 
Geologian tutkimuskeskus, 
PL 96, 02151 ESPOO 
020 550 2200 elias.ekdahl(at)gtk.fi

DI Harri Natunen, varapuheenjohtaja/
Vice President Boliden Zinc Production, 
PL 26, 67101 KOKKOLA
06-8286000 harri.natunen(at)boliden.com

yHDIstyKseN PÄÄsIHteerI/
secretary General, Di Erkki Ristimäki
Mannerheimintie 14, 10960 HANKO 
0400-473 270 
erkki.ristimaki(at)vuorimiesyhdistys.fi
 
yHDIstyKseN raHastONHOItaJa/
Treasurer, TkL Ulla-Riitta Lahtinen 
Kaskilaaksontie 3 D 108, 02360 ESPOO 
0400-456 195 
u-r.lahtinen(at)vuorimiesyhdistys.fi

GEOLOGijaOsTO/Geology section
Ph.D. Juhani Ojala pj/chairman
Store Norske Gull As, 040-8480285
juhani.ojala(at)snsk.no 
DI Mari Lahti sihteeri/secretary
Posiva Oy, 040-7544334
mari.lahti(at)posiva.fi 

KaIVOs- Ja LOUHINtaJaOstO/ 
Mining and excavation section
Di Matti Pulkkinen pj/chairman 
Kevitsa Mining Oy, 050-3251310
pulkkinen(at)scandinavianminerals.com
DI tommi Halonen, sihteeri/secretary 
Oy Forcit Ab 020 7440 310, 050-5390310  
tommi.halonen(at)forcit.fi

RikasTUs- Ja PROsEssijaOsTO/ 
Mineral processing section
DI Mirva Mustakangas pj/chairman 
Teknikum Oy, 050-401 1607
mirva.mustakangas(at)teknikum.com
DI Kari Föhr, sihteeri/secretary 
Outotec Minerals Oy, 020 5292 721, 
040-594 5657 kari.fohr(at)outotec.com

METaLLURGijaOsTO/Metallurgy section 
DI Jorma Panula, pj/chairman 
Boliden Kokkola Oy
040-509 57 10
jorma.panula(at)boliden.com
Di sasu Penttinen, sihteeri/ secretary 
Boliden Kokkola Oy
040-529 49 23
sasu.penttinen(at)boliden.com
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Metso Minerals Finland, Vantaa 02048 45200, www.metso.com/miningandconstruction

“Kaivosalan kansainvälinen markkinajohtaja”
Laajan osaamis- ja prosessivalikoiman avulla tarjoamme monipuoliset
palvelut asiakkaillemme – yksittäisistä laitteista kokonaisratkaisuihin ja 
avaimet käteen -toimituksiin.
Suomessa vahvuuksiamme ovat mm. asiakkaittemme tuotantoprosessien 
tuntemus, vahvat tuotemerkit sekä kattava myynti- ja huoltopalvelu.


