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Metallien jalostus on yksi metalli- ja 
elektroniikkateollisuuden kolmesta pää- 
toimialasta. Muut kaksi ovat elektroniik- 
ka- ja sähköteollisuus sekä kone- ja me- 
tallituoteteollisuus. Yhdessä nämä kol- 
me toimialaa muodostavat 46% Suo- 
men teollisuuden tuotannosta ja 60% ta- 
varaviennistä, ne työllistävät 46% koko 
teollisuuden henkilöstöstä ja ja satsaa- 
vat tutkimukseen ja kehitykseen 80% 
koko teollisuuden panostuksesta. 

Metallien jalostus toimialana käsittää 
teräs- ja kuparituotteiden valmistuksen, 
jaloteräksen, sirıkin, nikkelin ja ferrokro- 
min valmistuksen sekä valimot. Metalli- 
en jalostuksen keskeiset yritykset ovat 
Outokumpu, Rautaruukki ja Imatra 
Steel. Nämä yritykset toimivat yhdessä 
Metallinjalostajat ry:n nimissä Vuori- 
miespäivien isäntäyhtiöinä tarjoten pro- 
fesseri Tuomo Tiaisen sanoittaman ka- 
valkadin Metallien jalostuksen vaiheisiin 
halki vuosisatojen. Me Vuorimiehet tie- 
dämme ja tunnemme alalle kertyneen 
osaamisen määrän ja tason. Emme ole 
vielä pystyneet tätä viestiä viemään ylei- 
seen tietoisuuteen. 

Alan arvostuksen ja yritysten vetovoi- 
man saattamiseksi oikealle tasolle teh- 
dään kovasti töitä koko ajan. Metallinja- 
lostajien hallitus päätti toissa vuonna li- 
säpanostuksista alan tunneftuuden ja 
arvostuksen lisäämiseksi painopisteenä 
13-25 vuotiaat nuoret. Yrityksissä nimet- 
tiin vastuuhenkilöt koulu-yritysyhteis- 
työn systemaattiseksi ja pitkäjänteiseksi 
toteuttamiseksi. MET on panostanut sa- 
maan työhön omilla kouluyhteyshenki- 
löílläärı, joita on yhdeksällä paikkakun- 
nalla. Myös nämä henkilöt tekevät työtä 
metallien jalostuksen hyväksi. Työsarka 
on valtava, sillä joka vuosi 55 000 nuo- 
ren joukko tulee uudeksi kohderyhmäk- 
si. 

Metallien jalostus 
tulevaisuuden 
tekijä 

Koulu-yritysyhteistyön tavoitteena on 
jakaa oikeaa tietoa ja järjestää rnahdolli- 
simman monelle nuorelle ja opettajalle 
mahdollisuus päästä itse näkemään, 
mitä metallien jalostus käytännössä tar- 
koittaa. Kesätöiden tarjoaminen on hyvä 
keino parantaa nUorten käsityksiä alas- 
ta. Omakohtaisesti saatu tieto metallien 
jalostuksesta vaikuttaa tutkitusti nuorten 
halukkuuteen hakeutua alalle myöhem- 
min. Teollisuuden yhteisesti asettama 

'1`‹)iınit.uj‹)lıtaja Sirpa Snıolsky, 

I 
I 

ı 

I 

i 
I 
I 

Y 

1 

1 

tavoite on tarjota kesätöitä nnäärälle, 
joka vastaa 12% koko henkilöstöstä. 
Metallinjalostusyritykset ovat lähes joka 
vuosi täyttäneet tämän tavoitteen. Itses- 
tään selvää on, että yrityksissä vieraile- 
vat tai kesätöihin otetut nuoret hoide- 
taan hyvin. Heille pitää jäädä mielikuva, 
että heistä oltiin kiinnostuneita ja heistä 
välitettiin. 

Metallien jalostus työllistää Suomessa 
noin 17 000 henkilöä. Me kaikki olemme 
"kouluyhteyshenkilöitä" omiin ja suku- 
laistemme lapsiin sekä näiden kaveripii- 
reihin nähden. Käytämmekö viisaasti ti- 
laisuudet kontakteissamme nuoriin ker- 
toa positiivisia asioista alasta, olemme- 
ko ylpeitä alastamme ja haluammeko 
välittää nuorille oikeaa tietoa. Vuorimies- 
päivien juhlapotpuri olkoon meille kaikil- 
le herätys ja uusi lähtölaukaus tähän 
kouluyhteyshenkilön työhön. Uskon, 
että jokainen kuulija heräsi taas kerran 
huomaamaan ja ymmärtämään sen 
suunnattoman osaamisen, mikä alal- 
Iamme on. Ala on määrätietoisesti huo- 
lehtinut kehityksestään ja investoinut 
tuotannon Iaajennuksiin, modernisoin- 
tiin ja yhä pitemmälle jalostettuihin tuot- 
teisiin. Alan merkitys hyvinvoinnin ja jo- 
kapäiväisen elämisen edellytysten tuo- 
jana nostaa väkisin rintaa rottingille. 
Tehtävämme on kertoa tämä ympäristöl- 
lemme. 

Tätä lukiessa Metalliteollisuuden kes- 
kusliitto, MET on muuttanut nimensä 
Teknologiateollisuus ry:ksi. Kirjoituksen 
alussa mainittujen kolmen toimialan: 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden, 
kone- ja metallituoteteollisuuden sekä 
metallien jalostuksen tutkimus- ja kehi- 
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tyspanostus oli viime vuonna 2240 mil- 
joonaa euroa eli 82% koko Suomen teol- 
lisuuden panostuksesta. Nimen muutos 
ei tarvinne muuta perustelua. Teknolo- 
giateollisuus antaa uusia mahdollisuuk- 
sia alan vetovoiman lisäämisessä ja 
nuorten houkuttelemisessa Teknologia- 
teollisuus ryzn edustamille aloille.lll 

On laulu metallien jalostuksen, 
tärkeän Suomen tuklpilerin 
ja sitä ilman et sä nää 
et sähköä, et kännykkää 

Siispä laulussa tässä nyt katsotaan 
Ja tarkoin myöskin tutkitaan 
Ne metallit, mitkä Suomemma jalostaa 
ja maailmalle kuljettaa. 

à la Tuomo Tiainen 
(sävef Kaz"u,ooíkíen /au/u) 

Muut firmat nousee, häviää 
metalli arvon aine säilyttää. 
On kullan hehku ollut tää 
ajasta aikaan kestävää. 

Metallien jalostuksen laulu 

On laulu metallien jalostuksen, 
tärkeän Suomen tukipilarin. 
Se osaamiseen pohjautuu, 

ı kantautuåuj 

V U O R i T E O L L i S U U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2003 

i 

I 
I 

w 

ı 

l 

.' "'--~.. 
r . 

ı 
r ı 

. 
1 

5 



_ 
I 
I 
I 

I 
I 
ı 

- _  
_ -  

I 
1 
L 
I 
I 
I 
I'- 
I 
I 

I I I ı I I I I 
ı ı I ı ı ı ı c 
I ı ı I I I I I 

""" ' ı""""" ı""" I " `1"" 'T"° *"T""" I""" í """"  
I I ı I I I I : 
I I ı ı I I I I _ - | - _ - - I -  - . ! _ - _ . ı _ _ - ı _ -  ı _ _ _ L _ _ _ 1  
1 I r I I I ı I 

I t ı ı ı ı ı 
I ı I I I I _ I J..- J .....ı L L 

I I ı ı 
I ı ı I 
ı I I I 

-J L 
I I I 
I I I 

i i 
-I ı- 
I 
I 
I 

1 
I 

I 
L 
I 
1 

I I 
- + - - - + -  
I I 
I I 
I I 
` T "  r 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
t- 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

-| 
I 
I 
I 

I 
I' 
I 
I 
I 

ı 
I 

1 
I 
I 
I 

I..... 
I 
I 
I 

- r -  
I 
I 
I 

1 

I 

_--1 ..... 

I 
.____ı 

z 
-__-L 

ı 
I 

- _ _ _ L _  

ı 
l 

" ' r '  
I 

- L  ı 
I 
F 
I 
I 

" " f  
I 

---L I 
I 

-ıı 
_ 

_ _ _ -- - -I-' 
I 
I 

ı I ı I ı I I 
---1- J---J-__J._--L---L---L--- ı I I I I I I 

I I I ı I I I 
_ 4 - _  4 _ _ _ 4 _ - - 4 - _  L - - - L - - - L  -- 

I I I z I I l 
I I I : I I ı 
fl' 1- 1' ' T "  r°"-r---r--- 

I I I I I I l 
_ _ J _  J _ _  I _ l  _ ı _ _ _ ı _ _ _ ı _ _ _  

I I I I I 
I I I ı I 
4 4 4 F --F 

I I I l I I 
I ı I I I I 

*-1~ 'T"'T' ' f " ` f " '  
I I I I I I 

--J...- J .....ı__-L.. -_L.._.. 
I I I I I 
I I I I 

- ---4-- ---4---b---F -F--- 
I I I I I I 
I I I I I I 

r--fi' '1---1 --1 - r " r  
I I I I I I I 
I I ı ı ı ı I 

ı 
ı 
ı 
I 
I 

I 

ı 1 - ıı ı -  -. 

I 
I 
I 
I 

I 
I I ı 
I l I 
ı - - - - - - - ı  - - - - - - * -  
I I ı 
I I I 

_ L _ - _ _ _ _ I _ - _ _ _ _ J _  
ı ı I 
I ı I 
I _ _ _ _ _ - - I _  __ı 
I I I 

I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 

---..-.................ı----.....- ı Q Q ııı 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I- 
I 
I I 

. -- ı . . . . . ----  
I I 
I I 
L ı 
I I 
I I 
I I 

I 

I 
I 

I 

ã o  

*Q  ›c> 

Vuotta 2002 leimasi taloudellinen epä- 
varmuus jo toista vuotta peräkkäin. Ta- 
louskehityksen jarruna toimi edelleen 
tuotannollisten investointien vähäisyys 
erityisesti Yhdysvalloissa ja Länsi-Eu- 
roopassa. Tähän oli syynä kansainväli- 
sen kaupan väheneminen ja siitä aiheu- 
tunut tuotannon ylikapasiteetti useilla 
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KUPARIN HINTAKEHITYS 2002 
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teollisuuden afoilla. Vuoden jälkipuolis- 
kolla talouden epävakautta lisäsivät en- 
tisestään uhka Irakin sodan käynnisty- 
misestä ja talousongelmien lisääntymi- 
nen useissa maissa, kuten Saksassa. 
Maailmantalouden kasvua hidasti myös 
öljyn hinnan nousu. Ainoana valopilkku- 
na olivat talousnäkymät viime vuonna 
Kiinassa ja osassa muuta Kaukoitää 
sekä Venäjällä. 

Kansainvälinen investointitaantuma 
merkitsi vuonna 2002 Suomessa toimi- 
valle metalli- ja elektroniikkateollisuudeh 
le liikevaihdon supistumista, kuten edel- 
lisenäkin vuonna. Metallien jalostukses- 
sa liikevaihto supistui muutaman pro- 
sentin edellisvuotisesta. Tämä johtui 
myyntihintojen alenemisesta. Viennin 

Vuoriteollisuus 
vuonna 2002 
PROFESSORI  K A R ı  H E I S K A N E N ,  TKK  M A T E R I A A L I -  J A  KALL IOTEKNI IKAN osAsTo, 
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Jaloterästuotteiden toiminta- 
ympäristö ja markkinat 

Sinkin kulutus kasvoi lähes 2 %, mutta 
hinta laski kuitenkin 12 % selvästi ylijää- 
mäisillä markkinoilla saavuttaen vuoden 
lopulla alimman arvonsa seitsemään 
vuoteen. Sinkin kulutus kasvoi erityisesti 
Kiinassa, mutta Euroopassa ja Japanis- 
sa kysyntä supistui. Jalostuspalkkiot 
laskivat reaalisesti kaikkien aikojen alim- 
malle tasolleen johtuen alijäämäisistä ri- 
kastemarkkinoista ja sinkin alhaisesta 
hinnasta. 

Sinkkituotteiden toiminta- 
ympäristö ja markkinat 

Kuparin kulutus kasvoi 4 %, mutta alu- 
eelliset erot olivat suuria. Vilkkaana py- 
syneet rakennus- ja autoteollisuus piti- 
vät kysyntää yllä Yhdysvalloissa. Kupari- 
tuotteiden kulutus kasvoi Kiinassa, mut- 
ta supistui Euroopassa. Vuoden 2002 
kuparin keskihinta oli matalampi kuin 
edellisenä vuonna. 

Kuparituotteiden toiminta- 
ympäristö ja markkinat 

arvo lisääntyi hieman, tuotannon määrä 
pysyi edellisvuotisella tasolla. 
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Maailmantalouden alavireisyydestä 
huolimatta ruostumattoman teräksen 
kysyntä kasvoi vuoden 2001 laskukau- 
den jälkeen. Kylmävalssatun ruostumat- 
toman teräksen kysyntä nousi 2 % edel- 
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(CR 304) HINTAKEHITYS 2002 

ElRJ'lnf'l'ıi 
1630 ElRl\o|'ı'n 

1s;ı0~ 1900 

1a10- 
I 
I ı 

lı I 

1ın:›~ 
1 
t1o:›~ 

mu- 
. 

333. 

ID. 

GID 1%' ı%' 1997' ıges' ıew' zum' zxn' 2g(2' 
12:0- 1 ana 
1100 

1999 2m0 
Lähde: HFlTl'he London MeNi Exchang- 

2003 

Lähde: HETI CRU. Transaction Prices 

6 V U O R I T E O L L I S U U S  ı B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2003 

wm» 

aam- 

I 

I 



_,§" . 

ı 
in in | 

-u Q . r 
I 

\ ı 

I I 

a .ııı 
/ 

n 

ı - _ _ I  |,,..ı* 

\ 1 nr r \ _ v  _ / ' 1  r 

 

Terästuotteiden toiminta- 
ympäristö ja markkinat 

Iisvuodesta. Toimialan yhdistymiskehi- 
tyksellä näytti olleen markkinoita va- 
kauttava vaikutus vuonna 2002, kun ky- 
syntä ja tarjonta pysyivät tasapainossa 
talouden yleisestä laskusuunnasta huo- 
limatta. 

Maailman terästuotanto kasvoi 6 pro- 
senttia vuoteen 2001 verrattuna, josta 
merkittävin osa tuli Kiinan kasvaneesta 
tuotannosta. Euroopan Unionin maiden 
terastuotanto oli edellisen vuoden tasol- 
la ja muissa Euroopan maissa se kasvoi 
3 prosenttia. 

Terastuotteiden kysyntä oli Euroopas- 
sa hieman alempi kuin vuonna 2001. Yh~ 
dysvalloissa terästuotteiden kysyntä oli 
samalla tasolla. Kiinassa, Kaakkois- 
Aasian maissa ja ltä-Euroopassa teräs- 
tuotteiden kysyntä kasvoi. 

Yhdysvallat asetti maaliskuussa teräs~ 
tuotteiden tuonnille tuentitulleja. Euroo~ 
pan Unioni asetti maaliskuun lopussa 
kuusi kuukautta voimassa olleet suoja- 
toimet EU-maihin suuntautuvaa teräs- 
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tuotteiden tuontia vastaan. Terästuottei- 
den tuonti EU~alueelle jäi suojatoimien 
vuoksi edellisvuotista pienemmäksi. Te~ 
rastuotteiden vienti ja tuonti olivat EU- 
alueella tasapainossa. Terästuotteiden 
varastot olivat Euroopassa normaalita- 
solla vuoden lopussa. 

Kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla py~ 
syttefi heikkona koko vuoden 2002. Pit- 
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kien erikoisterästen toimitukset väheni» 
vät Euroopassa noin 10 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Terästuotteiden hinnat olivat Euroo- 
passa vuoden alkupuolella erittäin alhai- 
set, mutta alkoivat vahvistua kysynnän 
ja tarjonnan tasapainottuessa vuoden 
toiselta neljännekseltä lähtien. Koko 
vuoden keskihinnat olivat kuitenkin 
edellisvuotisia alemmat. 

Outokummun osuus maailman muokat- 
tujen kuparituotteiden markkinoista sen 
palvelemilla markkinoilla oli vuonna 
2002 noin kymmenen prosenttia. Outo- 
kummun osuus sinkin tuotannosta tällä 
hetkellä Euroopassa on noin 15 pro- 
senttia ja maailmanlaajuisesti noin viisi 
prosenttia. AvestaPolaritin osuus vals- 
satun ruostumattoman teräksen markki- 
noista Euroopassa on noin 2s prosent- 
tia ja maailmanlaajuisesti noin kahdek- 
san prosenttia. Teknologian myynnissä 
Outokummulla oli suuri markkinaosuus 
useissa alan tuotteissa. 

OUTOKUMPU-KONSERNI 

Tunnusluvut vuonna 2002 

- HR Coil - Plate - CR Coil 

1997 

Lähde: Rautaruukki! CRU. Transaction Prices 

1998 

Levytuotteet 

1999 2000 I 2001 2002 

HDGalv 

w ı › fi » Ö l '  

18.3.2003 Vuoıímiespflivfl 2003 1 

OUTOKUMPU Oyj Liikevoitto 

nnııj. 
500 

EUF 

1 

400 1 

300 

Vuonna 2002 Outokummun liikevaihto 
oli 5 558 miljoonaa euroa ja liikevoitto 
267 miljoonaa euroa. 

Tulos osakkeella oli hieman yli 1 euro. 
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 

noin 2 mrd euroa. 
Vuonna 2002 yli 90 prosenttia liike- 

vaihdosta syntyi Suomen ulkopuolella. 
Outokummun palveluksessa on tällä 
hetkellä yli 21 000 henkilöä yli 40 maas- 
sa. I 
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Outokumpu toteutti 28.1 1 .-17.12.2002 
menestyksellisen 300 miljoonan euron 
merkintäetuoikeusannin. Osakeannin 
nettotuotto käytetään AvestaPolaritin vä- 
hemmistön hankintaan otetun väliaikais- 
rahoituksen lyhentämiseen. › 
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tehdasta, jotka sijaitsevat Yhdysvallois- 
sa, Meksikossa, Ranskassa, Italiassa ja 
Tsekin tasavallassa sekä yksi teknolo- 
gia- ja laitteenvalmistusyksikkö Yhdys- 
valloissa. Outokumpu Heatcraft -yhteis- 
yritys on alan ensimmäinen ilmastointi- 
putkien valmistajan ja lämmönvaihdin- 
valmistajan välinen yhteisyritys. 

Zhongshanin laajennus. 
Syyskuussa 2002 Outokumpu sai 

päätökseen Zhongshanin ilmastointi- 
putkitehtaan laajennusohjelman Guang- 
dongin provinssissa Kiinassa. Investoin- 
nin kokonaiskustannus on noin 34 mil- 
joonaa euroa. lnvestointiin kuuluu uusi 
korkealaatuisten sileiden ja sisältä rihlat- 
tujen ilmastointiputkien tuotantolinja. ln- 
vestoinnin ansiosta tehtaan vuotuinen 
tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistui 
25 000 tonniin. 

Copper Products 
Outokumpu Heatcraff yhteísyrítys. 

Elokuussa 2002 Outokumpu ja Lennox 
International perustivat lämrnönsiirto- 
tuote-yhteisyrityksen, Outokumpu Heat- 
craltin. Yhteisyrityssopimuksen mukaan 
Outokumpu maksoi yhteensä 56 miljoo- 
naa euroa 55 prosentin osuudesta Ou- 
tokumpu Heatcratt -yhteisyrltyksessä. 
Outokumpu Heatcraftin muodostavien 
yksiköiden palveluksessa on tällä het~ 
kellä noin 2 200 henkilöä. Yhteísyrityk- 
seen kuuluu kuusi Lennox lnternationa- 
lin lamellilämmönvaihtimia valmistavaa 

noin 1,65 miljoonaan tonniin. Vuoden 
aikana projekti eteni aikataulussaan. Te- 
räksen sulatus uudessa sulatossa alkoi 
elokuussa 2002 ja ensimmäinen valu 
uudella laitteistolla tehtiin syyskuun 
2002 alussa. 

AvestaPolaritin vähemmistöosuuden 
hankinta. 

Outokumpu osti 14.8.2002 Corus 
Groupin 23,2 prosentin osuuden Avesta- 
Polaritissa. Elokuussa 2002 Outokumpu 
teki lain edellyttämän funastustarjouksen 
kaikista niistä AvestaPolaritin osakkeista, 
joita se ei vielä omistanut. Koko Avesta~ 
Polaritin vähemmistöosuuden kokonais- 
hankintakustannus tulee olemaan yh- 
teensä noin 1 122 miljoonaa euroa. 

ThyssenKrupp Nirostan jaloteräskvart- 
tolevy/iíketoiminta. 

Syyskuussa 2002 AvestaPolarit solmi 
ThyssenKrupp Nirosta GmbH:n kanssa 
aiesopimuksen yhtiön jaloteräskvartto- 
levyliiketoiminnan ostamisesta. Vuonna 
2001 ThyssenKrupp Nirostan kvarttole- 
vyliiketoiminnan vuosittainen toimitus- 
määrä oli noin 40 000 tonnia. Kaupan to- 
teuduttua AvestaPolarit aikoo siirtää 
kvartlofevytuotannon Ruotsin DegeNor- 
siin. 

Stainless Steel (AvestaPolarit) 
AvestaPolarítin investoinnit. 
Tornion terässulaton vuotuinen kapa- 

siteetti tulee vuonna 1999 alkaneella n. 
miljardin euron investointiohjelmalla 
nousemaan asteittain 650 000 tonnista 
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Vuoden aikana Outokumpu konserni 
sai kolme kansainvälistä tunnustuspal- 
kintoa. 

CMSAwards. 
Outokumpu Poricopper Oy palkittiin 

kahdella tunnustuspalkinnolla huippu- 
osaamisestaan suprajohtavien lankojen 
valmistajana. "CMS Gold Award"~tun- 
nustuspalkinto annettiin korkealuok- 
kaisten suprajohtavien lankojen valmis- 
tamisesta CMS~koeaseman (Compact 

Taran kaivos. 
Maaliskuussa 2002 Outokumpu aloitti 

edellisenä vuonna suljetun Taran tekni- 
sen kehitysohjelman ja osti elokuussa 
2002 viereiset Bulan malmivarat 37 mil- 
joonan euron kokonaishankintahintaan. 
Teknisen kehitysohjelman ja Bulan mal~ 
mivarojen hankinnan odotetaan paran- 
tavan Taran kannattavuutta ja kasvatta- 
van sen arvoa. Taran tuotanto aloitettiin 
uudelleen syyskuussa 2002. 

Viimeaikaiset liiketoimintojen myynnit. 
Outokumpu myi Pyhäsalmen kupari- 

sinkki-pyriittikaivoksen 70 miljoonalla 
eurolla tammikuussa 2002 ja Australias- 
sa sijaitsevan Black Swanin nikkelikai~ 
voksen 52 miljoonalla eurolla heinä- 
kuussa. 

Metallurgy 
HyolroCopperw 
Outokumpu on useiden vuosien ajan 

kehittänyt uutta HydroCopperT'*^ -nimistä 
hydrometallurgista teknologiaa kupariri- 
kasteiden käsittelemiseksi. HydroCop- 
perTm on patentoitu, kloridiympäristössä 
toimiva prosessi, jonka tyypillinen yksik- 
kökoko on 20 000-150 000 tonnia kupa- 
ria vuodessa. Vuonna 2002 päätettiin 
Poriin rakentaa prosessin koetehdas, 
joka tuottaa päivässä yhden tonnin ku- 
paria. 

Kansainvälisettunnustuspalkinnot 

Muu toiminta 
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Konsernin liikevaihto oli 2,884 miljoonaa 
euroa (2,906). 

Rautaraaka-aineiden 

Rautaruukki Steelin terästuotanto oli 
2 562 000 tonnia (2 565 000). Rautaruuk- 
ki Steelin masuuni nro 1:n heinäkuussa 
toteutetun välikorjauksen ja käyntihäiri- 
öiden vuoksi terästuotanto jäi runsaat 
200 000 tonnia tavoitetasoa alemmaksi. 
Masuunin vàlikorjauksen jälkeen teräs- 
tuotanto on toiminut tavoitetasolla 2,8 
miljoonaa tonnia vuodessa. 

Fundian terästuotanto oli 1 ssa 000 
tonnia (1 604 000). Fundian Koverharin 
masuunin välikorjaus toteutettiin elo- 
kuussa. 

Konsernin levy- ja putkituotteiden toi- 
mitukset olivat s prosenttia suuremmat 
kuin vuonna 2001. Pitkien terästuottei- 
den toimitukset supistuivat 2 prosenttia. 
Betoniterasten ja tankotuotteiden toimi- 
tukset kasvoivat. Lankatuotteiden ja 
kuumavalssattujen profiilien toimitukset 
supistuivat. 

Liikevaihto ja tulos 

Rautaruukin tuotanto ja toimi- 
tukset 

Muon Solenoid) magneetin käämeihin 
ja "CMS Crystal Award" -palkinto tun- 
nustuksena erityisen merkittävästä, vas- 
tuullisesta toiminnasta jättimäisen mag- 
neetin rakennusprojektissa. 

ASM Historiaa/ Landmark Award. 
Outokummun liekkisulatusprosessi 

sai merkittävän kansainvälisen ASM His- 
torical Landmark Award -tunnustuksen 
10. kansainvälisen Iiekkisulatuskon- 
gressin yhteydessä Helsingissä kesä- 
kuussa 2002. 
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keskimäärin 6 prosenttia alemmat ja 
koksautuvan kivihiilen hinta 1 prosentin 
korkeampi kuin vuonna 2001. Sähkön 
hinta oli 9 prosenttia korkeampi ja Fun- 
dian käyttämän romun hinta 8 prosenttia 
korkeampi kuin vuonna 2001. 

Liikevoitto oli 6 miljoonaa euroa (93). 
Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat 
Rautaruukki Steelin toimitusten alem- 
mat hinnat ja Fundia Langan toiminnan l 

tappiollisuus. Fundia Langan tuloskehi- a 
tykseen vaikuttivat saneeraus- ja kehi- j 
tysohjelman toteuttamisesta aiheutu- 
neet tuotanto-ongelmat ja korkeammat 
kustannukset sekä valssilangan alhaiset 
hinnat. 

Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit oli- 
vat 142 miljoonaa euroa (162) ja nettoin- 
vestoinnit 129 miljoonaa euroa (150). 

Raahen terästehtaan masuuni nro 1:n 
ja Koverharin tehtaan masuunin välikor- 
jaukset toteutettiin heinä-elokuussa. 
Fundian Nedstaalin tehtaalla otettiin 
marraskuussa käyttöön uusittu valssa- 
uslinja, joka korvaa kaksi entistä linjaa. 
Fundia Cromax hankki omistukseensa 
vuoden 2002 alussa kovakromattuja 
tankoja valmistavan italialaisen Fluid 
S.p.A -nimisen yrityksen. 

Rakennustuoteryhmä avasi uudet teh- 
taat Kazahstanissa ja Keski-Venäjällä. 

Investoinnit 

Tutkimus ja kehitys 

Tutkimus- ja kehitystoiminta suunnattiin 
strategian mukaisesti konsernin kannat- 
tavuutta parantaviin kehityskohteisiin. 
Pääpaino oli prosessien tuottavuuden ja 
uusien erikoistuotteiden kehittämisessä. 

Prosessikehityksen tärkeimpänä koh- 
teena oli Raahen terästehtaan terästuo- 
tannon nostaminen tavoitetasolle 2,8 
miljoonaa tonnia vuodessa. 

Rautaruukki Steel laajensi kuumavals- 

RAUTARUUKKI 

I 

I 
ijoitelun pääoman tuotto*, % 
man pääoman tuotto*, % 
mavaraisuusaste. % 
elkaantuneisuusaste. % 

Korolliset nettovelat, Me 
Tulos / osake, e 
Oma pääoma / osake, e 
Henkilöstö keskimäärin 
* 12 edellisen kuukauden ajalta 

ııkevoitto liikevaihdosta 
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sattujen Optim-rakenneterästen valikoi- 
maa entistä lujemmalfa sekä myös ai- 
empaa pehmeämmällä ja paremmin 
muovattavalla teräslajilla. 

Metform toi markkinoille uuden putki- 
palkkeihin perustuvan asuinrakennus 
ten perustusjärjestelmän sekä ferriitti- 
sestä ruostumattomasta teräksestä val- 
mistetut putket. 

Rakennustuotteiden kehittämisessä 
oli tärkeänä painopistealueena koko~ 
naisten tuotejärjestelmien kehittäminen. 

Fundia laajensi tuotevalikoimaansa 
uusilla koneistettavilla teräksillä ja kehitti 
seostettuja teräksiä erityisesti Fundia 
Nedstaalin tuotevalikoiman tarpeisiin. 

Konsernin henkilöstön määrä oli vuo- 
den päättyessä 12 804 (12 975) Raken- 
nustuoteryhmässä henkilöstömäärä 
kasvoi toiminnan laajenemisen vuoksi. 
Kaikissa muissa ryhmissä henkilöstö- 
määrä väheni. Henkilöstömäärää supis- 
tetaan edelleen kustannustehokkuuden 
parantamiseksi. Tehtyjen päätösten mu- 
kaan konsernin henkilöstömäärä vähe- 
nee noin 700:Ila. 

Henkilöstö 
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IMATRA STEEL oy 
Imatra Steelin liikevaihto oli 200,4 

milj.euroa (186,4) eli 7,50/0 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kasvu syntyi takomoliiketoiminnassa. 
Liikevoitto laski edelliseen vuoteen 

verrattuna ja oli 3,2 milj.euroa (6,4). 
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Imatra Steelin liikevaihto oli 200,4 milj. 
euroa (186,4) eli 7,5% enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kasvu syntyi tako- 
moliiketoiminnassa, jossa Scottish 
Stampingsin osto vahvisti Imatra Kilstan 
asemaa yhtenä maailman johtavista 
kuorma-autoteollisuuden taottujen kom- 
ponenttien valmistajista. Imatran teräs- 
tehtaan ja Billnäsin jousitehtaan toimi- 
tusmäärät sen sijaan laskivat. Liikevoitto 
laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 
3,2 milj. euroa (6,4). 

Syksyn aikana romun ja energian hin- 
tojen nousu rasitti tulosta'ja aiheutti pai- 
neita sekä teräksen että myös kompo- 
nenttien hintojen korottamiselle. Tulosta 
rasittaa myös Imatran terästehtaalla syk- 
syn aikana käynnistetty ohjelma, jolla 
henkilöstön määrä vähennetään vastaa- 
maan tehtaan alentunutta toimitusmää- 
rää. 

Imatran terästehtaan perusmetallurgi- 
an uudistamisinvestoinnin ensimmäisen 
vaiheen, uudistetun karkeavalssaamon 
käyttöönotto tapahtui suunnitelmien 
mukaan elokuussa. 

Scottish Stampingsissa aloitettiin ko- 
neistettujen etuakselipalkkien toimituk- 
set. Billnäsin jousitehtaalla laajennettiin 
korkeajännitteisten TAPERTEC-paraa- 
belijousien toimitusohjelmaa. 

Henkilöstön kehittämisen painoaluei- 
ta olivat monitaitoisuuden ja joustavuu- 
den lisääminen sekä niihin liittyvät jatku- 
vat oppimisprosessit. Laatu- ja ympäris- 
töjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 
jatkui vastaavien järjestelmien ohjaa- 
malla tavalla. 

IMATRA STEEL Oy Ab 

ALTEAMS GROUp 

Alteams Oy muodostettiin vuoden 2002 
alussa kolmesta Kuusakoski-konserniin 
kuuluvasta valimoyrityksestä: Jyskän 
Metalli Oy, Laihian Metalli Oy ja Lopen 
Metallivalimo Oy . 

Kevytmetalli valukomponentteja toi- 
mittavalle Alteams Oy:lle vuosi 2002 oli 
merkittävä kansainvälistymisen vuosi. 

Keväällä tehdyllä yrityskaupalla liitet- 

I ı› 

9 



Tonma 
(* 1000) 

Cu 

(%) 

Zn 
(%) 

S 
(0‹›) 

Todetut 13 223 1.2 2.5 41.8 
Todennäköıset 3 951 1.16 2.9 41.6 
Yhteensä 17 174 1.19 2.59 41.7 
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Outokumpu Oyj möi Pyhäsalmen kai- 
voksen kanadalaiselle Inmet Mining 
Corporationille maaliskuussa 2002. 

lnmet Mining on kanadalainen kaivos- 
yhtiö, jonka osakkeet noteerataan To- 
ronton pörssissä. lnmet Mining omistaa 
Troiluksen kultakaivoksen Kanadassa, 
on 55 %:n osuudella osakkaana Cayelin 
kupari-sinkkikaivoksessa Turkissa sekä 
18 %:n osuudella osakkaana Ok Tedin 

tiin merkittävä ruotsalainen painevalutoi- 
mittaja, Stilexo lndustrie AB, ryhmään. 
Samassa yhteydessä siirtyi Stilexon ty- 
täryhtiO Kiinassa, STS Alteams 
(Suzhou) Electronics Co Ltd ryhmän 
omistukseen. 

Syksyllä liitettiin Ruovedellä toimiva 
Valutyö Autio & Co Oy Alteams Oyzn 
omistukseen. Tehdyllä ostolla vahviste- 
taan ryhmän hiekka- ja kokillivalu toimi- 
alan asemaa markkinoilla. 

Alteams Groupin palveluksessa oli 
vuoden 2002 lopussa n. 600 henkilöä ja 
yrityksen liikevaihto oli viime vuonna va- 
jaat ao miljeuroa. Valimotoiminnan ko- 
konaiskapasiteetti on n. 8 000 tonnia ke- 
vytmetallivaluja. 

INMET MINING 

Stilexo Industrie AB 
liitettiin keväällä 2002 ryhmään 
'Tehdas Ruotsissa Jönköpingissä 
• Tehdas Kiinassa Shanghain lähellä Suzlıoussa 
°Valutyö Autio & (`() Oy 
liitettiin ryhmään syksyllä 2002 
'Tehdas Ruovedellä 
~Myyntikonttori perustettu Tanskaan kaıısainvälisen asiakaspohjan 
laajentamiseksi 

! 
I 
I 

28.3.2003 

ALTEAMS Oy 
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Pyhäsalmi Mine Oy 

Malmívarat 1.1.2003 
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ı ı .  

Stilexo Industri AB 
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kupari~kultakaivoksessa Papua-Uus 
Guineassa. lnmetin vuoden 2002 liike- 
vaihto oli noin 200 milj. euroa. 

Vuosi 2002 oli Pyhäsalmi Mine Oy:n ja 

Liikevaihto kasvoi 17 % 
ja oli 252 miljoonaa euroa. 

mikä ylitti edellisvuoden tuloksen 46 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 %. 

Liiketoiminnan tulos nousi 35 2 miljoonaan euroon, 
%:|Ia. 

Kokonaislouhinta'oli n 11 M 
Poltetun kalkin tuotanto yli 

STs-Aiteams (âuzhou) Co., Ltd 

28.3.2003 

NORDKALK Oyj 
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Lübeck 

Nordkalks försäljning ökade klart jäm- 
fört med föregàende år. 

Kalksten bröts och förädlades i Fin- 
land, Sverige, Estland och Polen. Total- 
brytningen var c. 11 miljoner ton sten 
medan produktionerı av brand kalk för 
första gången överskred en miljon ton. 

Utvecklingen var positiv inom alla tre 
kundsegment - industri, lantbruk och 
miljö -- men den stora tillväxten kom från 
irıdustrisegmentet. Särskilt försaljningen 
till pappersindustrin ökade, i och med att 
dotterbolaget Suomen Karbonaatti Oy 
tog ibruk ny kapacitet för produktion av 
papperspigment i Villmanstrand. 

Omsàttningen vaxte 17 % från föregâ- 
ende år och var 252 miljoner euro. 

Rörelseresultatet ökade med 46 % till 
35,2 miljoner euro. 

Avkastningen på sysselsaft kapital var 
15,3 %. 

Verksamheterna i Polen och Estland 
uppnådde bàda positiva resultat. 

Nordkalks totala investeringar år 2002 
uppgick till 29,4 miljoner euro. Den 
största enskilda investeringen var dot- 
terföretaget Suomen Karbonaatti Oyzs 
utvidgning av produktionskapaciteten 
för papperspigment i Villmanstrand. In- 
vesteringen på 16,5 miljoner euro ökar 

uuden kaivoksen ensimmäinen täysi toi- 
mintavuosi. Operatiivinen tulos vuonna 
2002 oli, alhaisista metallin hinnoista 
huolimatta, 8,1 milj. euroa. 

Tuotanto uudesta kaivoksesta kayn- 
nistyi suunnitellusti ja investoinnille ase- 
tetut tavoitteet ovat toteutuneet. Suunni- 
teltuun vuosituotantoon 1,3 milj. tonnia 
päästään vuoden 2003 aikana. 

Pyhäsalmen kaivoksen tunnetut mal- 
mivarat ovat 17,2 milj. tonnia. 

NORDKALK OYJ ABP 

Norway 

Landskrona "lgnaberga 
Maimö 

Verdalä 
*Raahe 

Sweden ›Kokkola 
*Vimpeli 
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Ägarbyte 

I december 2002 undertecknades ett av- 
tai enligt vilket Partek Oyj Abp säljer hela 
aktiestocken l Nordkalk till NK-Holding 
OyAb. NK-Holding har grundats av en 
finländsk investerargrupp, som bestár 
av Ahlström Capital Oy, CapMan Oy 
samt en grupp huvudsakligen institutio- 
nella placerare. 

kapaciteten med 30 % och den nya an- 
läggningen tas ibruk under första halvan 
av år 2003. 

Mondo Minerals Oy:n toimintaan vuon- 
na 2002 vaikutti yleinen talouden taantu- 
ma. Myytyjen talkkitonnien määrä oli sa- 
malla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Taantuma tuntui voimakkaimmin paperi- 
teollisuuden käyttämissä talkkilaaduis- 
sa, sen sijaan vienti eurooppalaiselle 
maali- ja muoviteollisuudelle lisääntyi 
edelliseen vuoteen verrattuna yli 10 %. 

Kaivosten kokonaislouhinta oli 3,6 
miljoonaa tonnia, josta talkkimalmin 
osuus oli noin 28 %. Yhtiön suomalaisil- 

MONDO MINERALS OY 

/' 

SMA Saxo Minerals 

ı 

Kaivosten kokonaislouhinta oli 3,6 
miljoonaa tonnia, josta talkkimalmin 
osuus oli noin 28 %. 

Yhtiön suomalaisilla tehtailla tuotettiin 
V. 2002 yhteensä 477 000 tonnia 
erilaisia talkkituotteita sekä 9 100 
tonnia nikkelirikastetta. 

Viennin osuus oli n. 40 Oo myydyista 
tonneista. 

MONDO MINERALS 
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la tehtailla tuotettiin V. 2002 yhteensä 
477 000 tonnia erilaisia talkkituotteita 
sekä 9 100 tonnia nikkelirikastetta. Vien- 
nin osuus oli n. 40 % myydyistä tonneista. 

Mondo Minerals Oy:ssä käynnistettiin 
kehittämisohjelma toiminnan tehostami- 
seksi. 

/ 

Tutkimuskairaukset Suurikuusikon alueella 
jatkuvat. 

Alueelta on todettu noin 11 miljoonaa 
tonnia malmia jonka kultapitoisuus 
keskimäärin on 5,4 grammaa tonnissa 
malmia. 

Suurikuusikon kaivos sai ympäristöluvan 
1 .11 .2002 ja kaivospiiritoimitus päättyi 
15.1 1 .2002 

RIDDARHYTTAN RESOURCES 
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SMA SAXO MINERAL OY 

SMA Saxo Mineral Oy:n perinteisten 
kalkkitehtaiden, Kalkkimaa ja Louko- 
lampi, lisäksi aloitti toimintansa vuoden 
lopussa kolmas tehdas Tornion Röytäs- 
sä AvestaPolaritin kanssa tehdyn sopi- 
muksen pohjalta. 

Uuden tehdasinvestoinnin kokonais- 
budjetti on noin 20 milj. euroa. 

Kalkkiuuni valmistui ennätysajassa ja 
rakennusluvan saamisesta 14.1.2002 
koepolttoihin kului vain vajaa 11 kuu- 
kautta. Ensimmäinen toimitus AvestaPo- 
laritille tapahtui 29. marraskuuta. 

Kapasiteetiltaan tehdas on Pohjois- 
maiden suurin n. 190 000 t poltettua 
kaikkia vuodessa. Raekokoluokassa 4- 
30 mm uuni on maailman suurin. 

Kalkkikivi tuodaan laivalla Röyttän sa- 
tamaan emoyhtiön SMA Svenska Mine- 
ral AB:n louhokselta Gotlannista. 

Fliddarhyttan Resources on jatkanut Kit- 
tiiän kunnan Kiistalan kylän läheisyydes- 
sä sijaitsevan Suurikuusikon kultaesiin- 
tymän tutkimuksia. Vuodesta 1998 jat- 
kuneiden kairausten tuloksena on alu- 
eelta todettu noin 11 miljoonaa tonnia 
malmia, jonka kultapitoisuus keskimää- 
rin on 5,4 grammaa tonnissa malmia. 

Tutkimuskairaukset Suurikuusikon 
alueella jatkuvat eikä esiintymän syvyys- 
tai pituussuuntaisia ulottuvuuksia ole 
vielä rajattu. 

Suurikuusikon kaivos sai ympäristölu- 
van 1.1 1 .2002 ja kaivospiiritoimitus päät- 
tyi 15.1 1 .2002 

Metso konsernin liikevaihto oli vuonna 
2002 4,69 miljardia euroa. Liikevoitto oli 
ta? miljoonaa euroa. 

RIDDARHYTTAN 
RESOURCES OY 

METSO Oyj 

Konserni 
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Metso Mineralsille, Metso-konsernin 
kiven- ja mineraalienkäsittelyn liiketoi- 
mintalinjalle vuosi 2002 oli ensimmäinen 
kokonainen vuosi, kun Svedala oli osa 
Metso Mineralsia. integrointi onnistui 
kokonaisuudessa erinomaisesti, ja 
Metso Minerals onkin nyt kiistatta maail- 
man johtava laite- ja järjestelmätoimitta- 
ja kaivosteollisuudelfe ja mineraalien 
tuottajille. 

Metso Mineralsin myynti vuonna 2002 
oli kaikkiaan 1,8 miljardia euroa. Toimin- 
nan tulos nousi 51 ,4 miljoonaan euroon. 

Suurimmat markkina-alueet olivat Poh- 
jois-Amerikka ja keskinen Eurooppa. 

Henkilökunnan määrä oli yli 10 500. 
Metso Mineralsillla on omia tuotantolai- 
toksia ja myyntiyhtiöitä noin 60 maassa 
ja kattava edustajaverkosto vielä kym- 
menissä muissa. 

Sandvilclvíining and Construction 

wWmoa 

Metso Minerals 

ı 

I 

sano 

1999 

Sandvik Mining and Construction 

METSO Mineral Liikevaihto alueittain 

Etelä- 
Amerikka 

12 % 
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Aasia 
14 % 
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Amerikka 

1999 2000 2001 
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liikevaihto 2002 oli 5330,0 miljoonaa 
euroa eli lähes sama kuin edellisenä 
vuotena. Sandvik-konsernin liikevoitto 
2002 oli 631,0 miljoonaa euroa (656,0) 
ollen 12 % liikevaihdosta. 

Sandvik Mining and Construction 
Sandvik Mining and Constructionin tu- 

los parani jälleen ollen viime vuonna 
korkein sitten toimialan perustamisen. 
SMC:n laskutus oli 1 520 miljoonaa eu- 
roa (1 450). Vuonna 2001 tehty kiven- 
murskaukseen ja seulontaan keskitty- 
vän Sandvik Rock Prooessingin osto 
vaikutti nyt ensimmäistä kertaa täysi- 
määräisesti olfen odotusten mukainen. 
Syksyllä ostettu Mazda Earth Moving 

SANDVIK-KONSERNI ja 
SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION (SMC) 

Sandvik-konsernin 

145 0 

1999 

LI IKEVAIHTO (MILJARDIA E U R )  

1 , 4 5  1 , 5 2  

2002 

2000 

I Eurooppa 
32 % 

2001 
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Afrikassa myynti säilyi edellisvuoden 
tasolla painottuen kaivosteollisuuteen. 
Etelä-Amerikassakin edellisen vuoden 
tasolla säilynyt myynti niin ikään kohdis- 
tui kaivos- ja metallurgiseen teollisuu- 
teen. 

Venäjän ja muun IVY-alueen kaivos- ja 
metallurginen teollisuus on vähitellen 
kehittymässä merkittäväksi markkinaksi 
Laroxille. Pohjois- ja Keski-Amerikassa 
myynti, joka pääasiassa painottuu kemi- 
an- ja muuhun prosessiteollisuuteen, oli 
vuoden 2001 tasolla. Myynti Suomessa 
ja Euroopassa jatkui edellisvuotta vas- 
taavasti painottuen vahvasti kemianteol- 
lisuuteen. Jälkimarkkinoiden osuus lii- 
kevaihdosta oli noin kolmannes. 

Laroxin liiketoimintavuosi 2002 oli välttä- 
vä. Tilikausi käynnistyi hyvällä lähes 21 
milj. euron tilauskannalla ja säilyi edel- 
lisvuotta korkeammalla tasolla kuluneen 
vuoden ensimmäiset neljä kuukautta. 
Tämän jälkeen uusien ennustettujen tila- 
uksien tulo olennaisesti hidastui ja kes- 
kimääräinen tilauskanta pieneni vuoden 
2000 tasolle. 

Larox osti kesällä 2002 englantilaisen 
kiillotussuodattimia valmistavan Scheibler 
Filters Ltd -yhtiön oltuaan jälleenmyyjä- 
nä maailmanlaajuisesti jo vuodesta 
1998. 

Larox panosti kaivosteollisuuden M- 
sarjan painesuodattimien ja kemianteol- 
lisuuden C-sarjan painesuodattimien 
tuotekehitykseen. 

Aasia oli Laroxin voimakkaimmin kas- 
vava myyntialue vuonna 2002. Kasvu 
siellä painottui erityisesti Kiinaan ja Ja- 
paniin, ja myynti suuntautui erittäin vah- 
vasti kemianteollisuuteen. 

Technology ehti vaikuttaa laskutukseen 
vasta 2 MEUR. Yritys laajentaa SMC:n 
tarjontaa erityisesti iskuvasaroiden, po- 
rakaluston ja varaosien osalta. 

Saatujen tilausten määrä oli 1 622 mil- 
joonaa euroa, mikä oli 5 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Varsinkin vuo- 
den viimeinen neljännes oli varsin suo- 
tuisa saatujen tilausten määrän ollessa 
19 % enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Kaivostoiminnan kysyntä vaihteli alueel- 
lisesti merkittävästi ollen hyvä Afrikassa, 
Australiassa sekä Etelä-Amerikassa, 
sen sijaan varsinkin Euroopan kaivostoi- 
minta kärsi sinkin ja kuparin alhaisesta 
hintatasosta, joka heijastui kaivosten in- 
vestointimahdollisuuksiin. 

Liikevoitto oli 162,0 miljoonaa euroa, 
ollen 11 % laskutuksesta. Tulosparan- 
nukseen vuoden aikana vaikuttivat kas- 
vanut toiminnan volyymi sekä tuotanto- 
kapasiteetin korkea käyttöaste. Vuoden 
alussa toteutetut säästötoimenpiteet pa- 
ransivat niin ikään tulosta. Henkilöstö 
vuoden lopussa oli a 628 henkeä, joka 
on 560 henkeä enemmän kuin vuotta ai- 
emmin. 

LAROX 
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Suomen Malmi Oy:n (Smoyn) toiminta 
kehittyi suotuisasti. Yhtiön liikevaihto 
kasvoi viidenneksellä yli 9 miljoonaan 
euroon, ja Smoy vahvisti asemiaan poh- 
joismaiden johtavana geologisena tutki- 
musurakoitsijana. 

Smoyn henkilöstön määrä oli keski- 
määrin vähän yli sata. 

Smoyn päätoimiala on malminetsinnän 
palvelut eli kairaukset ja mittaukset, mutta 
yhtiön viime vuosien kasvu perustuu 
maanalaisen rakentamisen palveluihin, 
joiden osuus toiminnasta on kasvanut. 

Smoyn vuoden 2002 investoinnit oli- 
vat noin 10 prosenttia liikevaihdosta. 
Pääinvestointi oli kanadalainen järeä tie- 
tokoneohjattu kairauskone, jonka kapa- 
siteetti riittää noin 2000 metrin rei'ille. 

SUOMEN MALMI OY 

Nikkeliä ja kultaa etsittiin edeileen Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, samoin jatkettiin 
kerrosintruusioihin liittyvien kromin, nik- 
kelin ja piatinametailien etsintää. Väli- ja 
Eteiä-Suomessa etsinnän kohteena oli- 

GTK 2002 

/ 

Suomen Malmi Oy 

Larox Oyj Liikevaihdon lobaali jakauma 

Pohjois- ja Etelä 
Amerikka 

40 % 

Australasia 
8 % 

Aasia 
15 % 

lpaivaı 2003 
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vat kulta ja massiiviset sulfidimalmit. 
Kauppa- ja teollisuusministeriölle rapor- 
toitiin viisi malmiaihetta markkinoitaviksi 
edelleen jatkotutkimuskohteiksi. 

Teollisuusmineraalitutkimuksissa kes- 
kityttiin vastaamaan kotimaisessa teolli- 
suudessa yhä lisääntyvään pigmenttimi- 
neraalien tarpeeseen ja käyttöön. Etsin- 
hän painopisteinä olivat Länsi-Suomen 
ilmeniittiesiintymät ja Lounais-Suomen 
karbonaattikivet. Luottamus Suomen 
kallioperän timanttipotentiaaliin on edel- 
leen vahva ja monet junioriyhtiöt ovat 
käynnistäneet timantinetsinnän ltä-Suo- 
messa. 

GTK:n luonnonkivialan tutkimus- ja 
kehittämistoiminta vahvistui merkittä- 
västi uuden tutkimusprofessuurin myö- 
tä. Luonnonkiveen liittyviä etsintäkartoi- 
tuksia toteutettiin Kaakkois-Suomessa, 
Itä-Uudellamaalla ja Keski-Lapissa. 

Kalfioperän syvärakennetutkimusta on 
jatkettu osana Suomen ja Venäjän valtioi- 
den välistä velkakonversio-ohjelmaa. 

Lopuksi muutamia KTM:n tilastolukuja. 
Vuonna 2002 voimassa olevien valta- 

usten luku kasvoi jonkin verran edelli- 
sestä vuodesta ja oli vuoden lopulla n. 
1 700 valtausta. 

Valtauksia myönnettiin n. 400 ja kaira- 
uksia tehtiin hieman yli 170 000 metriä. 

Arvoisat naiset ja herrat, kiitän mielen- 
kiinnostafl 

KAUPPA JA TEOLLISUUS- 
MINISTERIO 
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Alkumusiikin jälkeen Vuorimiesyhdistyk- 
sen puheenjohtaja Kari Heiskanen avasi 
kokouksen toivottaen paikalla olevat 
430 jäsentä tervetulleiksi. Vuosikokous 
kunnioitti edellisen vuosikokouksen jäl 
keen kuoleman kautta poismenneiden 
muistoa hetken hiljaisuudella. Puheen 
johtaja esitti perinteisen katsauksen 
vuoriteollisuuden tapahtumiin ja kehi 
tykseen Suomessa vuonna 2002 

Katsauksen päätteeksi Vuoriteolli 
suus- lehden toimitusneuvoston pu 
heenjohtaja Pekka Purra kertoi Vuori- 
teollisuuslehden asiat, muun muassa 
tuoreen kulttuurihistoriallisen teon, kaik- 
kien 60 vuoden KAIKKI numerot ovat nyt 
CD-levyillä, jäsenetuna. 

Sääntömääräisten vuosikokousasioi- 
den käsittelyä varten kokous valitsi pu- 
heenjohtajaksi DI, KTM Pertti Voutilai- 
sen, joka kutsui vuosikokouksen sihtee 

TEKSTI:  VUORIMIESYHDISTYKSEN PÄÄSIHTEERI  

ANTERO HAKAPÄÄ 

V U O R I T E O L L I S U L J S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2003 
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Luottamushenkilöiden vaalia valmis- 
telemaan oli hallitus asettanut toimikun- 
nan, jonka jäseninä olivat jaostojen pu- 
heenjohtajat ja kutsuttuna puheenjohta- 
jana TkT Juho Mäkinen. Vaalitoiminnan 
ehdotuksen mukaisesti vuosikokous va- 

riksi yhdistyksen pääsihteerin Antero 
Hakapään. 

Hallituksen vuoden 2002 toimintaker- 
tomus luettiin, ja tilinpäätös vuodelta 
2002 vahvistettiin. Toimintakertomus ja 
tilinpäätösasiat on erikseen kirjattu seu- 
raavalla aukeamalla. 

Hallituksen jäsenille myönnettiin vas- 
tuuvapaus. 

Yhdistyksen rahastonhoitaja TkL Ulla- 
Riitta Lahtinen, esitteli hallituksen esi- 
tyksen vuoden 2003 tulo- ja menoarvi- 
oksi, minkä jälkeen vuosikokous vahvis- 
ti jäsenmaksun suuruudeksi 45 euroa, 
eläkeläisiltä 22,50 euroa ja liittyrnismak- 
suksi 10 euroa, nuorilta jäseniltä 0 eu- 
roa. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat 
toimivat kunniatehtävässään ilman palk- 
kiota. 

Kari Heiskanen 
(was), Antero 
Hakapääja Ulla 
Riitta Lahtinen 
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litsi Vuorimiesyhdistyksen puheenjohta- 
jaksi vuodeksi prof. Kari Heiskasen, ja 
varapuheenjohtajaksi niinikään vuodek- 
si DI Pekka Erkk ın .  

Hallituksen erovuoroisten jäsenten 
prof. Tero Hakkaraisen, teollisuusneuvos 
Reijo Vauhkosen ja TkL Martti Veistaron 
tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 
valittiin DI Olli Karhunen Componenta 
Oy:stä, TkT Veikko Heikkinen Rauta- 
ruukki Oyj:stä, DI Lasse Vihavainen 
Imatra Steel Oy Ab:stä. 

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin 
DI Outi Lampela ja DI KTM Jari Mäntylä, 
sekä varalle OTK Juha Järvelä ja KTM 
Vesa-Pekka Takala. 

Puheenjohtaja päätti yhdistyksen vuo- 
sikokouksen ja pyysi professori Kari 
Heiskasta jatkamaan puheenjohtajana. 
Professori Heiskanen kiitti vuosikokouk- 
sen puheenjohtajaa, sekä vuosikokous- 
ta valittuja hallituksen jäseniä kohtaan 
osoitetusta luottamuksesta, sekä halli- 
tuksen eroavia jäseniä näiden aktiivises- 
ta toiminnasta. 

I | | I F  
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Juhlavuoden kunniaksi huomionosoi- 
tuksia jaettiin tavanomaista enemmän. 
Hallituksen päätösten mukaisesti jaet- 
tiin seuraavat kunnianosoitukset: pu- 
heenjohtajan saatesanojen kera: 

Hopeinen Eero Mäkinen -ansiomita- 
Ii numero 35 TkT vuorineuvos Jyrki Juu- 
selalle hänen merkittävistä ansioistaan 
Vuorimiesyhdistyksen tarkoitusperien ja 
toiminnan hyväksi tekemässään työssä. 
Vuorineuvos Juuselan tuki yhdistykselle 
on ollut sekä välillistä jäsenkunnan kaut- 
ta tapahtunutta että suoraa tukea mm. 
pääsihteerin työtilojen ja toimintamah- 
dollisuuksien tarjoamisena. Erikoisesti 
tulee mainita hänen toimintansa nuorten 
teekkareiden houkuttelemiseksi uralle. 
Hänen johdollaan maassamme on moni-› 
puolinen, dynaaminen ja kilpailukykyi- 
nen alan teollisuus, joka nopeaa vauhtia 
on muovautumassa yhä tieto- ja taitoin- 
tensiivisemmäksi tarjoten paljon uusia 
mahdollisuuksia. 

Hopeinen Eero Mäkinen -ansiomi- 
tali numero 36 TkT Juho Mäkiselle hä- 
nen merkittävistä ansioistaan Vuori- 
miesyhdistyksen puheenjohtajana. Hä.- 
nen johdollaan uusittiin yhdistyksen 
säännöt ja kehitettiin uusia avauksia yh- 
distyksen toiminnan kehittämiseksi. Eri- 
koisesti mahdollisuus alueellisten ala- 
yhdistysten perustamiseen tulee saa- 
maan yhdistyksen toimintaan lisää aktii- 
visuutta. 

Yhdistyksen hallitus pääfti vuonna 
1999 perustaa pronssisen Eero Mäkinen 
~mitalin palkitakseen jäseniä mm jaosto- 
jen piirissä tehdystä ansiokkaasta työs- 
tä. Niitä on toistaiseksi ehditty jakaa kak- 
si kappaletta. 

Vuorimiesyhdistyksen hallitus on ko- 
kouksessaan 4.12.2002 päättänyt 
myöntää pronssisen Eero Mäkinen 
-ansiomitalin numero 3 FT, professori 
Markku Mäkelàlle tunnustuksena hänen 
korkeatasoisesta työstään Vuoriteolli- 
suuslehden toimitusneuvoston puheen~ 
johtajana ja yhdistyksen toisena pääsih- 
teerinä. 

Huomionosoitukset 
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numero 4 yhdistyksen rahastonhoita- 
jalle TkL Ulla-Riitta Lahtiselle tunnustuk- 
sena hänen pitkäaikaisesta ja ansiok- 
kaasta työstä Vuorimiesyhdistyksen va- 
rain- ja jäsenasioiden hoitajana. 

numero 5 DI Erkki Ristimäelle tunnus- 
tuksena hänen työstään metallurgijaos- 
tossa ja toiminnasta jaoston toiminnan 
kehittämiseksi. 

numero 6 FT Heikki Vartiaiselle tun- 
nustuksena hänen monipuolisesta työs- 
tään geologijaostossa ja KTM:n ylitar- 
kastajana. 

numero 7 TkT Raimo Vuoliofletunnus- 
tuksena hänen työstään kaivosjaoston 

talitz 

š1h..› 

Pronssiset Eero Mäkinen -ansiomi- 

Efiew 
2053 
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piiršssä ja räjäytysvalvonta-alan uraauur- 
tavasta työstä sekä toiminnastaan nuor- 
ten jäsenten koulutuksessa. 

Yhdistys päätti vuonna 1967 perustaa 
vuorineuvos Berndt Grönblomin nimeä 
kantavan mitalin palkitakseen teräksen- 
jalostuksen piirissä tehdyn mittavan elä- 
mäntyön. Se on perustamisensa jälkeen 
jaettu viidesti, viimeksi 50 vuotisjuhlas- 
sa. 

Berndt Grönblom -mitali 

numero 6 Vuorineuvos Mikko Kívímäelle 
hänen suurista ansioistäan Suomaiäi- 
sen terästeollisuuden kehittäjänä. Hä- 

Kultainen Berndt Grönblom -mitali 

Hezkfàz Vartzamen 
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Petter Forsström pris - Petter Forsström 
palkinto jaetaan vuosittain Vuoriteolli- 

nen johdollaan on tehokas Raahen teh- 
das kehittynyt eràäksi maailman johta~ 
vista joustavan asiakastarpeiden mukai- 
sen tuotannon osaajista. Hänen johdol~ 
Iaan on myös systemaattisesti edetty 
kohti korkeamman jalostusarvon tuottei- 
ta, kuten pinnoitettuja ja korkeaiujuuksi- 
sia tuotteita. 

Petter Forsström -palkinnon 
luovutus 

1/. / › . dström 
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Vuosikokousesitelmiin haettiin näkökul- 
maa tasavallan ulkopuolelta, seuraavien 
esitysten muodossa: 

Magnus Ericsson, President, Raw 
Materials Group AB, Stockholm 

Who wii/ develop mlnlng in Scandina- 
via? Local juniors and global majors ... 

parlners of rlvals ? 
Dr Ing. Hans-UIrich Lindenberg, 

ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg 
Challenges for the European Steel ln- 

dustry in Global Economlcs. 
Tekniikka ja Talous on numerossaan 

10.4.2003 kirjoittanut vuosikokouksen 
esitelmistä ja katsauksestafl 

suuslehdessä julkaistusta parhaasta kir- 
joituksesta. Se on suuruudeltaan 2000 
euroa. Vuodelta 2002 sen sai nimimerkki 
Juho f-lukka, eli dosentti Kalle Taipale ar- 
tikkelisarjastaan "MıNENAALı7*', joka on 
julkaistu Vuoriteollisuuslehden vuosiker- 
roissa 2000 - 2002. 

Vuorimiesyhdistyksen nuoren jäse- 
nen stipendi annetaan poikkeuksellista 
aktiivisuutta osoittaneelle nuorelle jäse- 
nelle alaan perehtymistä varten. Stipen- 
di on suuruudeltaan 1000 euroa. Halli- 
tus oli päättänyt myöntää tänä vuonna 
Nuoren jäsenen stipendin tekn.yo Mari 
Lundströmille. 

Esitelmät 
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ı ı ı v^..v Hallıtuksen toımıntakertomus vuodelta 2002 

Vuosikokous 

VUORIMIESYHDISTYS ııı BERGSMANNAFÖRENINGEN r.y. 

Yhdistyksen toiminta 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa. Kokouksista 
yksi pidettiin sähköpostitse. Kokouksissa olivat läsnä myös jaos- 
tojen puheenjohtajat, rahastonhoitaja, Vuoriteollisuuslehden toi~ 
mitusneuvoston puheenjohtaja ja pääsihteeri. 

Yhdistyksen lehti Vuoriteollisuus - Bergshanteringen ilmestyi 
neljä kertaa. Lehden päätoimittajana toimi profi Jouko Härkkı' ja 
toimitusneuvoston puheenjohtajana D/ Pekka Purra. 

Puheenjohtaja edusti yhdistystä Tukholmassa 29.1 1. järjeste- 
tyssä Svenska Gruvföreningenin 61. Årsmötessä. 

Jaostot 
Pääosa yhdistyksen jäsentoiminnasta tapahtui jaostojen järjes- 
tämissä esitelmä- ja koulutustilaisuuksissa sekä amrnatillisilla 
retkillä. 

Jaostojen toiminta on esitetty yksityiskohtaisemmin jaostojen 
omissa toimintakertomuksissa. 

Jaostojen toimihenkilöt 
- Geologijaosto: puheenjohtaja FT Raimo Lahtinen, sihteeri DI 

Jaana Lohva 
- Kaivosjaosto: puheenjohtaja DI KTK Tauno Paaiumäki, sih- 

teeri DI Jari Honkanen 
- Flikastus- ja prosessijaosto: puheenjohtaja DI Heikki Pekka- 

rinen, sihteeri maprof. Harri Lehto 
-Metallurgijaosto: puheenjohtaja DI Pekka Tuokkoia, sihteeri 

D/ Jyrki Makkonen 

Jäsenmäärät 31 .12.2002 

- Tilintarkastajat: D/ KTM Jari Mäntylä ja DI Outi Lampela 
- Varatilintarkastajat: OTK Juha Järvelä ja KTM Vesa-pekka Takala 
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Yhdistyksen sääntömääräinen 59. vuosikokous pidettiin Tampe- 
re-talossa, Yliopistonkatu 55, Tampereella 5.4.2002. Yhdistyk- 
sen puheenjohtaja TKT Juho Mäkinen avasi kokouksen ja esitti 
katsauksen Suomen vuoriteollisuuden menestymisestä vuonna 
2001. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin DI KTM Pertti Voutilai- 
nen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2001 valittiin proıí 
Kari Heiskanen ja varapuheenjohtajaksi DI Pekka Erkkilä. 

Petter Forsström pris - Petter Forsström palkinto myönnettiin 
TkTJussi Sipilälle hänen artikkelistaan Ketä koskee automaation 
kehittäminen, joka julkaistiin Vuoriteollisuuslehden numerossa 
4/2001. 

Vuorimiesyhdistyksen nuoren jäsenen stipendi annetaan 
poikkeuksellista aktiivisuutta osoittaneelle nuorelle jäsenelle 
alaan perehtymistä varten. Stipendi on suuruudeltaan 1000 eu- 
roa. Hallitus päätti myöntää kaksi nuoren jäsenen stipendiä, jot- 
ka luovutettiin tekn.yo Elli Nurrniselle Teknillisestä korkeakoulus- 
ta ja tekn.yo Elina Oleniukselle Oulun yliopiston teknillisestä tie- 
dekunnasta. 

Lisäksi hallitus päätti jakaa nuoren jäsenen erityisstipendin 
mittavasta, yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi tehdystä työstä. 
Sen sai teknyo Timo Myyryläinen innovatiivisesta panoksesta 
yhdistyksen verkkosivujen kehittämisessä. 

Yhdistyksen uudistetun huornionosoituskäytännön mukaises- 
ti luovutettiin toinen pronssinen Eero Mäkinen -ansiomitali yh- 
distyksen ensimmäiselle pääsihteerille DI Veikko Appelbergílle. 

Virallisten kokousasioiden jälkeen pidettiin seuraavat esitel- 
mät: 

Toimitusjohtaja Johannes Koroma, Teollisuuden ja Työnanta- 
iam'kesi<us1iiii0, 

Osaaminen ja koulutus Suomen menestystekıjöinä 
Toimitusjohtaja Ossi' Virolainen, AvestaPolarit Oyj Abp 
Avesta Polarit - Best in Stainless 
Rehtori Paavo Uronen, Teknillinen korkeakoulu 
Díplomi-insinöörlen koulutus 21 . vuosisadalla 
lllallistanssiaiset pidettiin Ravintola Flosendalissa, jossa isän- 

nyydestä vastasi Sandvik Tamrock Oy, 

10 
14 
59 

+35 

Puheenjohtaja proıí Kari Heiskanen, varapu- 
heenjohtaja DI Pekka Erkkilä. 

Toimihenkilöt: 

Yhdistyksen jäsenmäärä (joista nuoria jäseniä): 
Vuoden aikana 
Erosi 
Kuoleman kautta poistui 
Uusia jäseniä 
Muutos edelliseen vuoteen 
Jaostojen jäsenmäàrät (joista nuoria jäseniä): 
Geologijaosto 
Kaivosjaosto 
Rikastus- ja prosessijaosto 
Metallurgijaosto 

478 
430 
337 

1 189 

(7) 
(10) 
(11) 
(21) 

Espoossa tammikuun 30. päivänä 

VUORIMIESYHDISTYS ı BERGSMANNAFÖRENINGEN r.y. 
HALLITUS 
Kari Heiskanen Antero Hakapää 

Pääsihteeri 

Hallituksen jäsenet: Tkl_ Anne Ahkola-Lehtinen, prof. Tero 
Hakkarainen, Dl Jussi Helavirta, ins. Teuvo Jurvansuu, D1 Pekka 
Mikkola, TKT Raimo Pulkkinen, DI Eero Fiäftyä, teollneuvos Flei- 
jo Vauhkonen, TKL Martti Veistaro 

- Rahastonhoitaja: Tkl_ Ulla-Ffíitta Lahtinen 
- Pääsihteeri: Prof. Markku Mäkelä, 30.6.2002 saakka 
vt. pääsihteeri TKL Ulla-Riitta Lahtinen, 1.7. - 30.10.2002 
Dl eMBA Antero Hakapää, 1.1 1. 2002 alkaen Puheenjohtaja 

V åtv Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2003 
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4. Lisäamáän alan tunnettuutta korkeakouluopintojaan suun- 
nittelevan nuorison keskuudessa yhteistyössa alan oppilaitos- 
ten, yritysten ja työnantajayhdistysten kanssa. 

Espoossa 30. tammikuuta 2003 
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Vuorimiesyhdistyksen sääntöjen 13 § määrittelemien hallituksen 
tehtävien lisäksi tulee hallitus vuonna 2003: 

1.Jatkamaan toimia yhdistyksen taloudellisen pohjan vahvis- 
tamiseksi. 

2. Toimimaan yhdistyksen jäsenpohjan vahvistamiseksi. 
3. Kehittämään edelleen yhdistyksen palveluajatusta ja yhdis~ 

tyksen rakennetta. Tässä yhteydessä pyritään edistämään toi- 
mintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevissa alan maakun- 
nallisissa keskuksissa. 

VUORIMIESYHDISTYS - BERGSMANNAFÖRENINGEN r.y. 
Kari Heiskanen Antero Hakapää 
Puheenjohtaja Pääsihteeri 
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VUORITEOLL|SUUS~LEHTI 

JULKAISUTJA MUUTTUOTT. 

MUUTTUOTOT JA KULUT 

KALLIOMEKANIIKKATOIMIKUNTA + 

TILIKAUDEN YLI- /ALIJAAMA 

HALLINTO JA JÄSENTMNTA 

VARAINHANKINTA 

Jäsenmaksut 
Lahjoitukset 

B U D J E T T I V E R T A I L U  2 0 0 2  
(eur) 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Mainosrnwnti ja 
ulkop. tilauks. 
Toimítustyö, 
painatus, postitus 
ja muut kulut 

Korot 
Vakuutukset 
Pankkipalv. 

_muuT TUOTOT JA KULUI 
TUOTOT 

T I L I K A U D E N  Y L ! - / A L I J A A M Ä  

VA R A I N H A  N K I N T A  
TUOTOT 

VUORITEQLLISUUS -LEHTI 
TUOTOT 

JULKAISUT JA MUUTTUOTTEET 
TUOTOT KULUT 

KALLIQMEKANIIKKATOIMIKUNTA 
TUOTOT KULUT 

henkilöstö 
4uut kulut 

Vuosikokous 
Vuorimiespvät 
Avustukset 
Muu toiminta 
Jaostot 

V A R S I N A I N E N  T O I M I N T A  
VMY:N HALLINTO JA TOIMINTA 

TUOTOT 

U L O S L A S K E L M A  1.1.2002 I 

31.12.2002 (eur) 

47.549,09 
1 .743,00 

1 .402.931,49 

76.184,09 

11.586,83 11.586,83 

38.366,21 

87.372,08 

1207,66 

782,12 

40,40 

i n  

ıııı 

1.479.626,31 

Budjetoitu Toteutunut 

94.694,16 -94.694,16 

11.386,69 +64.797,40 

+ 45.133 + 47.968,03 

22.296,82 
7.915,00 
4228,06 

92.394,50 
5.700,00 

360,57 
39.412,45 

+ 1.600 1207,66 

ıııı 

ııı 

+ 

t .324,06 
KULUT 

KULUT 

57.725 -75.153,23 

12.592 -27.185,20 

KULUT 

45.605 -46.528,71 

139,28 
578,26 

14.000 -29.896,76 

KULUT 

220 + 

60 

ıı 

ı ı  

ı l ı  

+46.225,03 
+ 1.743.00 

+ 

+ 1207,66 

+ 

-22.256,42 
-ı 7.915,00 
- 4228,06 
.. 5.022,42 
- 5.700,00 

360,57 
1046,24 

782,12 
139,28 
578,26 

64,58 

0,00 

0,00 

ıı 27.185,20 

+47.968,03 

+ 1207,66 

-29.896,76 

+ 64,58 

-46.528,71 

75.153,23 

Tot. 2001 

+ 

+ 2.160 

+39.180 

ıııı 

+ 

il 

~12.890 

52.070 

41.810 

12.780 

240 

120 

0,00 

Ainaisjäsenillä mahdollisuus vapaaehtoiseen kannatusmaksuun 
(hallituksen päätös 26.1.1995) 

Varsinainen jäsen 
Eläkeläinen 
Nuori jäsen 
Liittymismaksu 

J Ä S E N M A K S U T  2003 

T I L I K A U D E N  
Y L I - / A L I J A A M Ã  

Jäsenmaksut 
Lahjoitukset 

Mainosmyynti ja 
uikopuoi. tilauks. 
Painatus, postitus, 
toimitustyö 
ja muut kulut 

Korot 
Vakuutukset 
Pankkipalmmaks. 

MUUT TUOTOT JA KULUT 

VUORITEOLLISUUS -LEHTI 

Henkilöstö 
ja muut kulut 
Vuosikokous 
Vuorimiespäivät 
Avustukset ja muu 
ulkopuol. toiminta 
Jaostot 

JULKAISUT JA MUUTTUOTT. 

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

V A  R S I N A  ı N E N  r ..oımınTA 
VMY:N HALUMO JA JASENTOIMINTA 

f A ı . o u s A ı ı v ı o  2 0 0 3 ( e u r )  

VASTATTAVAA 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 

VASTAAVAA 

T A S E 31.12.2002 (eur) 

RAHOITUSOMAISUUS 
Siirtosaamiset 
Rahat ja pankkisaamiset 

OMA PÄÄOMA 
Yli-/Alijäämä ede||.v. 
Yli-/Alijäämä tilik. 

Tilivelat 
Siirtovelat 
Muut lyhytaikaiset velat 

45 EUR 
22,50 EUR 
EI MAKSUA 
10 EUR 

+59.665 
+ 1.700 +61.365 

+61.150 

ıı 

ıı 

85.150 -24.000 

35.700 
7.400 

0 

5.370 
5.050 

0 
140 
580 

+ 1.000 

48.637,18 
27.185,20 

ıı 

2 .944,54 
33.233,62 

-77.240 

15.875 

6.539,03 
7.600,00 

587,15 

53.520 

720 

+46.230 
+ 1.740 +47.970 

+64.800 

Toteutunut 2002 
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94.700 - 29.900 

30.200 
4.200 
5.020 

6.060 
1.050 

?80 
140 
580 

36.178,16 

36.178,16 

+ 1.210 

ı 75.160 

+ 

ı 46.530 

27.190 
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"E .nsinnäkin kunnioitan Eero Mäkistä ja 
hänen työtään yrityksen perustajana ja 
Iuojana. Olen ylpeä, että saan outokum- 
pulaisena olla hänen työnsä jatkajana. 
Hän oli visioiden tekijänä ja niiden to- 
teuttajana aikansa edelläkävijä. Ilman 
häntä tämä upea yhtiö ei olisi olemassa. 

Toiseksi tämän tapaiset kunnianosoi- 
tukset ovat hyvin merkittäviä suomalai- 
sessa kulttuurissa, jonka edustaja itse- 
kin olen. Kiitollisuuden osoittaminen ja 
kiitosten vastaanottaminen luonnollise- 
na tavalla on suomalaiselle vaikea paik- 
ka. Malli, missä kunnianosoitus osoite- 
taan näin konkreettisella tavalla, istuu 
hyvin meidän olosuhteisiimme ja käy- 
täntöä arvostetaan. 

Eero Mäkisen 
jalanjäljissä 

Alan ulkoinen kuva 
muuttumassa 

Eero Mäkistä pidetään Suomen Vuori- 
teollisUuden suurena kehittäjänä. Ky- 
syimme vuorineuvokselta mitä termi 
vuoriteollisuus merkitsee tämän päivän 
Outokummussa. 

"Yhtiö on Eero Mäkisen ajoilta siirtynyt 
jalostusketjussa eteenpäin. Alkupään 
merkitys ei kuitenkaan unohdu. Kaivos- 
toiminnasta olemme alkujaan osaamis- 
tamme kehittäneet ja kaivostuotteiden 
jalostamisen ympärilie toimintamme ra- 
kentuu edelleen. Termi vuoriteollisuus ei 
enää kuvaa sitä teknologista tasoa, joila 
toimimme" 

HAASTATTELU: BO-ERIC FORSTéN KUVA ıLEENA FORSTéN 

Sen lisäksi mitali on muotoilultaan hie- 
no taideteos", toteaa Jyrki Juusela. 

Jyrki Juusela myöntää, että sana vuo- 
riteollisuus on iskostunut selkäytimeen 
ja herättää voimakkaita tunteita. 

"Opiskelin ja valmistuin Otaniemen 
vuoriteollisuusosastolta ja se on käsit- 
teenä juurtunut syvälle mieleeni. Oli 
aluksi vaikea hyväksyä osaston nimen- 
muutosta, mutta kyllä siitäkin on toipu- 
nut. Nimenmuutoksissa on syytä edetä 
varovasti, pitää tietää mitä muutoksella 
halutaan sanoa. Mielestäni esimerkiksi 
Metallinjalostajat onnistuivat nimenmuu- 
toksessaan. Perusmetalli ei koskaan oi- 
kein sytyttänyt. Näen METin muuttumi- 
sen Teknologiateollisuus r.y.:ksi myös 
positiivisena asiana. Teknologia-sanaan 
mahtuu hyvin paljon metallia ja elektro- 
nükkaa 

Kytevään keskusteluun Vuoriteolli- 
suuslehden nimestä Jyrki Juusela ei ha- 
lua ottaa kantaa. Hän sanoo ymmärtä- 
vänsä argumentit, että nuorten korvissa 
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sana vuoriteollisuus kalskahtaa vanhah- 
tavalta ja saattaa synnyttää alan houkut~ 
teleyuuden kannalta vähemmän myön- 
teisiä mielikuvia. Samalla hän huomaut- 
taa, että tämän teollisuudenalan toimin- 
taa kuvaavan termin löytäminen ei ole 
helppoa. 

"Modernissa yhteiskunnassa alamme 
tehtävänä on huolehtia siitä, että materi- 
aaleja käytetään järkevästi ja tehokkaas- 
n hyödykg. 

Vuorimiespäivät täyttävät 
tehtävänsä 

Vuorimiespäivillä on vakiopaikka Jyrki 
Juuselan alrnanakassa. 

"Olen ollut mukana päivillä aina opis- 
keluajoilta lähtien. Ensimmäiset vuori- 
miespäivät minun osaltani olivat vuonna 
1965. Vastaavaa tapahtumaa ei löydy 
muilta insinööri-yhdistyksiltä. Vuori- 
miespäivät on onnistunut yhdistelmä 
koulutusta ja alan sosiaalista kanssa- 
käymistä. Korkeatasoiset luennot ja alan 
ihmisten yhteinen tapaaminen antavat 
mahdollisuuden päivittää tietonsa siitä 
missä kullakin sektorilla mennään" 

Outokummun piirissä päivien ympäril- 
le on kehitetty järjestely, joka toimii 
myös yhtiön sisäisenä funktiona. 

"Sellaisina vuosina, joina siihen on va- 
raa järjestämme päiviä edeltävänä tors- 
taina omalle insinöörikunnallemme ja 
joillekin läheisille yhteistyökumppaneil- 
lemme avec-vastaanoton, jossa yhdes- 
sä rentoudumme musiikin ja ruuan pa- 
rissa. Yhtiö vastaa ylläpidosta kuten 
myös outokumpulaisten osallistumis- 
kustannuksista vuorimiespäiville. Yhtiön 
kannalta tämä on mittava, mutta kannat 
tava investointi ihmisten työmotivaati- 
oon 

"Arvostan kovasti tätä 
mitalia monesta eri syystä ", 
vakuuttaa Outokumpu Oyj:n 
pääjohtaja, vuorineuvos 
Jyrki Juusela, Outokummun 
perustajan Eero Mäkisen 
nimeä kantavan hopeisen 
ansiomitalin numero 35 
saajana. 
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Miltä lähitulevaisuus näyttää? 
"Voidaan olettaa, että sotatilanne on 

pian chi. USA:n talous on vahvalla poh- 
jalla ja pystyy nousemaan omin päin. 
Toinen vahva alue on Aasia, jossa Kiinan 
osuus kaikkien metallien kulutuksesta 
on peräti 15-20 %. Euroopassa tilanne 
on toinen. Talouden kasvu ei ole se mitä 
sen pitäisi olla. Varsinkin Saksassa teol- 
lisuuden rakenteiden muuttaminen on 
suuri haaste. 

Suomessa satsattava 
teknologiaan 

Jyrki Juusela luottaa Suomen uuteen 
haflüukseen. 

"Mukana on hyviä, kokeneita poliitik- 
koja. Tietoa löytyy ainakin riittävästi. 
Kun vaan muistetaan, että ei kannata 
lähteä jakopolitiikkaan vaan kasvupoli- 
tiikkaan. Se on ainoa keino saada jotain 
jaettavaa. Silloin on erittäin tärkeää, että 
valtion satsaus teknologian kehittämi- 
seen jatkuu. Sitä kautta pysymme mu- 
kana kansainvälisessä kilpailussa". 

Euroopan tilanne huolestuttaa 

AvestaPolarit voi hyvin 

Vuosi sitten vuorineuvos Juusela totesi 
näillä palstoilla, että AvestaPolaritin osto 
oli hyvä kauppa, ja puhui silloin myös 
mahdollisista tulevista tiikerihypyistä. 

"Olen edelleen sitä mieltä, että teim- 
me hyvät kaupat ja mitä tiikerihyppyihin 
tulee sellaisiakin saattaa vielä tulla, 
mutta aika niiden esittelyyn ei ole vielä 
kypsä", toteaa Eero Mäkinen -ansiomi- 
talin vastaanottanut vuorineuvos Jyrki 
Juusela.EI 
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Rautaruukin toimitusjohtaja, vuorineuvos Mikko Kivimäki 
vastaanotti vuorimiespäivillä Berndt Grönbfomin nimeä 
kantavan kultaisen ansiomitalin. Mitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on ansioitunut terästeollisuuden kehittämi- 
sessä tai pohjoismaisen yhteistyön rakentamisessa. 1 

I 
ı 

johdollaan Rautaruukki on kehittynyt 
moderniksi ja vahvaksi pohjoismaiseksi 
teräsalan toimijaksi. Mikko Kivimäki jää 
eläkkeelle vuodenvaihteessa 2004. 

BG-mitali jaettiin viimeksi yhdistyksen 
50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 
vuonna 1993. Mikko Kivimäki on kuudes 
mitalinsaaja kautta aikojen. 

"Annan tälle kunnianosoitukselle erityi- 
sen arvon siitä syystä, että Berndt Grön~ 
blom oli maamme modernin terästeolli- 
suuden perustaja. Tullessani Rautaruu- 
kin palvelukseen vuonna 1967 tämän ko- 
koisen maan terästeollisuudelle luonteva 
tuotejako, jossa Rautaruukki keskittyi lit- 
teisiin tuotteisiin ja Ovako pitkiin, oli jo 
toiminnassa", toteaa Mikko Kivimäki. i ı I ı 

Tapasi Grönblomin 
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Kivimäki on koulutukseltaan varatuoma- 
ri ja hän täyttää nämä molemmat merkit- 
tävän teräsmiehen tuntomerkit. Hänen 

ı 
Ia kilpailu sen kun kiristyy? 

ı 

"Olemme kasvattaneet merkittävästi 
perustuotantoa eli teräskapasiteettia, 
mutta ennen kaikkea olemme kasvatta- 
neet jalostusastettamme. Tämä on ta- 
pahtunut pidentämällä jalostusketjuam- 

ı me yhä korkeamman jalostusasteen 
ı 

tuotteisiin, lisäämällä vaativien erikois- 
tuotteiden osuutta eri tuoteryhmissä 
sekä lisäämällä palvelun osuutta toimi- 
tuksissa. Oman teräspalveluryhmän 
osuus laajan asiakaspinnan tavoittami- 
sessa ja palveluelementin lisäämisessä 

i 

on merkittävä. 
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kehitystä kuvaava asia on, että henkilös- 
tömäärä on ainoastaan 7-kertaistunut". 

Toiminnan alkuvuosina Rautaruukki 
oli hyvin suomalainen yritys, 70 % liike- 
vaihdosta tuli kotimaasta, kun nyt Suo- 
men osuus on vajaa 30 %. Tänään yhti- 
ön rakenne on muuttunut siten, että te- 
räksen valmistus tapahtuu Suomen li- 
säksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Te- 
rästä jalostetaan monenlaisiksi erikois- 
tuotteiksi eri puolella Eurooppaa. Rauta- 
ruukin toiminta on tänään globaalia. 
Sen keskeisenä markkina-alueena ovat 
ltämerta ympäröivät valtiot. 

Kivimäki huomauttaa, että yhtiö oli jo 
pitkällä kehityksessään, kun hän otti toi- 
mitusjohtajan tehtävät vastaan vuonna 
1982. 

Hänen tiensä toimitusjohtajaksi kävi 
hallinnollisten tehtävien kautta. 

Mitalinsaajalfa on omakohtainen muisti- 
kuva Berndt Grönblomista. 

"Tulin taloon aikana, jolloin terässulat- 
to ja valssaamo olivat valmistumassa 
Raaheen. Syksyllä 1967, 27.10, järjestet- 
tiin mittava vihkiäisjuhla tarjoiluineen 
kuumanauhavalssaamon hallissa. Juh- 
liin osallistui kaikkiaan noin 3 000 henki- 
löä. Arvovaftaisen kutsuvierasjoukon 
keulahahmoina olivat presidentti Urho 
Kekkonen ja Neuvostoliiton ensimmäi- 
nen varapääministeri D. S. Poljanski. Mi- 
nun tehtäväni oli huolehtia kutsuvierai- 
den pöytien järjestetystä. Juhfaohjelrnan 
vielä jatkuessa kävin paikan päällä tar- 
kistamassa, että kaikki varmasti oli niin 
kuin piti. Siellä vastaan tuli vanhempi, 
arvokkaan näköinen herrasmies, joka 
tervehti minua sanomalla 'Minä olen 
vuorineuvos Grönblom, missä minä is- 
tun?' Silloin en vielä ymmärtänyt miten 
arvokkaasta tapahtumasta oli kysymys". 
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Liikevaihto 250-kertaistunut 

Uuden toimintamallin käyttöönotto on 
vaatinut organisaatioita täyskäännök- 
sen ajattelutavassa. 

"Kun ennen kehitettiin ja valmistettiin 
teknisesti hyviä tuotteita, joita sitten piti 
myydä, lähdetään tänään aivan toisesta 
päästä liikkeelle. Lähdemme asiakkaan 
tarpeesta. Valmistamme asiakkaan tar- 
vitseman tuotteen ja yhdistämme siihen 
asiakkaan tarvitseman palvelun edellyttä- 
en, että tämä toimintakokonaisuus täyt- 
tää asettamamme kannattavuuskriteerit. 
Siinä missä ennen oli selvä jako tehtävä- 
alueisiin - tuotekehitys, valmistus, kun- 
nossapito, myynti jne. - olemme nyt siir- 
tyneet prosessiajatteluun. Tiedonkulku 
asiakkaalta meille, myynnin ja tuotannon 
suunnittelu sekä tuotteen kulku raaka-ai- 
neesta valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena". 

Hänet palkattiin Helsingin konttoriin, 
jonka ainoana juristina hän joutui perus- 
teellisesti paneutumaan yhtiön liiketoi- 
mintaa koskeviin kysymyksiin. Hän toi- 
mi johtokunnan sihteerinä ja nousi sitä 
kautta hallintojohtajaksi ja myöhemmin 
varatoimitusjohtajaksi. 

"Väliin mahtui myös työharjoitteluvuo- 
si Otanmäen kaivoksen johtajana. Vuon- 
na 1982 minut nimitettiin toimitusjohta- 
jaksi, jolloin sain vastuun operatiivises- 
ta toiminnasta, mutta kokonaisvastuu 
siirtyi minulle kokonaisuudessaan vasta 
kesällä 1985. Silloin edeltäjäni, vuori- 
neuvos Helge Haavisto jäi eläkkeelle toi- 
mittuaan kolme vuotta hallituksen pää- 
toimisena puheenjohtajana". 

Monitaitoisia insinöörejä 

Satsaus palveluihin 

Yhtiö, johon Kivimäki vuonna 1967 tuli, 
oli melko eri näköinen ja kokoinen kuin 
tämän päivän Rautaruukki. Oli tehdas 
Raahessa ja konttori Helsingissä. 

"Liikevaihto oli silloin 71,6 miljoonaa 
markkaa eli noin 12 miljoonaa euroa ja 
yhtiön palveluksessa oli 1790 henkilöä. 
lnflaatiolla on totta kai ollut oma vaiku- 
tuksensa lukuihin, mutta nyt kun liike- 
vaihtomme lähenee 3 miljardia euroa, 
voidaan sanoa, että se on tänä aikana 
melkein 250-kertaistunut. Hyvä ja alan 

Mikä konsepti on taannut Rautaruukille 
tasaisen varman kasvun kaikkina näinä 
vuosina häiriöherkillä markkinoilla, joil- 

Mikä on tekniikan rooli tässä uudessa 
toimintamallissa? 

"lnsinööritaito ja tekniikka eivät katoa 
mihinkään. Päinvastoin niiden merkitys 
korostuu koko ajan. Toiminnan perus- 
lähtökohta on edelleen laadukas ja kus- 
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pohjalta laaditun päästödirektiivin pääs- 
tökiintiöitä Suomen viranomaisten toi- 
mesta tulkitaan. Kysymyksellä on suuri 
vaikutus terästeollisuuden kilpailuky- 
kyyn. 

Kunnon teräsmies 

I 

tannuksiltaan jatkuvasti kilpailukykyinen 
raudan ja teräksen valmistus. Ilman sitä 
ei myöskään synny mitään jatkojalos- 
tusta. Teknisiä haasteita on riittänyt 
myös esimerkiksi eri tuotteiden toimitus- 
aikojen Iyhentämisessä 7 viikosta 1 viik- 
koon. Insinööreiltä vaaditaan tänään Ii- 
säksi paljon myös muita kuin pelkän tek- 
niikan taitoja". 

Kivimäki huomauttaa, että terästeolli- 
suus kuuluu niihin tietotekniikan suurku- 
luttajiin, jotka ovat uuden teknologian 
myötä merkittävällä tavalla pystyneet te- 
hostamaan omia prosessejaan. Hän va- 
roittaa kuitenkin liiallisen IT-innostuksen 
riskeistä. 

"Nyt jo on nähtävissä, että käyttömies- 
polvi ei aina tiedä eikä aina ole kiinnos- 
tunut siitä, mitä monitorien takana todel- 
lisessa tuotantoprosessissa tapahtuu. 

Kohti vakaampia teräs- 
markkinoita 

ı 

"Teräs on hintaansa nähden ylivoimai- 
nen materiaali. Siksi se onkin maailman 
käytetyin materiaali. Terästä käytetään 

suuden tuotteita". 
Teräksentuottajien arki ei kuitenkaan 

ole ongelmaton. Kivimäen mukaan alan 
vaikeudet ovat jo kauan johtuneet siitä, 
että tarjonta melkein poikkeuksetta on 
ylittänyt kysynnän. Maailmalla tapahtu- 
vassa konsolidointikehityksessä hän 
näkee merkkejä paremmasta huomis- 
päivästä. 

"Euroopassa konsolidointi on jo var- 
sin pitkällä. Arcelor on 44 miljoonan 
tonnin vuosikapasiteetillaan maailman 
suurin teräksenvalmistaja. USA:ssa 
konsolidoitumiskehitys on takkuillut, 
mutta näyttää nyt päässeen vauhtiin. 
Myös Japanissa ja muualla Aasiassa 
konsolidointi on päässyt hyvään vauh- 
tiin. Esimerkit metsäteollisuuden puo- 
lelta osoittavat, että konsolidoinnin myö- 
tä syntyy terveempi toimintaympäristö. 
Kysynnän heikkeneminen ei johda auto- 
maattisesti hintojen laskemiseen, vaan 
siihen vastataan yhä useammin laske- 
malla kapasiteetin käyttöastetta". 

Kivimäki näkee tärkeänä lähiaikojen 
kysymyksenä, miten Kioto-sopimuksen 

Minkälaisen kohtelun juristi Kivimäki on 
35 vuoden aikana saanut osakseen insi- 
nöörien luvatussa teräsmaailmassa? 

"Sitä asiaa en ole koskaan ajatellut 
enkä ole huomannut, että minua koh- 
deltaisiin eri tavalla kuin muita. Minun 
käsitykseni mukaan ihmisen peruskou- 
lutus voi olla hyvin erilainen. Tärkeätä 
on, että koulutusta on. Arvostus perus- 
tuu siihen, miten hoitaa ne tehtävät, jot- 
ka itselleen on saanut. Sanotaan, että 
juristit pystyvät kiteyttännään laajoista 
asiakokonaisuuksista olennaisen. Käsi- 
tykseni mukaan se taito on jokaiselle ih- 
miselle tärkeä. Myönnettäköön, että hel- 
poiten pystyn asioimaan sellaisten ih- 
misten kanssa, jotka näkevät metsän 
puilta", sanoo Rautaruukin toimitusjoh- 
taja vuorineuvos Mikko Kivimäkifl 

Palkittu 
HUKKAPUTKI 
HAASTATTELU:  B E F  K u v A ;  L F  

Miten pitkälle tiedettä voidaan popula- 
risoida? 

Kiriallisuusluettelossasi on yli kuusi- 
kymmentä teosta tai kirjoitusta, mikä 
niistä on sinulle tärkein? 
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Mistä tulee nimimerkki Juho Hukka? 

1 
l 

1 

Vuoriteollisuus lehden toimitusneuvosto sivun alaviite tms. Popularisoiduissa ju- 
on hyvin yksimielisesti valinnut Juho Hu- ı tuissa yksittäisiin Iähteisiin ei yleensä vii- 
kan vuoden kirjoittajaksi ja Petter Fors- . tata. Tärkeimmät lähteet voidaan mainita 
ström -palkinnon saajaksi. Juho Hukka . jutun lopussa, sanomalehtiartikkeleissa 
eli Kalle Taipale on joka numerossa ke- . harvoin niitäkään. 
sästä 2000 alkaen tarjonnut lehden luki- Tieteellinen teksti pyrkii äärimmäiseen 
joille nautittavan ja tehokkaan mineraali- täsmällisyyteen, jossa ei luettavuutta ku- 
kylvyn. Tasajako-konsepti, timantteja katies parantavia kevennyksiä tai kuvat- 
naisille ja hematiittia miehille, on purrut. tavan ilmiön rinnastuksia arkielämän ilmi- 

Taitavalla kynällään Kalle Taipale on öihin kaivata. Populaaritekstiin sellaiset vaikeita asioita voi yksinkertaistaa niin, 
antanut mineraaleilleen sekä kasvot että usein kuuluvat. ettei itse asian ydin kuitenkaan huku. 

KT: FINGEOsta niitä voi löytyä kuuti- 
senkymmentä. Oman kirjanpitoni mu- 
kaan niitä on reippaat 130. Eipä niitä ole 
tullut koskaan tärkeyden mukaan eikä 
juuri muutenkaan rankatuksi, mutta muu- 
tama opetusvideo Santorinilta, Miloksel- 
ta ja lslannista on jäänyt muita töitä pa- 
remmin mieleen, koska niitä oli niin haus- 
ka tehdä. 

KT: Sotaväestä. Minulla oli aikanaan 
Oulun Hiukkavaarassa komppanianpääl- 
Iikkö, jonka nimi oli Juhani Susineva. Jyl- 
hänsorttinen heppu, jota muutamat pu- 
huttelivat Juho Hukaksi. Minusta se tun- 
tui hyvältä nimeltä, kun alkujaan ajattelin 
tehdä noista tarinoista enemmän viihde- 
päästöjä hukkaputkestafl 

tunteet. 
Sarjan johdannossa kirjoittaja julisti ai- 

koinaan esittelevänsä mineraaleja "ei tie- 
teellisesti, eikä järin totisesti, ei jämptiä 
fietoa kahtaistaitosta tai sammuttamiskul- 
mista" ja huomautti että "sen tyyppistä 
faktaa löytyy kurssikidoista". 

Alan kurssikirjojen ja tieteellisten teks- 
tien kirjoittajana Kalle Taipale onkin tun- 
nettu ja arvostettu nimi. Hänen mittava 
kirjallisuustuotantonsa lähti käyntiin jo 
1970-luvulla. 

Asetimme tälle tiedemiehelle ja alansa 
PR-miehelle muutaman kysymyksen. 
Missä kulkee raja tieteellisen tekstin ja 
tavallisen leipätekstin välillä? 

Kfi Ensimmäiseksi tulee mieleen tie- 
teellisten tekstien viittaukset lähdeaineis- 
toihin, jotka upotetaan tekstiin tavalla tai 
toisella, artikkelin tekijöiden nimet ja vuo- 
siluku, viitteen numero lähdeluettelossa, 
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rina on erinomainen kaunokirjallinen 
teos asiatiedosta silti tinkimättä. Popula- 
risointia parhaimmillaan. Samoin Karl 
Grimbergin Kansojen historia, jota lukee 
kuin dekkaria. 24-osaisena se on vielä 
uskomaton työsuoritus. 
Miten tiedemies suhtautuu vieraan 
alan popularisoituun tekstiin? 

KT: Kiinnostuneesti. Kotiin tulee Tiede, 
National Geographic, Hiidenkivi ja muu- 
tama bisneslehti. Lisäksi käyn työpaikan 
kirjastossa vilaisemassa viikottain sinne 
tulevia lehtiä, esimerkiksi Suomen Luon~ 
non, Tieteen Kuvalehden, Naturen ja 
Sciencen. Kaikkia luen kiinnostuksesta 
itse asiaan ja samalla yritän oppia, miten 

KT: Riippuu varmaan tieteenalastaVai- 
keapa se on rajaa piirtää. Minusta esi- 
merkiksi Veikko Huovisen Puukansan ta- 
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I Opiskelu Sailaksen 
malliin 
Vuorimiespäivillä professori Markku Mäkelä ja tekniikan lisensiaatti Ulfa-Riitta Lahtinen 
nousivat vuoronperään podiumille vastaanottamaan pronssisen Eero Mäkinen -mitalin 
Vuorimiesyhdistyksen ja tämän lehden hyväksi tekemästään työstään. Tiedustelimme 
mitafinsaajien mietteitä ja aitoon Sailaksen henkeen kysyimme miten oli opiskella sifloin 
ennen. 

TEKST ı :  Bo~ER ıc  FORSTéN KUVA:  LEENA FORSTáN 
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Ullis VMY:n 
ensimmäinen 
noinen 
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Ulla-Riitta Lahtinen ja Markku Mäkelä 
*vastaanottivat prcnssisen Eero Mäkinen 
-ansíomizalin yfadistyksen vuosikokouksessa 
Helsingissä. 
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Eero Mäkisen ja Berndt Grönblomin ni- 
miä kantavia ansiomitaleita on tähän 
saakka jaettu yhteensä 49 kappaletta. Mi- 
talinsaajien joukossa Ulla-Riitta Lahtinen 
on ainoa nainen. 

"Se on nyt vaan sattuma, oli juhlavuosi 
ja jollekin piti antaa", vähättelee kohde 
itse, aitoon suomalaiseen tapaan, mutta 
myöntää kantavansa mitalia ylpeydellä. 

"Ainahan on mielekästä saada tunnus 
tusta työstään". 

Yhdistyksen toimintaan Ullis tutustui jä- 
seneksi liittymisensä jälkeen osallistu- 
malla ekskursioihin ja seminaareihin ja 
perusteellisemmin toimiessaan rikastus- 
ja prosessijaoston johtokunnassa vara- 
puheenjohtajana ja puheenjohtaja 1990- 
luvun alkupuolella. Vuodesta 1997 Ullis 
on sitten pitänyt debetin ja kreditin tasa- 
painossa yhdistyksen kirjanpidossa. 

"Edeltäjäni Marjatta Parkkinen jätti sil- 
loin hommat ja oli kysynyt seuraajakseen 
Tiina Valkeapäätä, joka oli työtoverini mi- 
neraalitekniikan labrassa. Tiina empi ja 
kysyi olisinko minä kiinnostunut. Olin ai- 
kaisemmin monta vuotta toiminut VMY:tä 
huomattavasti pienemmän yhdistyksen, 
Suomen Partikkeliseuran rahastonhoita- 

to Hukki. Diplomin saa- 
miseen tuhraantui ko- 
konaista 7 vuotta. Jäin 
labralle töihin ja Hukin 
seuraaja Toimi Lukkari- 
nen opasti minua lisen- 
siaattityön tekemises- 
sä. Aiheena oli mine- 
raalien hienojauhatus. 
Paperit sain vuonna 
1988". 

Opiskelunsa puittei- 
siin hän on edelleen tyy- 
tyväinen. 

"Minulla kävi hyvä 
tuuri sekä opintolainan 
että asumisen suhteen. 
Juuri silloin kun lähdin 
opiskelemaan muuttui 
systeemi niin, että valtio tuli opiskelijoita 
vastaan sufoventoimalla fainakorkoa. 
Muistan, että olin ikionnellinen kun sain 
halpakorkoista lainaa. Takaisinmaksua 
riitti kylläkin 10 vuodeksi, mutta se ei es- 
tänyt asuntolainan ottamista. Vanhempi- 
en rahallista apua en näin ollen tarvin- 
nut, henkistä tukea sen sijaan sain heiltä 
yflin kyllin. Kesällä olin töissä mm. Pyhä- 
salmen, Otanmäen ja Kemin kaivoksilla 
ja kun sen lisäksi aina välillä teki jotain 
pikkuhommia (mm. Alkossa), pysyi hy- 
vin elossa". 

Opiskeljaboksinsa Ullis löysi Jämerän- 
taival numero Gzsta, nykyisen numeroin- 
nin mukaan numero i i .  

"Siinäkin kävi viuhka. Talo oli ensim- 
mäinen HOAS:in Otaniemeen rakentama i 

7 Markku Mäkelä sanoo antavansa suu- 
ren arvon mitalilleen. 

jana niin ajattelin, että mikäpäs siinä. 
Enää en ole korkeakoulun palveluksessa, 
mutta kontaktit alaan säilyvät yhdistyksen 
toiminnan kautta, ja kun vielä sain erittäin 
hyvän opastuksen Marjatalta, niin helppo 
oli aloittaa", toteaa Ullis. 

Vuonna 1972 hän tuli Tampereelta Ota- 
niemen opiskelemaan. Mikä sai tampere- 
laistytön lähtemään pääkaupunkiseudul- 
le lukemaan? 

"Onhan meillä Tampereellakin korkea- 
koulu, mutta sen silloisesta tarjonnasta 
en löytänyt omia mieltymyksiä vastaavia 
vaihtoehtoja. Osasyynä oli myös halu it- 
senäistyä. Näin tulin sitten vuoriteolli- 
suusosastolle, jossa pääaineekseni va- 
litsin nıineraalien rikastustekniikan. En- 
simmäinen oppi-isäni oli professori Ris- 

ja luonteeltaan aivan tavallinen kerrosta- 
lo, minun kämppäni oli kolmen asuttava. 
Asuminen jossakin suuressa solukeskit- 
tymässä olisi vaatinut liikaa sosiaalisuut- 
ta hiljaiselta perhetytöltä. Nyt sain asua 
'rauhallisessa' talossa, jossa oli upea nä- 
köala Laajalahdelle. Aivan ikkunani alla 
oli vanha rantasauna, joka purettiin jos- 
kus 1970-fuvun alkupuolella. Fuksivuon- 
na ehdin kuitenkin kokeilla sen löylyjä". 
Otaniemi oli hänen mielestään ihanteelli- 
nen asuinpaikka opiskelijalle. 

Markku Mäkelän Ullis muistaa jo opis- 
kelunsa alkuajoilta. 

"Markku oli geologian labrassa töissä 
ja piti meille jonkun luennonkin", muiste- 
lee Ulla-Riitta Lahtinen.CI 

"Olin nimittäin pääsihteerinä mukana 
uudistamassa yhdistyksen huomion- 
osoitussääntöjä, jolloin valmiiksi lyödyt 
pronssiset Eero Mäkinen -mitalit otettiin 
hyötykäyttöön. Tiedän, että ne on tarkoi- 
tettu todellisille työn sankareille". 

Yhtä sujuvaa tekstiä tulee kun utelem- 
me hänen muistojaan opiskeluajalta. 
Hän aloittaa kommentoimalla uravalin- 
taansa. 

"Enoni oli malmigeologi ja hän järjesti 
minulle ensimmäisen kesätyöpaikan. 
Toimin monttumiehenä Geologisen Tut- 
kimuslaitoksen työmaalla Pihtiputaalla. 
Ikää minulla ei ollut kuin 15 vuotta ja 
sain vastata huutoni kun saunassa ky- 
syin häneltä nuoren miehen syvällä rin- 
taäänellä, että pystyisikö hän järjestä- 
mään minulle töitä. Kesästä tuli mielen 
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$i›iı allakin pojalla voi mennä sormi suuhun: 
"Olin ensimmäisiä päiviä Helsingissä ja 
sain laskun, jossa oli kehoitus että pitää 
maksaa kvestuuriin. Tämä aiheutti tila- 
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kiintoinen ja samalla reissulla olen edel- 
leen. Enoni taloudenhoitaja rouva Pen- 
nanen, joka aikaisemmin oli palvellut 
isoisääni, yritti tosin saada minut toisiin 
ajatuksiin. Kun hän sai kuulla, että olin 
lähdössä opiskelemaan geologiaa hän 
sanoi, että mitä sinä nyt Markku tuollai- 
sia lukemaan. Eihän se ole edes mi- 
kään kunnon ammatti. Sinusta pitäisi 
tulla pappi". 

Vuonna 1965 Markku aloitti opiskelun- 
sa Helsingin yliopiston Geologian laitok- 
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nen sai vuorostaan Markun palamaan 
Otaniemeen. 

"Hän oli tuonut opiskelijaryhmän eks- 
kursiolle Luikonlahteen ja kun kävelim- 
me avolouhoksen ramppia ylös kysyi 
hän minulta olisinko valmis lähtemään 
Amerikkaan jatko-opiskeluihin. Tämä jäi 
minua kaivamaan ja kun tulin Helsinkiin 
menin hänen puheilleen kysymään oliko 
muita mahdollisuuksia. Siihen hän vas- 
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paista hämminkiä. Yliopiston aulassa 
tarkkailin kuitenkin ihmisiä ja löysin yh- 
den viisaan näköisen opiskelijan. Menin 
hänen luokseen kysymään neuvoa ja 
sain asiallisen opastuksen miten mene- 
tellä. Sittemmin tämä mies osoittautui 
edellisen vuosikurssin geologian opis- 
kelijaksi Kyösti Rönköksi. Tapaus osoit- 
taa, että geologit erottautuvat massas- 
ta." 

Tullessaan Helsinkiin Markku asui 
RUK-kaverinsa Lars Möllerin vanhempi- 
en alivuokralaisena Temppelikatu 
21:ssa. Samassa talossa asui hänen 
geologian ja mineralogian professorin 
sa Martti Saksela. 
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"Valmistuttuani hän määräsi minut yk- 
sinkertaisesti Luikonlahteen töihin. Pu- 
helin soi eräänä kauniina päivänä. Siinä 
oli Saksala ja hän ilmoitti lakonisesti 
'Mäkeläinen (hän puhutteli minua aina 
sillä nimellä) olen päättänyt ottaa teidät 
yhtiöni palvelukseen Luikonlahteen. Tul- 
kaa kello 13 sopimaan työehdoista". 

Saksalan seuraaja Heikki Ville Tuomi- 
l 

l 

tasi, että ainoa vaihtoehto sille on TKK:n 
vuoriteollisuusosaston taloudellisen 
geologian laboratorio". 

Sinne Markku siirtyi assistenttina ja 
aloitti väitöskirjan tekemisen professori 
Aimo Mikkolan opastuksella. 

"Aimo Mikkola oli käynyt Japanissa 
kongressissa ja saanut sieltä virikkeitä. 
Hän ehdotti, että lähtisin rikki-isotooppi- 
tutkimusten avulla selvittämään malmi- 
en syntyä. Sellaisia tutkimuksia oli tehty 
Göttingenin yliopistolla Saksassa ja 
vuoden 1972 vietin vierailevana tutkijana 
Göttingenissä. Väitöskirjani sain valmiik- 
si 1974 ja Iaboratorioinsinöörinä jatkoin 
Otaniemessä vuoteen 1979 asti", sanoo 
Markku Mäkelä, joka tänä päivänä jäl- 
leen katselee samoja maisemia mutta 
nyt GTK:n ikkunoistafl 
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Eero Mäkinen 
-cııısiomiioli 

 

sella. 
"Siihen aikaan ei ollut subventoituja 

lainoja eikä mitään muita tukia. Oli taval- 
lista, että vanhemmat takasivat jälkikas- 
vunsa lainat, mutta koroista ja takaisin- 
maksuista oli huolehdittava itse. Rahan 
ja työn arvo painuivat kyllä mieleen. mi- 
nun kohdallani Sailaksen järjestelmä 
kyllä toimi. Lupaavasti alkanut opiskeli- 
jaelämäni loppui yllättävän nopeasti val- 
mistumiseen vuonna 1969. Naimisiin- 
meno kesken opiskelujen vauhditti 
omalta osaltaan lukuja. Eihän perheelli- 
sellä on varaa lorvailla". 

Hän huomauttaa, että siihen aikaan 
opiskelijoiden mahdollisuudet kesätie- 
nestiin olivat eri luokkaa kuin nykyjään. 

"Esimerkiksi tanskalainen Kryolitsel- 
skapet A/S rekrytoi suomalaisia geologi- 
anopiskelijoita Grönlantiin. ftse olin siel- 
lä kaksi kesää ja rahaa tuli rutkasti. Ke- 
sässä saattoi tienata yhtä paljon kuin ta- 
vallinen suomalainen virkamies koko 
vuodeN aikana". 

Markun mukaan tiivis opiskelutahti ei 
ylioppilaselämää haitannut. 

"Osallistuin täysillä opiskelijaelä- 
mään. Kymenlaakson osakunnan ohjel- 
mapäällikkönä ehdin mm. olla mukana 
TV-ohjelmia tekemässä". 

Mainospätkä geologiopiskelijoiden 
yhdistyksestä Vasarasta käy vanhasta 
muistista: 

rinen, v. 1995 professori Raimo Matikainen, v. 
1998 tekniikan tohtori Aulis V A Saarinen, v. 
2003 vuorineuvos Jyrki Juusela ja tekniikan 
tohtori Juho Mäkinen. 

Pronssinen Eero Mäkinen -ansiomitali on 
jaettu seitsemälle henkilölle: v. 2001 diplomi- 
insinööri Matti Palperi, v. 2002 diplomi-irı- 
sinööri Veikko Appefberg, v. 2003 professori 
Markku Mäkelä, tekniikan lisensiaatti Ulla-Riia 
ta Lahtinen, diplomi-insinööri Erkki Ristimäki, 
filosofian tohtori Heikki Vartiainen ja tekniikan 
tohtori Raimo Vuolio.Cl 

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen 
r.y. on vuodesta 1955 lähtien jakanut 36 Ou- 
tokummun perustajan ja Suomen Vuoriteolli- 
suuden kehittäjän Eero Mäkisen nimeä kan~ 
tavaa hopeista ansiomitalia. Paitsi virallisina 
juhlavuosina sitä voidaan jakaa korkeintaan 
yksivuodessa. 

Mitali voidaan myöntää suurista ansioista 
yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituspe- 
rian tukemisessa tai sitten ansiokkaasta toi- 
minnasta vuoriteollisuudessa ja siihen liitty- 
vän tutkimuksen alalla. 

Mitalin ovat tähän mennessä saaneet: 
vuonna 1955 vuorinauvokset Berndt Grön- 

Berndi 
Gröııblom 
cııısiomiioli 
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blom ja Emi! Sarlin, v. 1958 vuorineuvos Pet- 
ter Forsström, V. 1963 filosofian tohtori Åke 
Bergström, yli-insinööri John Hyselin ja vuori- 
neuvos Petri Bryk, V. 1964 diplomi-insinööri 
Ynö Grönroos, v. 1965 professori Aarne Laita- 
kari ja yli-insinööri Ilmari Levanto, V. 1966 
professorit Kauko Jârvinenja Paavo Haapala, 
V. 1967 tekniikan tohtori Herman Stigzelius, V. 
1969 vuorineuvos Börje Forsström, v. 1972 
teollisuusneuvos Erkki Hakapää, V. 1976 pro- 
fessorit Risto Hukki ja Matti Tikkanen, v. 1977 
professori Aarno Kahma, yli-insinööri Heikki 
Tanner ja teollisuusneuvos Ilmari Harki, v. 
1979 filosofian maisteri Erkki Heiskanen, v. 
1980 yli-insinööri Nils Gripenberg, V. 1982 
tekniikan lisensiaatti Heikki Aulanko, v. 1983 
vuorineuvos Jorma Honkasalo ja professori 
Aimo Mikkola, V. 1985 vuorineuvos Helge 
Haavisto, V. 1986 diplomi-insinööri Olli Her- 
monen, v. 1988 professori Martti Sulonen, v. 
1989 diplomi-insinööri Väinö Juntunen, v. 
1992 diplomi-insinööri Pertti Voutilainen, V. 
1993 professori Heikki Paarma, diplomi-in- 
sinööri Urpo J Safoja professori Toimi Lukka- 

Suomen nykyaikaisen terästeollisuuden 
uranuurtajan, vuorineuvos Berndt Grönblo- 
min syntymän 100-vuotispäivänä 20.12.1985 
perusti silloinen Ovako Oy Ab Berndt Grön- 
blomin nimeä kantavan kultaisen ansiomita- 
lin. 

Mitali voidaan antaa suomalaisen teräste- 
ollisuuden palveluksessa toimivalle tai toimi- 
neelle henkilölle, joka on ansioitunut alan ke- 
hittämisessä tai pohjoismaisen yhteistyön ra- 
kentamisessa. 

Mitalin jaosta päättää Vuorimiesyhdistyk- 
sen hallitus ja se jaetaan yhdistyksen vuosi- 
kokouksessa tai yritysten merkittävien juhlal- 
lisuuksien yhteydessä, yleensä yksi kappale 
viisívuotiskautena. 

Mitalin ovat saaneet: vuonna 1986 filosofi- 
an tohtori Åke Bergström, V. 1989 vuorineu- 
vos Helge Haavisto, V. 1993 diplomi-insinööri 
Esko I. Laitinen, diplomi-insinööri Reino Mä- 
kelä ja tekniikan lisensiaatti Olavi Siltari, V. 
2003 vuorineuvos Mikko Kivimäki. El 

"Vasara on Helsingin yliopiston geolo- 
ginen keskustelukerho, jonka jokakeväi- 
nen jääkausijuhla on ainutlaatuinen. 
Sen ajankohta on kevätpäivänseisausta 
edeltävän täyden kuun jälkeinen perjan- 
tai ja aiheena on jääkauden päättymisen 
alkamisen 10 000. vuosipäivä. Siihen 
kuuluu juhlaesitelmiä ja vanhat proffat 
joutuvat pitämään maljapuheita. Se on 
korkeatasoinen frakkijuhla, jossa syö- 
dään hienosti. Nuoret tottuvat käyttäyty- 
mään sivistyneesti". 

"Toinen sivistävä käytäntö oli rehtorin 
tapa ottaa uudet opiskelijat henkilökoh- 
taisesti vastaan virkahuoneessaan. Sin- 
ne ei ollut menemistä missä tahansa 
ryysyissä. Pukeutumista ja jonon järjes- 
tystä ylläpiti hyvin jämpti vahtimestari. 
Professori Erkki Kivinen oli yliopiston 
rehtorina kun minä aloitin opiskeluni ja 
tapaaminen on jäänyt mieleen. Tästä 
käytännöstä luovuttiin sittemmin Mikko 
Juvan aikana". 

Markulla on omakohtainen kokemus 
siitä, että vieraassa ympäristössä rohke- ı 
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Etsintä- ja kaivostoimin 
nan tilanne ja tulevaisuus 
FT, YLITARKASTAJA H E ıK K ı  VART ıA ıNEN,  K T M ,  
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Iitsevan tilanteen perusteeila voidaan 
katsoa etsintätoiminnan ja kaivosteolli- 
suuden tulevaisuuteen vain Iyhyeliä täh- 
täykseflä. 

Etsintätoiminta ennen ja nyt 
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Esityksen tarkoitus on tarkastella etsin- 
tä- ja kaivostoimintaa kauppa- ja teolli- 
suusministeriön kaivosrekisterin tietojen 
ja jossain määriin Geologian tutkimus- 
keskuksen kokoaman aineiston pohjal- 
ta. Etsintätoiminnan taustat haetaan 30 
vuoden perspektiivilfä ja kaivosteolli- 
suuden osalta tätäkin pitemmältä ajalta. 
Etsintätoiminnan, kaivosteollisuuden ja 
kaivannaisteollisuuden merkitystä käsi- 
tellään lyhyesti. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana muovautuneen alan val- 

Ulkomaisten etsintätoimintaa harjoittavi- 
en yhtiöiden edustajia alkoi virrata Suo- 
meen kymmenisen vuotta sitten. Usealla 
heistä oli sellainen käsitys, että Suomi 
on vajaasti tutkittua aluetta ja siten etsin- 
tätoiminta on ollut vain "pintaraapai- 
sua". Ehkä tässä on jotain perääkin, kun 
katsoo 30 vuoden ajalta vuosittain 
myönnettyjen uusien valtausten luku- 
määriä (Kuva 1). Kansainvälisesti tar- 
kasteltuna 100-200 kappaleen vuotuiset 
uusien valtausten lukumäärät saattavat 
tuntua vähäisiltä. Aikavälillä 1970-1995 
etsintätoiminnassa mukana olleet muis- 
tavat lisäksi, että etsintätoiminnassa val- 
litsi jonkinlainen konsensus. Ei ollut to- 
dellista kilpailua. Etsintätoiminnat koh- 
distuivat yhtiön tarvitsemiin kaivoskiven- 
näisiin. Geologian tutkimuskeskuksen- 
kin suuntaan lausuttiin toiveita. 

Etsintätoiminnan kustannuksia kuvaa- 
vasta diagramrnista (Kuva 2) ilmenee, 
kuinka 1970-luvun aikana panostukset 
etsintätoimintaarı lisääntyivät noin 40 %. 
Saavutettu likimäärin 30 milj. euron taso 

säilyi seuraavan vuosikymmenen. Val- 
tion osuus etsintätoimintaan on ollut 
merkittävintä GTK:n kautta (Kuva 2). Lí- 
säksi aina 1990-luvun kolmannelle nel- 
jännekselle asti Kauppa- ja teollisuusmi- 
nisteriön momenteilla oli yhtiöille ja yli- 
opistoille mineraalisten raaka-aineiden 
etsimisen ja hyväksikäytön edistämi- 
seen tarkoitettua määrärahaa. 

Etsintätoiminnan kustannusten pitä- 
minen vuosikymmenien ajan sen saa- 
vuttamalla tasolla ei olisi ollut mahdollis- 
ta ellei tuloksiakin olisi tullut. Tuloksia 
voidaan mitata mm. uusien myönnetty- 
jen kaivospiirien lukumäärillä. Kaivospii- 
ri kaivostyön suorittamista varten voi- 
daan määrätä, "Jos valtaaja osoittaa, 
että valtausalueella on kaivoskivennäi- 
siä niin runsaasti ja siinä muodossa, että 
esiintymää todennäköisesti voidaan 
käyttää hyväksi". Viimeisten 30 vuoden 
aikana on myönnetty 96 uutta kaivospii- 
riä. Ne jakautuvat kaivoskivennäisittäin 
seuraavasti: 

- metalfimalmit 40 kpl 
ıııı kalkkikivi 22 
- teollisuusmineraalit ja -kivet 34 
Suomen 1994 suorittama ETA-sopi- 

muksen ratifiointi antoi ulkomaisille yhti- 
öille tilaisuuden entistä vapaammin suo- 
rittaa etsintä- ja kaivostoimintaa Suo- 
messa. Kansainväliset yhtiöt ensin peit- 

Myönnettyjen valtausten lukumäärä 1970-2002 Malminetsinnän kustannukset, milj. € 
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Kuva 1. Vuosittain myömzettyjen uusien 'valtausten 
lukumäärät aikavälillä I970-2002. 

Kuva 2. Malmánetsinnän kustannukset 'vuosina 1970-2001. 
Indeksikovjattu vuoden 200/ tasoon. 
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Valtaukset kaivoskivennäisittäin vuosina 
1993-2002 
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Kansainväliseen toimintatavan mukai- 
sesti valtaukset tutkitaan tehokkaasti ja 
siten valtauksista voidaan nopeasti luo- 
pua, jos etsittyä ei ole löytynyt. Uutta 
käytäntöä on myös kilpailu intressialu- 
een valtauksista. Harvinaista ei ole ollut, 
että aivan samalle alueelle on tullut eri 
yhtiöiden hakemuksia perättäisinäkin 
päivinä. 

400 
Kaivostoiminta ja sen merkitys 
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Kuva3. Valtaukset 
kaivos/eáwennäásittéiin 
'vuosina /993-2002 
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tävät varauksilla lähes kolmanneksen 
Suomen pinta-alasta. Sitten seurasi val- 
tausten hakeminen. Huippuvuonna 
1995 myönnettiinkin noin 1000 valtausta 
enemmän kuin aikaisempina vuosina 
(Kuvat).  

Kansainvälisten yhtiöiden toiminta- 
malliin näyttää kuuluvan, että etsinnässä 
panostetaan voimakkaasti yleisen int- 

ressin kohteena oleviin kaivoskivennäi~ 
siin. Näitä olivat 1990-luvun puolivälissä 
timantti ja kulta sekä vuosituhannen 
vaihteessa platinametallit. Trendi näkyy 
selvästi kaivoskivennäisittäin eroteltujen 
voimassa olevien valtausten lukumää- 
rissä (Kuva 3). Merkittävää on, että 
myös perusmetallien etsintään näyttäisi 
olevan kasvavaa mielenkiintoa. 

Nykyaikainen kaivostoiminta voidaan 
katsoa alkaneeksi vajaat 100 vuotta sit- 
ten Outokummun kuparikaivoksen pe- 
rustamisesta. Siitä pitäen meillä on ollut 
toiminnassa kaivoksia ja louhoksia, jois- 
ta on louhittu yli 50 000 t, kaivoskiven- 
näisittäin seuraavasti: 

- metallimalmi 38 kpl 
... kalkkikivi si 

teollisuusmineraalit ja -kivet 47 
Viimeisessä ryhmässä on enemmistö- 

nä vuorivillan raaka-aineen Iouhokset. 
Jo tämä kaivosten ja louhosten moni- 

naisuus kuvastaa kaivostoiminnan mer- 
kitystä. Tarkasteltaessa lähemmin kai- 
vostoimintaa ja sen synnyttämää jatko- 
jalostusta saadaan käsitys kaivosteolli- 
suuden todellisesta merkityksestä. 
Esim. Outokumpu-yhtiöllä on ollut vii- 
meisten 50 vuoden aikana toiminnassa 
kahdeksan merkittävää metallikaivosta 
( ). Näiden kaivosten tuottamien Kuva 4 

r 

Suomen merkittävimmät metallikaivokset Toiminnassa olevat teollisuuskivi- ja 
mineraalikaivokset 
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Kuva 4. Suomen merkittävimmät metaliikaàvoksetja 
metallátelotaat. 

Kufva 5. Toiminnassa olevat kai/ekifeifvi-, teollisausmineraali- 
ja -kifvileaifuo/esetja louhokset. › 
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Kokonaislouhinta 

Hyötylouhinta 
L 

.Jalostus~ 
arvo 
milj. € 

Vienti 

€ milj. 

Yritysten 
luku- 
m äärä 

Henki 
Iöstön 
määrä 

KAIVANNAIS- 
TEOLLISUUS 
-kaivokset 
- kiviainekset 
- koneet Ja laitteet 

614 655 1 120 9577 

AS|AKASTOlMl- 
ALAT, kuten 
metallien valmistus 
metallijalostetuotteet 
ei-metalliset mine- 
raaliset tuotteet 
kemian teollisuus 
maalit, pigmentit 
rakennusala 

11 418 50 492 36 274 211 434 

YHTEENSÄ 12 032 51 147 37 394 221 011 
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teollisuutta. Nykyään puhutaankin kai- 
vosteollisuuden lisäksi kaivannaisteolli- 
suudesta. Se jaetaan neljään toimialaan 
eli kaivosteollisuuteen, kiviaines- ja kivi- 
teollisuuteen, laite- ja konevalmistuk- 
seen sekä etsintätoimintaan. 

Tarkasteltaessa kaivosteollisuuden 
sosiaalis-taloudellista vaikutusta saa- 
daan paras kuva, kun huomioidaan 
koko toimiala eli kaivannaisteollisuus. 
Kun otetaan mukaan vielä kaivannaiste- 
ollisuuden johdannaisteollisuudet eli ne 
asiakastoimialat, jotka ovat tavalla tai 
toisella riippuvaisia kaivannaisteoflisuu- 
den tuotteista ja tarpeista, puhutaan ai- 
van toisen luokan sosioekonomisesta 
vaikutuksesta. Tällöin kaivannaisteolli- 
suuden miljoonat eurot muuttuvat miljar- 
deiksi ja tuhannet työpaikat kymmenik- 
si-sadoiksituhansiksi. Osuudet koko- 
naisteollisuudesta ovat huomattavat 
( 7). Kuva 

I 
I 
I I 

Tulevaisuuteen vaikuttavat 
tekijät ja tulevaisuus 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

 

 

dessa sekä veden ja kaasujen puhdis- 
tuksessa. Talkin pääkäyttö on paperite- 
ollisuudessa, mutta kasvavassa määrin 
myös maali- ja etenkin muoviteollisuu- 
dessa. Sekin on tiedossamme, että suo- 
malaiset vuolukiveä jalostavat yhtiöt 
ovat alallaan maailman johtavia. 

Kaivosteollisuuden kokonaislouhinta- 
määrät osoittavat jatkuvaa kasvua, mut- 
ta hyötylouhinnan määrä on 1980-luvul- 
ta alkaen ollut Iievässä laskussa (Kuva 
6). Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 
metallikaivoksia on ehtynyt. 

Kaivosteollisuus on synnyttänyt paitsi 
monenlaista jatkojalostusta myös maail- 
man eliittiin noussutta suomalaista kai- 
vos- sekä maa- ja kalliorakennusalan 
tawitsemaa laite- ja koneiden valmistus- 

Kaivosteollisuuden tulevaisuuden voi- 
daan pelkistäen katsoa riippuvan siitä, 
pystytäänkö kallioperästämme osoitta- 
maan uusia hyädynnettäviä esiintymiä. 
Tähän tarvitaan tuloksellista etsintätoi- 
mintaa. Etsintätoiminnan tuloksellisuus 
riippuu paitsi kallioperän malmipotenti- 
aalista myös toiminnan aktiivisuudesta, 
osaamisesta ja panostuksesta. Fenno- 
skandian kilpialueeseen kuuluva pre- 
kambrinen kallioperämme on vastaa- 
vanlaista kuin mm. kuufuisien kaivosalu- 
eiden Kanadassa, Etelä-Afrikassa ja 
Australiassa. Vaikka kansainvälisesti ar- 
vioituna Suomi on alitutkittua aluetta, on 
maastamme löytynyt huomattava määrä 
hyödynnettäviä esiintymiä, joista muuta- 
ma on maailmanluokkaa. Toisaalta kalli- 

a 

Kaivannaisteollisuuden ja 
asiakastoimialojen 

taloudellinen merkitys, V. 1999 
I u 

 

Kıwa 7. 
Kaáfuannaásteollisuuden 
ja sen asia/eastoimıl 
alojen taloudellinen 
'vafleutus fu. /999. 
Lähde: Kaáfuannais- 
teollásuusykdástys ry. 

kupari-, sinkki- ja nikkelirikasteiden poh- 
jalta saivat alkunsa Harjavallan kupari- 
ja nikkefitehtaat sekä Kokkolan sinkki- 
tehdas. Kemin kromikaivos on puoles- 
taan ollut vaikuttamassa siihen, että Tor- 
nioon perustettiin jaloterästehdas, joka 
on noussut erääksi Outokummun "ydin- 
business" -alueeksi. Alkuaan kaivosten 
rikasteiden ja niiden varaan perustettu- 
jen jatkojalostustehtaiden tuottamat 
pääornat ja näissä toiminnoissa innovoi- 
tu osaaminen ovat luoneet vähitellen 
edellytykset maailmanlaajuisesti toimi- 
valle Outokumpu-konsernille. 

Otanmäki Oyzltä Rautaruukin omistuk- 
seen siirtyneiden kaivosten merkitys on 
ollut vastaavanlainen kuin Outokummun 
kaivosten. Otanmäen ja Misin alueen 
rautakaivosten magnetiittirikasteet oli 
eräs peruste sille, että Flaaheen perus- 
tettiin rauta- ja terästehdas. Otanmäen 
kaivoksen ilmeniittirikaste tarjosi mah- 
dollisuuden Poriin perustetulle titaanidi- 
oksidi-tehtaalle. 

Kaikki nämä Pohjanlahden rannikko- 
seudulla sijaitsevat metallikaivosten raa- 
ka-aineita jalostavat tehtaat (kuva 4) 
ovat työllisyyden ja kansantalouden 
kannalta tärkeitä. 

Tosiasia kuitenkin on, että tällä hetkel- 
lä toimii vain nefjä metallikaivosta. Sen 
sijaan kalkkikivi- sekä teollisuusmine- 
raali ja -kivikaivoksia ja louhoksia on toi- 
minnassa enemmän (Kuva 5 

- kalkkikivikaivoksia 17 kpl 
- teollisuusmineraali 

ja -kivikaivoksia 16 kpl 
Myös näillä ei-metallisilla kaivostuot- 

teilla on monenlaista käyttöä ja jatkoja- 
lostusta. Kalkkikiveä käytetään paitsi 
maanparannusaineena ja sementin te- 
koon myös raudan valmistuksessa, pa- 
periteollisuudessa pigmenttimineraali- 
na, puhdistusaineena sokeriteollisuu 
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onpintaan puhkeamattomien eli ns. sy- 
vämalmien etsintä, josta esimerkkinä 
Pyhäsalmen syvämalmin löytyminen, on 
vasta hyvällä alulla. Kaikki tämä ja voi- 
massa olevien valtausten kirjo ja ja- 
kauma koko valtakunnan alueelle (Kuva 
8) todistavat kallioperàmme hyvästä 
malmipotentiaalista. 

Etsintätoiminnan aktiivisuus on viime 
vuosina ollut nousussa. Siitä on osoituk- 
sena etsintätoiminnan voimassa olevien 

vestointien myönteistä kehittymistä tois- 
sa vuoteen asti. Toivottavasti tuolloin 
saavutettu yli 40 milj. euron taso säilyy 
(Kuva 9). 

Edellä esitetyn perusteella on todetta- 
vissa, että etsintätoiminta on tällä hetkel- 
lä vilkkaampaa ja monipuolisempaa 
sekä rahoituspohjaltaan laajempaa kuin 
koskaan aikaisemmin ja että tuloksiakin 
on saavutettu. Esimerkiksi Geologian 
tutkimuskeskus on kuuden viime vuo- 

valtausten lukumäärän yltäminen liki 
1400:aan sekä se, että valtausten halti- 
joina on lähes 30 yhtiötä. Vuosikymmen 
sitten vastaavat luvut olivat noin 500 ja 
runsaat kymmenen. Kiinnostusta maa- 
tamme kohtaan etsintätoiminta- ja kai- 
vosmaana on lisätty GTK:n toimesta 
osallistumalla Torontossa vuosittain pi- 
dettävään kansainväliseen etsintä- ja 
kaivosalan konventioon, PDAC:hen. Toi- 
seksi tärkeäksi markkinoinnin ioorumik- 
si on noussut Rovaniemellä pidettävä 
konferenssi "Fennoscandian Explorati- 
on and Mining". Se on saanut myönteis- 
tä palautetta ulkomaisilta osallistujilta. 
Viimeksi konferenssiin osallistuikin 11 
kansakunnasta yli 200 osallistujaa. Näin 
kansainvälisille toimijoille on saatu väli- 

tettyä tietoa kallioperämme malmipoten- 
tiaallsuudesta, selvapıırteisesta laınsaa 
dännöstämme ja siitä, kuten he itse ovat 
todenneet, että geodata Suomesta on 
maailman parasta luokkaa, osaajia löy- 
tyy kaikille osa~alueille ja että Suomessa 
ei ole korruptíota. Tätä taustaa vasten 
voidaan olettaa etsintätoiminnan aktiivi- 

0/0:i3 ( 

suuden entisestään vain lisääntyvän. 
Suomalaisen geologisen tutkimuksen 

ja etsintätoiminnan osaaminen on aina 
ollut arvostettua. Yhtiöiden ja akateemi- 
sen tutkimuksen kansainvälistyminen 
viime vuosikymmenien ajan on vain laa- 
jentanut tätä osaamista. Etsintätoimin- 
taan liittyvät yhteistyöprojektit ja ura- 
koinnit ulkomaisten yhtiöiden kanssa 
ovat omalta osaltaan olleet lisäämässä 
tieto-taitoa. Uusien esiintymien löytämi- 
nen ei siten ole kiinni osaamisesta. 

Etsintätoiminnan ja siten myös kaivos- 
teollisuuden tulevaisuuden kannalta 
kaikkein oleellisinta on, miten paljon et- 
sintätoimintaan investoidaan. Globaalis- 
ti panostukset ovat vuodesta 1997 alka- 
en laskeneet vuoteen 2001 mennessä 
noin 50 Kuva 9 Ruotsissa on 
sama tendenssi alkanut vuodesta 1999. 
Suomessa olemme kokeneet etsintäin- 

den aikana raportoinut Kauppa- ja teolli- 
suusministeriölle 27 erilaista esiintymää 
edelleen tarjouskilpailujen kautta kau- 
pattaviksi. Useat näistä ovat johtaneet 
yhtiöiden toimesta jatkotutkimuksiin ja 
muutama esiintymä on jo haettu kaivos- 
piiriin. Useita uusia eri asteella olevia 
kaivoshankkeita on vireillä. On kuitenkin 
yksi asia, jossa olemme Suomessa mui- 
ta maita jäljessä. Se on kaivoshankkei- 
den kotimaisen rahoituspohjan niuk- 
kuus. Kun tämäkin osa-alue saadaan 
kansainväliselle tasolle, on perusteltua 
syytä todeta, että etsintä- ja kaivostoi- 
minnalla on edessään positiivinen 
tulevaisuusfl 
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keskenämme. Lounas kerää osanottajia 
ympäri Suomen, ja joukossa on myös hei- 
tä, joiden aviopuolisot eivät enää ole kes- 
kuudessamme. Tapahtumalla on todella 
tärkeä funktio ja järjestäjien on syytä kat- 
soa, ettei liian heikosta hinta/laatusuhtees- 
ta muodostu osallistumisen este", toteaa 
Vuorinaisten puheenjohtaja Sanna-Leena 
Alopaeus. 

"Vuorimiespäivien luonne on vuosien 
varrella muuttunut niiden suosion kasvaes- 
sa. Päivistä on tuflut massatapahtuma, 
joka asettaa rajoituksia käytännön järjeste- 
lyille. Tunnelman luominen Messukeskuk- 
sen hehtaarihallissa on kiinni jokaisesta it- 
sestään. Tämä ei kuitenkaan himmennä 
Vuorimiespäivien hohtoa nostalgisena ti- 
laisuutena, jossa tavataan tuttavia vuosien 
ja merten takaa", sanoo Sanna-Leena Alo- 
paeus muistelfen menneiden vuosien intii- 
mejä lounaita Seurahuoneella. 

Vuorimiesten joskus hyvinkin rento tapa 
viedä läpi iltajuhlaa edeltävä ohjelma on 
seikka, johon seuralaisen on Sanna-Lee- 
nan mukaan totuttava. 

"En tiedä mitä nuoremmat ajattelevat, 
mutta ainakaan minulla ei ole ollut mitään 
huomauttamista omalle vuorimiehelleni nii- 
den 36 vuoden aikana, joina olemme yh- 
teistä polkua tallanneet". 

Kun pyydämme Vuorinaisten puheen- 
johtajaa vertailemaan yhdistysten toimin- 
taa keskenään saamme diplomaattisen 
vastauksen. 

I 

Kokouksissaan vuorimiehet puhuvat in- 
nokkaasti erilaisista klustereista ja verkos- 
toista ja asettavat mielellään itsensä niiden 
keskipisteeksi. Tärkein sidosryhmä, joka 
pyyteettömällä toiminnallaan takaa ja suo 
raavaille miehille heidän kaipaamansa toi- 
mintaympäristön, tuppaa sitä vastoin 
unohtumaan virallisissa kanssakäymisis- 
sä. Vuorimiespäivien ohjelmalehtisestä 
tämä korvaamaton tuki- ja avunantojärjes- 
tö löytyi peitenimen "Seuralaiset" alta. 

Seuralaisten ydinjoukko on jo aikoja sit- 
ten, 45 vuotta, järjestäytynyt yhdistykseksi, 
joka tänä päivänä kulkee nimellä Vuorinai- 
set r.y. Alan imagokehityksen kannalta so- 
pivampi nimi olisi ehkäpä "Miestenjalosta- 
jat". 

Samanaikaisesti kun nelisensataa vuori- 
miestä Grand Marinassa kansainvälisten 
asiantuntijoiden johdolla perehtyi vuori- 
teollisuuden tulevaisuuteen, toisella puo- 
lella Katajanokkaa toista sataa heidän tuki- 
jaansa tutustui Uspenskin katedraaliin 
kirkkoherra Veikko Purmosen johdolla. 

"Mahtava kirkko ja mieleen jäävä tapah- 
tuma", määrittelee Vuorinaisten tiedottaja 
Anja Korhonen, joka tunnollisesti ja ansiok- 
kaasti raportoi yhdistyksen tapahtumista 
Vuoriteollisuuslehden lukijoille 

Hän kehuu myös tunnelmaa Ravintola 
Sipulissa, jossa kirkossakävijät nauttivat ‹ 

yhteisen lounaan. Anja Korhosen osallistu- 
minen vuorimiespivien ohjelmaan rajoit- 
tul tänä vuonna seuralaisten päiväohjel- 
maan, joten muiden tapahtumien arvioin- 
nin hän jättää muille. 

Seuralaisten ohjelma oli aikoinaan Vuo- 
rinaisten järjestämä, mutta nykyään vuori 
miehet hoitavat tämänkin osan 

Seuralaisten lounas antaa meille naisil- 
ainutlaatuisen tilaisuuden seurustella le 
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Meillä vuorinaisilla on toimintaa läpi 
vuoden ja tapahtumat ovat enimmäkseen 
hyvin kulttuuripainotteiaia", Sanna-Leena 
Alopaeus toteaafl 

Juhlat perhe 
ıırıssa 

Vuorimiespäivät palasi viime vuoden markkinahumun 
juhlajunan ja mustan makkaran jälkeen turvalliseksi 
koettuun kotipesäänsä. Olihan vuorossa Vuorimies 
yhdistyksen 60. toimintavuoden juhlistaminen 

Alla: Metallurgien kenttáilaboratorıo eli ahkerassa 
käytössä 
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Se tapahtui hillitysti perheen päivää kuohujuomalla. Metallurgeilla oli 
piirissä tutuksi käyneen kaa- kyllä entisten vuosien tapaan oma tarjoi 
van mukaan. Päivällä tiedon- lunsa, mutta he tyytyivät, kuten ennen 
jano ja osa muustakin janosta kin, kokouksen kulun ja esitelmien säes 
tyydytettiin Katajanokalla. Il- tämiseen jäiden murskaamisella ja lasi 
lalla järjestettiin sitten Messu- en kilisyttämisellä 
keskuksessa perinteinen Vuo lltajuhlassa ruotsalaiset kutsuvieraat 
rimiesnäyttely Bo Hedberg, Svenska Bergsmannaföre 

Päiväohjelmassa mitalisa- ningen, Håkan Murby, Jernkontoret, To 
de ja Vuoriteollisuus-lehden mas From, Svenska Gruvföreningen, ja 
vuosikertojen julkistaminen Åke Sjöström, Mefos, vastasivat ohjel 
CD-levyllä olivat näkyvimmat man kabareeosuudesta 
merkit tasavuosien vietosta lllan ehdottomaksi tähdeksi nousi kui 

Poikkeuksen teki geologi- tenkin professori Tuomo Tiainen, joka 
jaosto, joka omassa vuosiko- osoitti, että Tampereelta löytyy muitakin 
kouksessaan juhlisti merkki- i sananikkareita kuin Timo Jutila 
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ı å  Hänen sanoittamansa kavalkadin 
Metallien jalostuksen vaiheita halki 

vuosie.atojen", kantaesityksestä vastasi 
Vesipojat-kvartetti. Kvartetissa laulavat 
Johan Backman. Veikko Lankinen. Juha 
Räisänen ja Kari Tähtinen 

Tämän lehden pääkirjoituspalstalla 
Sirpa Smolsky lainaa Tiaisen epilogia 

Tuomo Tiaisen seitsemän vuorirunoa 
muodostavat arvokkaan kokonaisuuden 
Tilaa ei löydy tässä koko teoksen julkai 
semiseen, joten tyydymme pariin esi 
merkkiin, jotka mielestämme istuvat hy 
vin 60-vuotiaan ajatusmaailmaan. 0 

Retrospektio 
(sävelz Kaksi vanhaa tukkijätkää) 

Vuorimies ja metallurgi istuu reunuksella senkan 
Senkka unhoon jäänyt on jo kylkeen vanhan kaivospenkan 
Toisella on laskutíkku, jolla ikää paüon lienee 
Toinen tutkii tanssia ja muistot nuoruutehen vienee 

Muistatkos: kaivokset. tehtaat me ennen 
polkaistiin pyörimään vaan ? 
Toinen on hiüaa niin kauan ja vastaa 
Nyf ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret 
PJ/SW putlaamaankaan 
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Vuorimies ja metallurgi istuu, ehfoo yöksi hiipuu. 
Päivän viime säteet valaisevat terästehtaan piipun. 
Toinen nousee verkallensa. laskutikun taskuun laittaa 
Toinen hylkää tanssin, taskulãmmín naukku vielä maittaa 

Muistatkos: tuotot ja kulut me ennen 
laskettiin tikulla vaan ? 
Toinen on hiüaa niin kauan ja vastaa 
Nythän ne nuoret, nythän ne nuoret 
mallintaa. simuloi vaan 

Vuorimies ja metallurgí vaeltavat yöhön tummaan 
Mietteet heidän yhteisensä toinen tällä lailla summaa 
nuoret kyllä hommat taitaa, mutta rohkeutta puuttuu 
jolla tietokoneen mallit tehtaiks, tuottehíksi muuttuu 

Páıãıárz ›~un‹›ílz`ja, pro essorá Tuomo Tz`az'ncn ja 
Um.ı//irzflz/rısrz/zbız f‹›1››zzIlu'1‹›fJrz;}z çzfi çnzo/§Å 

Uskotkos: nuoret ne luoda voi uutta 
kunhan ne uskaltaa vaan? 
Toinen on hiüaa niin kauan ja vastaa 
aina ne nuoret. aina ne nuoret 
oppı'/' myös johfamaan 
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Kaivostoiminta ja innovaatiot 
(säveI: On Iautalla pienoinen kahvila) 

On kaukana jäwien Suomessa 
kummainen kukkula. 
Sen luokse malminetsijäin tie 
jääkauden jälkiä vie. 
Tuo kumpu on pullollaan malmia, 
kuparikiisua 
ja se säilyy ainaisesti 
vuorimiehien muistossa. 

Oi Imatra, sun kuohuissas 
on käyttövoima tehtaan 
mi kuparin tuon jalostaa 
ja tuotteina myydä kehtaa. 

Meidän kansamme muistissa myöskin on 
nikkeli Petsamon. 
Se tunturiseudulta löydettiin 
ja tuotantoon kytkettiin. 
Jälkeen vuosien kansamme kohtalon 
nikkeli mennyt on 
ja kuparin tuotantolaitteet niin 
kauas Iäntehen siirrettiin. 

Tää tekniikka on kasvava, 
se markkinoita valtaa. 
Ja yhäti myös uusia 
se sovelluksia tuottaa. 

Jos sodista oli harmia 
ne hyötyäkin toivat. 
Kun sähköstä oli puutetta, 
syntyi tekniikat uudet, oivat. 

Keminmaalla on puolestaan tarjolla 
kromiittimalmia. 
Se Euroopan mittavin kaivos lie, 
kun se kallion uumeniin vie. 
Metalleille kromi tuo luonnetta, 
jalouden hohtoa 
ja se säilyy ainaisesti 
vuorimiehien muistossa. 

Kun kuumuutta kuitenkin tarvittiin, 
se malmista otettiin. 
Ja niin liekkisulatuksen tie 
se laajalti maailmaan vie. 
Tää keksintö joukossa suurimpien 
on kautta aikojen 
ja se säilyy ainaisesti 
vuorimiehien muistossa. 

Samana päivänä e. 1 'viettänyt 
insinööriefversti ewp, jaakko Korpi-Anttila 
Irmeli-puolisonsa kanssa. 
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Oi Outokumpu, Keminmaa 
te kaivostemme parhaat! 
Te kasvatitte vaurautta 
ja osaamisemme safkaa. 

60~~uu(›f/'.z5Lz Vzfr)ríuzz'cs _1›/2dz'styszı`ija/Jfzttzztz 

nzr ınr ız u1 ı ( ›7 ' /Hz1( ' › i › ( ) !uwz ` r ) 1 ) ) H ) 1  L 

V U ( ) § . 3 I T [ 0 1  l | < w l J L J  B E R G S H A N T E R I N G E N  2/2003 



f ' ;  38 

‹_:) : 

ıqgåı I 

I 
.1

Blåguit inslag på blåvit fast. Pnån 
*oiinster Inger Bastla-From och 
Tomas From, Anita och Bo Hedberg 
samt Håkan och Kerstin Murby. 

1

medlem skall man vara bergsingenjör el- 
ler besitta motsvarande kompetens. En 
professorsnämnd avgör om sökanden 
har den kompetensen. 

"Medlemsantalet har hàllits rätt kon- 

Bergsıııcıııııcıhövıliııg 
med lırefl register 
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och koreografin svarade var och en för 
sig", förkiarar Bo Hedberg. 

Det var inte första gången finska 
bergsmän konfronterades med Bos 
skjorttrick: 

"1 tiden var jag otta tillsammans med 
Heikki Tanner ute i världen och tittade 
på gruvor. Det var på en sådan resa i 
Norge vi under en kvälissits biev anmo- 
dade att bidra till underhållningen. Jag 
drog skjorttricket och Heikkis kommen- 
tar var: Se bara än finns det något vi kan 
iära oss av svenskarna". 

Återväxten tryggad? 
Svenska Bergsmannaföreningen har 

idag ca 1800 medlemmar. För att bli 

stant. Vi har Iyckats rätt väl med vår re- 
krytering. En viss förgubbning kan kan- 
ske förmårkas men det gäller ju alla för- 
eningar. Sjålv är jag med i enbart gubb- 
föreningar", konstaterar ordföranden. 

Bo Hedberg aneer att den kris berge- 
industrin i Sverige upplevde under 
1990-talet börjat vara övervunnen. 

"Återvåxten i fråga om bergsingenjö- 
rer med inriktning på metallurgi och be- 
arbetning förefaller vara tryggad. Jem- 
kontorets satsningar börjar ge resultat. 
På gruvsidan arbetar vi åter intensivt på 
att ta fram en ny form av undervisning 
som skall hjålpa oss att slå vakt om Sve- 
riges stållning som ett föregångsland 
ifråga om mineralutvinning. I det arbetet 
står Luleå tekniska universitet i fokus". 

Bo Hedberg tror starkt på den svens- 
ka gruvindustrins framtid. 

"Baltiska skölden under Skandinavian 
är otroligt mineralrik. Vi vet att behovet 
av mineraler hela tiden växer. Vi vet även 
att framtiden kommer att bjuda på ny 
teknik. Det återstår sedan att se vad vi 
kan uppnå med hjålp av den. Det är på 
sin plats med ett litet tankeexperiment: 
Om vi tånker oss globen som ett klot 
med en diameter på 2 meter så har vi 
hlttills inte lyckats borra oss längre ned 
ån högst en millimeter under ytan", slår 
Bo Hedberg fast.Cl 
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Bo Hedberg, ordförande i Svenska 
Bergsmannaföreningen, är ett känt 
namn j gruvkretsar världen runt. Han 
verkafidag som internationell gruvkon- 
suit men hans kompetens begränsar 
sig ingalunda till gruvindustrin. Bo Hed- 
berg har representerat Sverige som tek- 
nisk attaché både i Washington och To- 
kyo, därtili har han fungerat som chef 
fOr Sveriges tekniska attachéer 

Efter årets bergsmannadagar i Hel- 
singfors är han även känd som en 
showman av stora mått. Under den av- 
slutande middagen stod han som pro- 
duoent fOr ett uppskattat svenskt pro- 
graminslag, där fyra festkladda arevör- 
diga gentiernan inför en femhundrahöv- 
dad publik under övliga former övergíck 
till sommartid, d V s de gjorde sig av 
med sina långkalsonger 

Bakgrunden till det hela var att vi in- 
bjudna gåster från Sverige förutom den 
officiella uppvaktningen även ville göra 
något extra för att visa vår uppskattning 
för samarbetet med våra finska kollegor. 
Tomas From år en stor sångare och det 
gav oss ett fint utgångslåge Då det se- 
dan gållde att även få till stånd liv och 
rörelse på scenen kom jag ihåg skjort~ 
tricket jag Iårde mig redan under studie- 
tiden. Det går ut på att man kiår av sig 
skjortan utan att ta av sig kavajen. För 
att celebrera övergången till sommartid 
beslöt vi oss för att pröva på en avance- 
rad variant. Vi gick in för att ta av oss 
Iångkalsongerna utan att hala ned smo- 
kingbyxorna. Det lyckades Idén var 
min, men för det tekniska utförandet I 

"Satsningen på utbildning av bergsing- 
enjörer vid Högskolan Dalarna i Bor- 
länge har lyckats hyggligt. Under de två 
senaste åren har vi fått etthundra nya 
studenter att intressera sig för bran- 
schen", beråttar Håkan Murby, VD för 
Jernkontoret. Jernkontoret har stått för 
många av de insatser som fått utveck- 
lingen att vånda. 

Det var under 1990-talets senare hålft 
som molnen hopade sig till ovåder på 
stålindustrins himmel. Varningsklockor- 
na började ringa då ungdomen tasoine- 
rad av IT-vårldens under i allt större ut- 
sträckning vånde den traditionella indu- 
strin ryggen. Stålindustrin var en av de 

branscher som drabbades hårdast. Kö- 
erna till studieplatserna vid anrika KHT 
var ett minne blott och de nyutexamine- 
rade bergsingenjörernas antal täckte 
endast en tredjedel av företagens be- 
hov. 

Det Iedde till fullt pådrag inom stålin- 
dustrin. Alla upptänkliga medel och ka- 
naler kom till användning. Avgörande 
skulle dock satsningen på en utlokalise- 
ring av en del av KTH:s bergsingenjörs- 
utbildning till Borlänge vara. Modellen 
är den att de bergsmän som inriktar sig 
på bearbetning, valsning och smidning 
kan få sin utbildning i Borlänge. Tillsam- 
mans med MEFOS (Stiftelsen för metal- 
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Som VD för Svenska Gruvföreningen 
har Tomas From en hel del att slå vakt 
om. Sverige är EU:s ledande malmpro- 
ducent, störst ifråga om järn, silver och 
bly, näststörst då det gäller koppar och 
guld samt tredje störst på zink. 

Där stålindustrin satsar på högskole- 
utbildning i Borlänge sätter gruvindustrin 
sin tillit till Luleå tekniska universitet. 
Inom ramen för MITU-projektet "Vision 
2010" (MITU : Stiftelsen Mineralin- 
dustrins Teknikutveckling), strävar man 
till att bygga upp ett "Center of Excellen- 
ce" som skall betjäna naturresurserna 
överlag. I Luleå har universitetet även 
startat en ny form av högskoleunder- 
visning med internationell inriktning. I 
den läggs speciell vikt vid ekonomisk 

"Den svenska gruvindustrin är stark och 
kan bli ånnu starkare. Vår berggrund är 
rik och bjuder på potential för att nya 
fynd kan göras. Det förutsätter dock att vi 
ståndigt ser till att vi bevarar vår konkur- 
renskraft gentemot våra konkurrenter. 
Det ar två frågor vi främst bör koncen- 
trera oss på. Dels får vi inte göra avsteg 
på det högklassiga kunnande, som hela 
vår mineralutvinning bygger på och dels 
måste vi hålla kostnaderna i styr. Det 
senare kräver ökad förståelse för 
branschen framförallt hos miljOmyndig~ 
heterna. Orovåckande är att fOretagen i 
miljöfrågor oupphörligen belastas med 
jobbig och kostsam byråkrati som tår på 
konkurrenskraften", konstaterar Tomas 
From. 

Svenska gruviııdusirin fii for fighi 

lurgisk forskning), IM (Institutet för me- 
tallforskning) och Högskolan Dalarna 
håller Jernkontoret på att bygga upp ett 
bearbetningscentrum vid högskolan i 
Borlänge. Materialdesign är i dag den 
sammanfattande benämningen för den 
bergsutbildning som ges i Borlänge. 

"Vårt problem har varit att vi inte nått 
de ungdomar som våxt upp i äkta stål- 
miljö. Stockholm och Kungliga Tekniska 
Högskolan ligger tyvårr fjärran från var- 
dagen i Bergslagen. En stor del av tek- 
nologerna vid KTH kommer från urbana 
förhållanden och är inte beredda att 
byta livsstil. Därav satsningen på Bor- 
länge. Borlänge ligger geografiskt vål 
till. Närheten till stålindustrin gör det lät- 
tare för studerandena att finna praktik- 
platser och dårtill har de ofta kort väg 
hem. Och när de är färdiga ingenjörer 
vill de ha ett jobb i Bergslagen", konsta- 
terar Håkan Murby 

För att göra studieplatserrıa vid Bergs 
attraktiva har Jernkontoret mångdubb- 
lat sina anslag för utbildningsstipendier. 
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Slutrapporten för "Vision 2010" håller 
på att färdigställas för närvarande. 

"Utbildningsbiten är en viktig de! av 
programmet, vara syfte är att skapa ett 
bättre utgångsläge för den mineralut- 
vinnande industrin. 

Branschen har tidigare goda erfaren- 
heter av gemensamma åtgärder. Åren 
1987 till 1992 genomfördes FoU-pro- 
grammet Gruvteknik 2000. Staten sköt 
till 50 miljoner kronor för forskning och 
utveckling. Kring den potten byggdes ett 
flertal enskilda utvecklingsprojekt upp. 
Företagen bidrog med resurser för sam- 
manlagt 300 miljoner kronor. Satsningen 
gav upphov till en mängd innovationer 
såväl ifråga om utrustning som arbets- 
metoder. 

gruweknologi och ett annat kännetecken 
är att de blivande gruvingenjörerna kan 
välja mellan olika former av basutbild- 
ning för att sedan först under slutåret de- 
finitivt specialisera sig. 

"Vi vill göra Luleå till ett internationellt 
utbildningscentra för branschen. De 
genomgripande strukturförändringar som 
den svenska mineraluhfinnande industrin 
genomgått under det senaste decenniet 
har lett till att den inhemska etterfrågan 
på gruvingenjörer inte längre ensam för- 
slår som underlag för högskoleutbild-‹ 
ningen. inom EU är det få högskolor som 
har motsvarande bredd i utbifdningen och 
omfattning på forskningen", säger Tomas 
From. 

ı 

De studerande som valt att studera 
materialdesign i Borlänge kan i fyra års 
tid räkna med ett årligt stipendium på 
35 000 kronor per år. Det sista stipendiet 
utbetalas då studeranden kan uppvisa 
sina examenspapper. De som studerar 
vid KTH i Stockholm kommer i åtnjutan- 
de av samma stipendium de två sista 
studieåren. 

Stipendierna år endast en de| av 
satsningen men onekligen har de tagit 
skruv. Ungdomarna har uppfattat det 
hela på rätt sätt. De har förstått att om 

Il ııııı 

Tomas From konstaterar att den nor- 
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I diska gruvindustrin ifråga om teknisk ut- 
veckling hör tili föregàngarna inom bran- 
schen. Företag som Atlas Copco, Sand- 
vik Tamrock och Metso Minerals är hov- 
leverantörer för gruvföretag världen runt. 
På hemmaplan har de i samspef med 
krävande kunder tillfört den svenska 
gruvindustrin en kompetens som står sig 
ialla jämförelser. 

"Förutsättningar fOr en ljus framtid 
finns. Exempelvis Inlandsdelegationen 
som kartlagt Västerbottens nàrings- 
struktur har kommit till att regionens 
största tillväxtpotential ligger inom gruv- 
industrin. Det finns emellertid instanser 
som har en annan syn på vår verksam- 
het. I många tillståndsärenden utsätts 
företagen för, som vi ser det, oskalig och 
kostsam byråkrati i miljöfrågor. Det som 
gör det hela frustrerande är att trots att 
bevisbördan i regel ligger på företagen 
händer det att motparten ignorerar un- 
derlag som företagen tagit fram i ofta 
mycket arbetsdryga utredningar. I vissa 
frågor är det mycket svårt att föra en dia- 
log med miljömyrıdigheterna. Det är 
dags för alla myndigheter att inse sitt an- 
svar för helheten", anserTomas From. CI 

någon är beredd att betala så här stora 
stöd så måste de vara värdefulta för 
branschen". 

Pengarna tas ur Jernkontorets gamla 
fonder. 

"Ett förnuftigt sätt att använda förmö- 
genheten", anser Håkan Murby.II| 
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Tämän vuoden vuorimies- 
päivien isäntänä toimi 
Metaliinjalostajat ry. Pyysim- 
me yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja Kari Tähtistä 
ja toimitusjohtaja Sirpa 
Smolskya kertomaan yhdis- 
tyksen tehtävistä ja toimin- 
nasta. 

TEKSTI: B E F  KUVAT:  

"Metallinjalostajat on tärkeä kanava, 
jonka avulla ala pystyy yhteisesti esittä- 
mään karıtojaan sillä tavalla ja painoar- 
volla, että niitä kuunnellaan huomatta- 
vasti herkemmin kuin jos jäsenyritykset 
ajaisivat asiaansa kukin erikseen", aloit- 
taa Kari Tähtinen. 

Hän huomauttaa, että moni asia hoi- 
tuu automaattisesti METin ja sen toimi- 
alaryhmien kautta mutta että kysymyk- 
sistä, jotka saattavat vaikuttaa alan toi- 
mintaedellytyksiin, saadaan yhdistyk- 
sen kautta tietoa hyvin varhaisessa vai- 

Metallinjalostajat tuo 
äänensä kuuluville 

sensa, jotka ovat yhdistyksen kautta 
kaikkien käytettävissä". 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-5 
kertaa vuodessa lähinnä päivittämään 
eri toiminta-alueitten tilanteen. 

. "Yhteisten asioiden pohtiminen ei ra- 
heeeSa, jolloin niihin pystytään ajoissa joitu hallituksen tapaamisiin. Olemme 
reagoimaan. . tiiviissä yhteistyössä monella rintamalla 

"Yhdistyksen toimitusjohtaja on ra- läpi vuoden ja yhteiset linjat löytyvät 
kantanut toiminnan ympärille tehok- melkein itsestään. Hallitus vahvistaa 
kaan ja monipuolisen yhteistyöverkos- nämä linjaukset, joiden toteutumista sit- 
ton, jossa tieto liikkuu nopeasti", toteaa ten seurataan. Harvemmin käsittelem- 
Kari Tähtinen. me kertaluonteisia asioita. Jos akuutteja 

Hän painottaa, että jäsenyritykset pulmia ilmenee pystymme yhdistyksen 
muodostavat harmonisen kokonaisuu- puitteissa nopeasti määrittelemään alan 
den, jolla on hyvin paljon yhteisiä asioi- kannan ja tarvittaessa ryhtymään toi- 
ta ja tavoitteita. menpiteisiin", kertoo Kari Tähtinen. 

"Teollisuus- ja kauppapoliittisissa asi~ i Hallituksen ja jäsenyritysten yhteistyö 
oissa sekä ympäristö- ja energiakysy- l yhdistyksen operatiivisen portaan kans- 
myksissä yhteistyön merkitys tulee ko- l sa sujuu hänen mukaansa erinomaisella 
rostetusti esille. Jokaisella yrityksellä on l tavalla. 
omat asiantuntijansa ja oma kokemuk- 
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Metallinjalostajien 
hallitus koolla. 
Vasemmalta: 
jyrkifausela, 
Martti Mäenpää, 
Ossi Virolainen, 

Kari Tähtinen, Siıgoa Smolsky ja 
Mikko Kivimäki. 
Karva: Teija 
Vikman, ME T 

"Meillä on 'lean' 2-hengen organisaa- 
tio, joka on monessa yhteydessä osoit- 
tanut tehokkuutensa ja osaamisensa. 
Sirpa Smoisky omaa alan kokemusta ja 
on toimitusjohtajana profiloitunut alan 
erinomaisena spokeswoman'ina sekä 
kotimaisissa että kansainvälisissä yhte- 
yksissä", arvioi Kari Tähtinen. 

"Pyöritämme kahdestaan kyllä melkois- 
ta ruljanssia", toteaa toimitusjohtaja Sir- 
pa Smolsky kun hän yhdessä Leena 
Sorvaníemen kanssa ottaa meidät vas- 
taan Metallinjalostajien toimistossa. 

"Toimimme läheisessä yhteistyössä 
MET:in, TT:n ja euroopalaisten alan toi- 
mialayhdistysten Euroferin ja Euro- 
metaux:n kanssa ja sitä kautta tiedäm- 

Ympäristöasiat työllistävät 

I 

me aina melko tarkkaan missä men- 
nään. Onnistumisen ehtona ovat hyvät 
ja toimivat yhteydet monenlaisiin ins- 
tansseihin ja ryhmittymiin, joiden teke- 
miset ja päätökset heijastuvat alamme 
toimintaan. Kauppa- ja teollisuusminis- 
teriö, ulkoministeriö ja ympäristöminis- 
teriö ovat meille erittäin tärkeitä yhteis- 
työpartnereita". 

Sirpa vakuuttaa, että suhteet kaikkiin 
ministeriöihin ovat hyvällä mallilla, mutta 
myöntää, että yksittäisellä virkamiehellä 

Meiolliniolosioicıi ry 
Metalliteollisuuden Keskusliiton (MET) 
alajärjestö, jonka tehtävänä on yhteistyös- 
sä jäsenyritysten, muiden teollisuuden jär- 
jestöjen ja eurooppalaisten toimialayhdis- 
tysten kanssa huolehtia silta, että metalli- 
en jalostuksella on menestymisen edelly- 
tykset kansainvälisessä kilpailussa. Yh- 
distyksen jäseninä ovat Fiautaruukki Oyj, 
Outokumpu Oyj ja Imatra Steel Oy Ab. 

Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta 
vastaa yhdistyksen toimitusjohtaja Sirpa 
Smolsky assistenttinaan Leena Sorvanie- 
mi.Yhdistyksen toimisto on METin tiloissa 
Eteläranta tüzssä. 

Sirpa Smolsky on mukana METin johto- 
ryhmässä ja vastaavasti METin toimitus- 
johtaja Martti Mäenpää osallistuu Metal- 
linjalostajien hallituksen työskentelyyn. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja- 
na on tällä hetkellä toimitusjohtaja Kari 
Tähtinen. Hallituksen muut varsinaiset jä- 
senet ovat toimitusjohtajat Jyrki Juusela 
ja; Mikko Kivimäki. Varajäseniä ovat toimi- 
tusjohtaja Ossi Virolainen, Rautaruukin tu- 
leva toimitusjohtaja Sakari Tamminen ja 
tehtaanjohtaja Kalevi Taavitsainen. 
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oleva valta ja mahdollisuus "Suomen 
kannan" muodostamiseen tuntuu välillä 
kohtuuttomalta eikä se aina vastaa sitä 
mitä maan elinkeinoelämän hyvinvointia 
ajatteleva teollisuuden edustaja odot- 
taa. Varsinkin EU:n ympäristödirektiivi- 
en tulkinnassa ympäristöministeriössä 
olisi hänen mielestään joissakin kysy- 
myksissä paikallaan miettiä minkälaisia 
seurauksia tehdyt tulkinnat saattavat ai- 
heuttaa sekä kansantaloudelle että ym- 
päristölle. Esimerkkinä hän mainitsee 
suomalaisten viranomaisten halun luo- 
kitella romu ja teollisuuden sivutuotteet 
jätteiksi, jolloin niiden hyötykäyttö ta- 
kuuvarmasti vähenee ja Suomen ympä- 
ristölain edellyttämä hyötykäytön lisää- 
minen ei toteudu. 

"Kenen intressissä on, että joidenkin 
tuotteiden hyötykäyttö ja kierrätys esty- 
vät tästä syystä. Onko siinä järkeä, että 
kuonatuotteiden käyttämisen sijaan lisä- 
tään soranottoa ympäri maata?" 

Toinen kysymys, joka huolestuttaa Sir- 
paa erityisesti on Kioton ilmastopöytäkir- 
jan sitoumusten noudattamiseksi EU:ssa 
viimeistelyä vailla oleva päästökauppadi- 
rektíivi ja sen voimaansaattamisen vaiku- 

Metallinjalostajien käyntikortit, Sirpa 
Smolsky (ws)ja Leena Sorvaníemi. 

Teollísuuspolitilkka 
lnnovaatioympäristö - Liiketoiminta-ja 
teknologiaprojektit - Viestintä ja alan 
vetovoima - Koulu-yrltys- 
yhteistyö - Toimialaryhmät 

Toimintaympäristön 
kehittäminen 
Pekka Pokela 

Sähkö-, elektroniikka- 
ja tietoteollisuus, SET 
Martti Mäenpää 

Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET 

- Kansainvälistymlsen 
edistäminen 

• Liikejuridiikka 
PKT-vaikuttaminen - Metalliteollisuuden 
Kustannus Oy 

4 MET Standardisointi . Piiriyhdlstys- 
yhteistyö 

Yrityspalvelut 

Veüo Nienfí 

Toimitusjohtaja menu Mäenpää 

Sirpa Smolsky 

Metallirıjalostajat, MJ 

Tyoeläman 
kehittarninen 
Ari Sipilä 

• wömekııa- 
sopimukset 

› Toimihenkilö- 
sopimukset 
Suhdanteet Ja 
tilastot 

• Koulutuspolitiikka - Alueyksiköt 

tukset Suomen teollisuudelle. 
"Varsinkin metallinjalostajille ne saat- 

tavat olla kohtalokkaat. Ensinnäkin, so» 
pimuksen piirissä on ainoastaan 18 % 
maailman terästuotannosta. Lisäksi so- 
pimukseen sitoutuneiden maiden läh- 
töasetelmat ovat hyvin erilaiset. Suomi 
on erittäin epäedullisessa asemassa sii- 
tä yksinkertaisesta syystä, että teollisuu- 
temme on hoitanut asiansa mallikkaasti 
jo hyvissä ajoin. Energiankäytön tehok- 
kuudessa metalliteolfisuutemme kuuluu 
edelläkävijöihin. Kioto-pöytäkirjan ja 
EU:n sisäisen ns. taakanjaorsopimuk- 
sen mukaan Suomi on sitoutunut saat- 
tamaan kasvihuonekaasuhiilidioksidi~ 
päästönsä vuoden 1990 tasolle. Olimme 
silloin jo satsanneet voimakkaasti ener- 
gian tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Sen ansiosta kilpailukykymme parani ja 
tuotanto kasvoi samoin kokonaispääa 

Sirpa sm‹›ısı<y/ı.so 4.4.2003 

Alan toimintamahdollisuuksiin 
vaikuttaminen - teoiiisuus- ja kauppapoliittiset asiat 
ı ympäristö- ja energiakysymykset 
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tilastot 
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METALLINJALOSTAJIEN TOIMINTA 2003 

METin resurssien 
kehittäminen 
Esko Keskinen 

- Henkilöstö-ja 
toimistopalvelut 

• Talous 
• Tietohallinto ja 

jäsenyyspalvelut 
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tu ja julkisuuskuvan puhdistaminen pö- 
lystä jatkuu. Koululaiset, opettajat ja 
opiskelijat ovat tärkeitä kohderyhmiä. 

Tässä yhteydessä Metallinjalostajien 
julkaisutoiminta on huomionarvoinen 
asia. Lauri Holapan, Seppo Härkösen ja 
Pertti Kostamon arvokkaalla avustuksel- 
la uusitusta Teräskirjasta on tullut suo- 
sittu apuväline monessa koulussa, toi- 
mituksessa ja yritysten oman henkilös- 
tön koulutuksessa. 

töt. Emme pysty enää teknisin keinoin 
juurikaan vähentämään energiankulu- 
tustamme ja ominaispäästöjä. 

EU-päästökauppadirektiivi saattaa joh- 
taa tilanteeseen, jossa energiankäytOn 
tehokkuudestaan huolehtinut terästeol- 
lisuutemme joutuu ostamaan päästöoi- 
keuksia kilpailijaltaan ja näin rahoitta- 
maan uudelleen kertaalleen maksaman- 
sa energian tehostarnistoimet. Sirpan 
mukaan kaikkiaan voi käydä niin, että 
osa maailman joka tapauksessa tarvit- 
samasta teräksen tuotannosta siirtyy 
EU:n ulkopuolelle, jossa se tehdään 
suuremmin päästöin ja lopputulos on il- 
mastosopimuksen tavoitteiden vastai- 
nen. EU-päästOkauppadirektiivi muut- 
taa voimaantullessaan yritysten kilpailu- 
aseman riippuen jäsenmaan ottamasta 
päästöjen vähentämistavoitteesta, tuo- 
tannon rakenteesta ja sen kehityksestä. 

Alan arvostuksen ja vetovoiman lisää- 
minen on Metallinjalostajille toinen kes- 
keinen työkenttä. 

Yhteistyössä jäsenyritysten ja METin 
kanssa tuloksia on sillä saralla saavutet- 
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EKlei 30.9.2002 

Arvokas on myös Metallinjalostajien 
netissä ylläpitämä metallurginen sana- 
kirja. Siitä löytyy 680 alan termiä suo- 
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osoite 
on www.met.filmetaIIinjalostajatja 3.6. 
lähtien www.teknologiateoIIisuus.fil 
metallinjalostajatfl 
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Helsingin yliopiston geologi- 
an faitoksefla järjestettiin 
12.-14. 1.2003 kansainvälinen 
graniittiaiheinen symposiumi 
professori Ilmari Haapalan 
eläkkeelle siirtymisen johdos- 
ta. Vuodesta 1982 Helsingin 
yliopiston geofogian ja mine- 
ralogian professorina toimi- 
nut Haapala on kansainväli- 
sesti tunnustettu graniittien - 
erityisesti rapakivigraniittien - 
ja niihin liittyvän malmin- 
muodostuksen asiantuntüa ja 
juhlasymposiumiin saapuikin 
edustava joukko afan eturivin 
vaikuttajia eri puolilta maail- 
maa. 

Tekniset sessiot 

Symposiumin yhteydessä järjestettiin 
myös yliopiston rehtorin vastaanotto. 
professori Haapalan muotokuvan pal- 
jastustilaisuus ja luovutus yliopiston ko- 
koelmiin sekä juhfaillalliset. Sympo- 
siumin järjestelytoimikuntaan kuuluivat 
professori Juha Karhu, FM Paula Kosu- 
nen, FM Laura Lauri ja allekirjoittanut. 
Kokousta tukivat taloudellisesti Suomen 
Akatemia ja Helsingin yliopisto ja se oli 
myös osa UNESCOn kansainvälisen 
geologisen korrelaatio-ohjelman projek- 
tin 426 (Granite Systems and Protero- 
zoic Lithospherio Prooesses) vuoden 
2003 toimintaa. 

Granitic Systems State 
of the Art and Future 
Avenues -symposiumi 
Helsingin yliopistossa 
TEKSTI :  T A P A N E  R Ä M Ö ,  H E L 5 | N G | N  YLIOPISTO,  GEOLOGIAN LAITOS 

KUVAT: M I K A  R Ä I S Ä N E N ,  HELSINGIN YLIOPISTO, GEOLOGIAN LAITOS J A  A R I  

AALTO, H E L S I N G I N  YLIOPISTO, ATK-OSASTO, ÅV-YKSIKKÖ 

› 
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Symposiumi alkoi professori Haapalan 
keynote-esítelmällä, jossa hän käsitteli 
maankuoren repeämiseen liittyvien bi- 
modaalisten graniittiseurueiden evoluu- 
tiota ja tektonista merkitystä. 
Esimerkkeinä olivat Suomen 
klassiset rapakivigraníitit (ikä 
1650-1540 Ma), Pekingin alu- 
een rapakivet (ikä 1690 Ma), 
Namibian Gross Spitzkoppen 
graniittistokki (ikä 130 Ma) ja 

kallioperätutkãmustemme saavutuksista 
ja tulevaisuuden näkymistä. Esitelmiä 
pidettiin yhteensä 28 ja ne toivat run- 
saasti uutta tietoa mm. Pohjois-Ameri- 
kan, Brasilian ja Fennoskandian grant- 
toideista sekä myös arkeeisten TTG-as~ 
sosiaatioiden globaalisesta merkityk- 
sestä. Esitelmistä en koottu Extended 
Abstracts -volyymi /1/ ja niiden pohjalta 
ilmestyy myöhemmin Elsevier Science 
B.V.:n kustantama erikoisjulkaisu /2/. 

Professori Ilmari Haapala 

I 

1 

r 
v » 

ı 

l 
l 

I 

Etelä-Nevadan Newberry Mountains 
-vuoriston mioseenikautiset rapakivi- 
tyyppiset graniitit (ikä 20-14 Ma). Jokai- 
nen näistä on 1990-luvufta lähtien kuulu- 
nut Haapalan johtamien tutkimushank- 
keiden kohdealueisiin. Vaikka kyseessä 
on sarja varsin eri-ikäisiä ja toisistaan 
kaukana sijaitsevia magmaattisia sys- 
teemejä, on niillä useita samankaltai- 
suuksia kuten diabaasijuonien ja A-tyy- 
pin graniittien esiintyminen. On Haapa- 
lan mukaan ilmeistä, että niiden synty 
liittyy Maan vaipan termisiin-kemiallisiin 
anomalioihin, jotka aiheuttivat maan- 
kuoren alaosan sulamisen ja graniitti- 
magmojen synnyn (ns. magmatic under- 
plating -malli). Mainittakoon, että profes- 
sori Haapala sovelsi kyseistä mallia en- 
simmäisenä Suomen klassisiin rapakivi- 
graniitteihin 1980-luvun puolivälissä /3/ 
ja se on sen jälkeen yleistynyt rapakivi- 
graniittiassosiaatioiden synnyn selvittä- 
misessä eri puolilla maailmaa. 

Pohjois-Amerikan rapakivigraniittitut- 
kimuksen uranuurtaja, professori J. 
Lawford Anderson (University of Sout- 
hern California, Los Angeles) käsitteli 
esitelmässään Laurentian (proterotsooi- 
nen manner, joka kattoi valtaosan nykyi- 
sestä Yhdysvaltojen ja Kanadan aluees- 
ta) mesoproterotsooista (ikä 1500-1100 
Ma) anorogeenista graniittimagmatis- 
mia, joka ulottuu leveänä vyöhykkeenä 
halki Pohjois-Amerikan Labradorin nie- 
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Professorij. Lawford 
Anderson (vasemmalla) ja 
professori Kent C. Condie 
yliopiston rehtorin 'vastaan- 
otolla 12. 1.2003 

Symposiumin tieteellinen osa koostui 
kahden päivän teknisistä sessioista, 
joissa käsiteltiin graniittisten systeemien 
petrologiaa, mineralogiaa, geokemiaa 
ja metallogeniaa sekä graniittien merki- 
tystä tektoniikan ja mannerkuoren kehi- 
tyksen näkökulmasta. Ohjelmassa oli 
myös kotimaisin voimin pidetty sessıo › 
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I ı mimaalta Etelä-Kaliforniaan. Professori 
Andersonin mukaan kyseisiin graniittei- 
hin liittyy myös anortosiitteja, char- 
nockiitteja ja laajoja ryoliittikenttiä ja niil- 
lä on monia yhtymäkohtia Fennoskandi- 
an klassisiin rapakivigraniitteihin. Koos- 
tumukseltaan ne ovat varsin vaihtelevia 
- niihin sisältyy sekä pelkistyneistä että 
hapettuneista magmoista kiteytyneitä 
graniitteja. Tämän Anderson katsoi hei- 
jastavan Laurentian alakuoren laajamit- 
taista koostumusvaihtelua. Hän myös 
totesi, että tänä päivänä toimivat geolo- 
giset prosessit eivät enää pysty tuotta- 
maan yhtä laajamittaista mantereensi- 
säistä graniittimagmatismia. 

Samaa aihepiiriä, erityisesti Länsi-Yh- 
dysvaltojen osalta, käsitteli myös pro- 
fessori Elizabeth Y Anthony (University 
of Texas, EI Paso). Hän keskittyi esitel- 
mässään Länsi-Teksasin, Arizonan ja 
Coloradon proterotsooisten ja fanerot- 
sooisten graniittien geokemiaan, lähtö- 
alueen luonteeseen ja tektoniseen ase- 
maan. Hänen mukaansa kunkin alueen 
graniitit heijastavat, usein varsin yksi- 
tyiskohtaisesti, lähtöalueen koostumus- 
ta ja graniittien avulla voidaan myös teh- 
dä päätelmiä niiden syntyhetkellä vallin- 
neesta tektonisesta ympäristöstä. Ant- 
honyn mukaan Länsi-Teksasin fanerot- 
sooisten sedimenttikivien alla olevan ki- 
teisen kallioperän diskordantit graniitit 
edustavat laatansisäistä magmatismia, 
eivät konvergenttia (orogeenista) ympä- 
ristöä. Tässä mielessä ne voidaan myös 
rinnastaa Fennoskandian klassisiin ra- 
pakivigraniitteihin. 
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Barnesin mukaan tämä johti mm. siihen, 
että osa magmoista kehittyi alkaliseen 
(piihapon suhteen alikylläiseen) suun- 
taan. Tämä on vallalla olevan käsityksen 
mukaan varsin epätodennäköistä, kos- 
ka hiilidioksidin liukoisuus silikaattimag- 
maan on kokeellisten tutkimusten pe- 
rusteella varsin pieni ja assimilaatioreak- 
tioiden tasapaino näin hiilidioksidin vas- 
takkaisella puolella. Karbonaattien assi- 
milaatiosta johtunut sulien kehittyminen 
alkaliseen suuntaan oli kuitenkin Horta- 
vaer-kompleksissa Barnesin mukaan 
mahdollista sen vuoksi, että kompleksin 
magmaattinen systeemi oli avoin ja assi- 
milaatioreaktioissa vapautunut hiilidiok- 
sidi pääsi pakenemaan systeemistä. 
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raskaiden harvinaisten maametallien 
suhde (diagrammi). Erityisen huomion- 
arvoista on, että esim. Iantaanilytterbi- 
um-suhde on erittäin korkea niissä TTG- 
assosiaatioissa, joiden ikä on noin 2700 
Ma. Tämä edellyttää joko sitä, että nämä 
muodostuivat lähteen tavallista pienem- 
män osittaisen sulamisen tuloksena 
(mikä kuuman arkeeisen vaipan suh- 
teen on varsin epätodennäköistä) tai 
että lähteen sulamisprosessissa suuri 
osa granaatista (joka konsentroi raskai- 
ta harvinaisia maametalleja, esim. ytter- 
biumia, mutta hylkii keveitä lantanideja) 
jäi sulamatta. Jälkimmäinen hypoteesi 
edellyttää tavallista paksumpaa mafista 
mannerkuoren alaosaa, joka taas edel~ 
lyttää voimistunutta merellisen litosfää~ 
rin tuottoa keskiselänteillä ja tuhoutumis- 
ta subduktiovyOhykkeillä. Tämän profes- 
sori Condie liitti aiemmin tuntematto- 
maan, 2700 Ma sitten tapahtuneeseen 
Maan vaipan katastrofiin, joka johti erit- 
täin aktiiviseen pluumitoimintaan ja tätä 
kautta voimistuneeseen merellisen lito- 
sfäärin tuotantoon. On huomattava, että 
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Symposiumin ehkä keskeisimmästä 
uudesta avauksesta vastasi professori 
Kent C. Condie (New Mexico Institute of 
Mining and Technology, Socorro), joka 
esitelmöi TFG-assosiaatioiden kehityk- 
sestä. TTG (tonaliitti-trondhjemiitti-gra- 
nodioriitti) -ryhmän kivilajit ovat tyypilli- 
siä mannerkuoren rakennusaineita ja ne 
ovat erityisen yleisiä maapallon arkeei- 
sen kuoren alueilla. Kemiallisen koostu- 
muksen mukaan TTG-assosiaatiot voi- 
daan jakaa korkean ja alhaisen alumiini- 
pitoisuuden ryhmiin. Korkean alumiinin 
TTG:t (raja-arvona yli 15 paino-% AI203, 
kun kiven SIOz-pitoisuus on 70 paino-%) 
ovat pääosin arkeeisia ja niitä luonnehtii 
korkea ja hyvin vaihteleva keveiden ja 

myös Suomen arkeeisilla alueilla tava- 
taan 2700 Ma:n ikäisiä TTG-tyypin grant- 
toideja, joiden geokemiaa ei kuitenkaan 
yksityiskohtaisesti ole vielä selvitetty. 

Professori Calvin G. Barnes (Texas 
Technoiogical University, Lubbock), 
joka viimeisten kymmennen vuoden 
ajan on tutkinut mm. Norjan Kaledonidi- 
en ordoviikki- ja siluurikautisten mag- 
makivien petrologiaa, esitelmöi Keski- 
Norjassa sijaitsevasta Hortavaer-komp- 
leksista. Kompleksi koostuu gabroista, 
dioriiteista, alkalisista monzoniiteista ja 
syeniiteistä. Näiden keskinäiset suhteet, 
kemiallinen koostumus ja erityisesti hii- 
len isotooppikoostumus osoittavat, että 
kompleksin koostumus on muuttunut 
ympäröivien karbonaattipitoisten sivuki- 
vien assimilaation tuloksena. Professori l 

Professori Haapalan aloitteesta perus- 
tettu ja hänen johtamansa IGCP-projekti 
315 (Rapakivi Granites and Related 
Rocks) johti 1990-luvun alkupuolella 
useiden uusien rapakivigraniittien löyty- 
miseen ja tuotti runsaasti uutta tietoa sii- 
hen asti puutteellisesti tunnetuista rapa- 
kivigraniittialueista. Projekti oli erityisen 
merkittävä mm. Brasilian rapakivitutki- 
muksen kannalta. Brasilian proterotsooi- 
siin rapakivigraniitteihin liittyy useita 
maailmanluokan tinamalmeja, esimer 
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alueen (Kaakkois-Brasilia) tinamalmi- 
esiintymistä. Rondönian tinamalmit, joi- 
den yhteydessä tavataan myös ekono- 
misia volframin, niobin, tantaalin, sinkin, 
kuparin ja lyijyn esiintymiä, liittyvät to- 
paasigraniitteihin, ryoliitteihin ja peralka- 
lisiin graniitteihin. ltu-alueella isäntäkivi- 
nä tavataan myös emäksisempiä mag- 
makiviä. Brasilian proterotsooisten tina- 
graniittien tektoninen asema on Betten- 
courtin mukaan joko post-kollisionaali- 
nen tai anorogeeninen. 

Professori Roberto Dall'Agnol (Fede- 
ral University of Pará, Belém) piti esitel- 
män Amazonasin kratonin itäosan ar- 
keeisen alueen (Carajäs-provinssi) ra- 
pakivigraniiteista, jotka ovat Suomen 
klassisia rapakivigraniitteja selvästi van- 
hempia (ikä n. 1880 Ma) mutta kuitenkin 
mitä ilmeisimmin anorogeenisia. Carajá- 
sin graniitit ovat Dall'Agnolin mukaan 
peräisin arkeeisen rnannerkuoren ala- 
osasta, joka oli ollut olemassa jo noin 
miljardi vuotta ennen graniittisulien 
muodostumista 1880 Ma sitten. 

kiksi 0ondöniassa Länsi-Brasiliassa ja 
Roraimassa Pohjois-Brasiiiassa. Profes- 
sori Jorge S. Bettencourt (University of 
São Paulo) esitelmöi Rondónian ja Itu- 

/I 

muita hedelmiä tutkimalla selviää, että 
kyseessä on juuri appelsiini." - Samaan 
tapaan esimerkiksi viime vuosisadan 
geologinen teoria, Iaattatektoniikka, ei 
saanut muotoaan yksittäisiä geologisia 
ympäristöjä tutkimalla vaan selvittämällä 
useiden erilaisten tektonisten ympäris- 
töjen samankaltaisuuksia ja niiden mer- 
kitystä. Felsisten magmakivien tutki- 
muksessa pitäisikin tulevaisuudessa 
Nekvasilin mukaan panna enemmän 
painoa vertaileviin, globaalin mittakaa- 
van hankkeisiin. Tärkeinä tutkimussek- 
toreina hän piti isotooppigeologiaa, hi- 
venalkuainegeokemiaa ja volatiilien 
komponenttien mallinnusta. 
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yliopisto), Matti Vaasjoki (GTK) ja allekir- 
joittanut. 

Geologian tutkimuskeskuksen iso- 
tooppilaboratorion vuosikymmeniä jat- 
kunut työ kallioperämme ikäsuhteiden 
ja synnyn selvittämiseksi on johtanut 
myös seikkaperäiseen käsitykseen gra- 
niittisten kiviemme ikäjakaumasta. Do- 
sentti Matti Vaasjoki kuvasi esitelmäs- 
sään graniittisten kiviemme uraani- 
Iyijyiänmäärityksiä ja esitti uuden jaon 
Fennoskandian arkeeisen ja paleopro- 
terotsooisen maankuoren lohkoille. Hä- 
nen mukaansa Fennoskandian kilven 
arkeeinen osa voidaan jakaa kolmeen 
alkuperältään erilliseen blokkiin (Kare- 
lia, Kuola ja Nordia), joilla kullakin on 
oma erillinen historiansa. Kilven paleo- 
proterotsooisessa osassa voidaan Vaas- 
joen mukaan erottaa mm. kolme laajaa 
pohjois-eteläsuunnassa toisiaan seu- 
raavaa kuoren yksikköä: botninen allas, 
granitoidialue ja migmatiittialue. 

myöhemmin saattaa asettaa koko para- 
digman kyseenalaiseksi. 

Professori Haapalan lisäksi Fenno- 
skandian kallioperään liittyviä esitelmiä 
pitivät Olav Eklund (Turun yliopisto), 
Hannu Huhma (GTK), Raimo Lahtinen 
(GTK), Anders Lindh (Lundin yliopisto), 
Sari Lukkari (Helsingin yliopisto), Mikko 
Nironen (GTK), Krister Sundblad (Turun 
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/)r‹›/(›.‹>‹››'1 /§‹°››z.z›'‹/ /›'‹)711›1 Rapakivirakenteen (plagioklaasikehi- 
en ympäröimät alkalimaasälpäovoidit) 
syntyyn fysikaalisen kemian näkökul- 
masta seikkaperàisesti perehtynyt pro- 
fessori Hanna Nekvasil (State University 
of New York, Stony Brook) piti esitelmän 
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felsisten magmakivien tutkimuksen tule- 
vaisuudennäkymistä. Analyysimenetel- 
mien ja tietokantojen kehityksestä ja 
monien rajojen avautumisesta huolimat- 
ta felsisten magmakivien petrologia on 
vielä monilta osin hämärän peitossa. 
Professori Nekvasil peräänkuulutti glo- 
baalisti relevantteja hypoteeseja, joissa 
aiempaa voimakkaammin otettaisiin 
huomioon felsistä petrogenesistä sääte- 
levät globaalit lainalaisuudet - tiettyä 
magmaattista systeemiä tutkittaessa tu- 
lisi osata nähdä sen ulkopuolella vallit- 
sevat lainalaisuudet. Lähestymistapaa 
valottaakseen Nekvasil otti esimerkiksi 
appelsiinin - "Tutkimalla appelsiinia pe- 
rinpohjin, vaikka atomitasolle saakka, 
emme voi päätyä muuhun johtopäätök- 
seen, kuin että kyseessä on hedelmä. 
Sen sijaan appelsiinin ympäristöä ja 
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Professori Bernard Bonin (Universite 
de Paris-Sud) käsitteli graniitteja terrest- 
risten planeettojen näkökulmasta. Van- 
himmat Maasta tunnetut zirkonikiteet 
(4404 i 8 Ma) ja granitoidit (4031 i 3 
Ma) osoittavat, että graniittista materiaa- 
lia muodostui maapallolla vaipan diffe- 
rentiaation tuloksena varsin pian akree- 
tion ja jättiläistörmäyksen jälkeen ja että 
nämä varhaisimmat merkit selvisivät tä- 
män jälkeen vielä monta sataa miljoo- 
naa vuotta kestäneestä voimakkaasta 
asteroidipommituksesta. Maan vaipan 
mineraaleissa (esim. oliviini, pyroksee- 
nit) on havaittu koostumukseltaan hap- 
pamia Iasisulkeumia ja niitä on myös 
löydetty todennäköisesti Marsista peräi- 
sin olevista shergottiittisista meteoriiteis- 
ta. Nämä havainnot eivät tue sitä oletta- 
musta, että graniittista magmaa ei voisi 
suoraan syntyä vaipan peridotiitista. Ky- 
symys on Boninin mukaan nykyisen 
graniittiparadigman anomaliasta, joka 

Dosentti Hannu Huhma käsitteli neo- 
dyymin isotooppien käyttöä kalliope- 
rämme tutkimuksessa. Neodyymin iso- 
tooppikoostumuksen perusteella voi- 
daan laskea kiviaineksen (keveistä lan- 
tanideista köyhtyneestä) vaipasta erottu- 
misen malli-ikä, joka kuvaa aineksen 
vaipasta erottumisen ajankohtaa eli ky- 
seessä olevan maankuoren syntyhet- 
keä. Maamme graniittiset kivet heijasta- 
vat varsin yksityiskohtaisesti lähteensä 
isotooppikoostumusta ja niitä voidaan 
tehokkaasti käyttää kallioperämme eri 
ikäisten lohkojen tunnistamisessa. Täs- 
sä suhteessa proterotsooisen kalfiope- 
rämme tutkimus on hyvässä vauhdissa, 
arkeeisilla alueilla sen sijaan on tehty 
vasta pioneerityötä. 

Dosentti Raimo Lahtinen esitteli 
GTK:ssa kerättyyn mittavaan litogeoke- 
mialliseen aineistoon (yli 1100 analyy- 
siä) perustuvan Iuokittelun Etelä-Suo- › 

V U O R I T E O L L I S U U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2 /2003  37 

I 

H,jr.@_fl

i 



 
 
 

 

 

 

 y - 
 

r 

I l 

1 

men graniittisille kiville. Pääalkuaine- 
koostumuksen (esim. pii, alumiini, kalsi- 
um, kalšum, natrium) perusteella voi- 
daan Etelä-Suomen proterotsooiset gra- 
nitoidit jakaa kolmeen pääryhmään, 
magmasyntyisiin, sedimenttisyntyisiin ja 
assimiloituneisiin. Esimerkiksi rapakivi- 
graniittimme kuuluvat magmasyntyi- 
seen ryhmään ja ne eroavat muista tä- 
män ryhmän graniiteista korkean zirko- 
niumpitoisuutensa ja korkean rauta/ 
magnesium-suhteensa perusteella. Do- 
sentti Mikko Nironen esitti Suomen pro- 
terotsooisille orogeenisille granitoideille 
tektoniseen asemaan ja ikäjakaumaan 
perustuvan luokittelun. Dosentti Nirosen 
mukaan granitoidimme voidaan jakaa 
preorogeenisiin (ikä 1950-1910 Ma), 
synorogeenisiin (ikä 1890-1860 Ma), 
myöhäisorogeenisiin (ikä 1840-1800 
Ma) ja postorogeenisiin (ikä 1810-1770 
Ma). 

Yliopiston rehtori järjesti kokousvierai- 
den kunniaksi vastaanoton yliopiston 
päärakennuksen lehtisalissa teknisiä 
sessioita edeltävänä sunnuntaina 12.1. 
Vieraat otti vastaan vararehtori profes- 
sori Raija Sollamo. Hän piti valaisevan 
puheen Helsingin yliopiston historiasta, 
josta lehtisalin seinille ripustetut muoto- 
kuvat (mm. M.A. Castrén, J.L. Runeberg, 
E. Lönnrot, J.V. Snellman, Z. Topelius) 
kertovat kukin oman tarinansa. Vastaan- 
otolla oli ulkomaisilla kutsuvierailla mah- 
dollisuus keskustella yliopiston ja sidos- 
ryhmien edustajien kanssa. 

Rehtorin vastaanotto 
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professori Raıja 
Sollamopulauu 
kutsufuieraille 
yliopiston päãraken 
nulesen lehtisalissa 
Taustalla wasemmalz 
professorzt Haapala 
Matti Saarnásto ja 
juha Karhu 

Professorz Ilmari 
Haapalan muotoku 
van paljastustilaisuu 
Physicıımin aııdítorz 
ossa. Eturivissä 
vasemmalta taiteilzj 
Ami janlaeimo 
vararelatori Raıja 
Sollamo, pro essorı 
Haapala, rouva Rai; 
Haapala ja kansleri 
Risto Ihamuotila 
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astetta muotoku 
sekä pro €$SOT2]fl row 
Haapalå 

Maanantaina 13.1., ensimmäisen ko- 
kouspäivän teknisten sessioiden jäl- 
keen, paljastettiin Kumpulan uusimman 
kampusrakennuksen, Physioumin audi- 
toriossa professori Haapalan muotoku- 
va, jonka on maalannut taiteilija Artti 
Pohjanheimo. Muotokuvan otti vastaan 
kansleri Risto Ihamuotila, joka totesi 
muotokuvan esittävän malliaan varsin 
realistisesti. Kuvassa professori Haapa- 
la pitää kädessään jaloa topaasikidettä 

Muotokuvan paljastustilaisuus 
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ja taustalla näkyy Gross Spitzkoppe 
-graniittistokki Koillis-Namibiassa, missä 
professori Haapala on oppilaineen vii- 
meisten kymmenen vuoden ajan tutki- 
nut eteläisen Atlantin aukeamisen alku- 
vaiheeseen liittyvää liitukautista graniit- 
timagmatismia. Paljastustilaisuudessa 
puhuivat kansleri lhamuotilan lisäksi 
professori Haapala ja geologian laitok- 
sen esimies, professori Juha Karhu. 
Pohjalaista kansanmusiikkia polkuhar- 
monilla ja viululla esittivät Antti ja Esko 
Järvelä. Paljastustilaisuuteen osallistui 
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38 V U O R I T E O L L I S L J U S  - B E R G S H A N T E R I N G E N  2 / 2 0 0 3  
l=ı 

w 

I 

1 r 



g 

Symposiumin juhlaillallinen järjestettiin 
13.1. ravintola Perhossa, johon kutsuttu- 
jen esitelmöitsijöiden lisäksi saapui noin 
70 professori Haapalan oppilasta, työto- 
veria ja ystävää. 

Lämminhenkisessä tilaisuudessa 
käyttivät puheenvuoron professori Haa- 
palan fisäksi mm. vararehtori Raija Sol- 
lamo, dosentti Matti Vaasjoki, professori 
Raimo Matikainen, professori Heikki Nii- 
ni, professori Juha Karhu, professori 
Carl Ehlers, professori Hanna Nekvasil, 
FT Annakaisa Korja, FM Annukka Lippo- 
nen, FT Stephen Frindt ja allekirjoitta- 
nut. 

Professori Haapala sai vastaanottaa 
useita huomionosoituksia, mrn. "rapa- 
kivimaljan", jonka tilaisuutta varten oli 
tehnyt maailmankuulu mineraalikemisti, 
professori Donald Lindsley (State Uni- 
versity of New York). Maijan luovutti 
professori Hanna Nekvasil, joka totesi 
siitä seuraavasti: "In honor of Professor 
Ilmari Haapala's many contributions to 
the field of rapakivi granite petrogene- 
sis and ore deposits, a bowl was com- 
missioned to be made to commernorate 
the retirement of this eminent scientist. 
ProfesSor Donald Lindsley, who is both 
an ínternationally recognized scientist 
and woodworker, designed and made 
the bowl out of "cherry burl". The result 
eminently portrays the rapakivi ovoids 
so characteristic of the rocks that Pro- 
fessor Haapala has devoted his career 
to. In addition, the bowl shows the vein 
texture and fragmentation typical of 
ore~bearing granitic breccia. The vein 
fillings of malachite represent the ore- 
deposits themselves. lt was with great 
honor that this bowl was represented to 
Professor Haapala at his retirement 
symposium."Cl 

noin 200 professori Haapalan oppilasta 
ja työtöveria sekä korkeakoululaitoksen, 
valtiohallinnon ja liike-elämän edusta- 
jaa. 

Juhlaillalliset 

1. Rämö, O.T., Kosunen, P.J., Laurı, L.S., 
Karhu, ].A. (Editoı*s); Granitic Systems 
- State of the Art and Future Avenues. 
An International Symposium in Honor 
of Professor Ilmari Haapala, January 12- 
14, 2003, Abstract Volume. Helsinki 
University Press 2003. 
2. Rämö, O.T. (Guest Editor); Lithos, 
Ilmari Haapala Special Volume. Elsevier 
2004. 
3. Haapala, I.; Metallogeny of the 
Proterozoic rapakivi granites of Finland. 
In: Taylor, R.P., Strong, D.F. (Editors), 
Grarıite~related Mineral Deposits. 
Canadian Institute of Mining and 
Metallurgy (1985) 123-131 . 
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Teknillisen korkeakoulun taloudellisen 
geologıan professorz emerátus Heikki Niini 
puhuu julalaillallisilla. Etualalla 'vasemmalta 
professori Eric H. C/arístiansen (Brágham 
Young University, Provo, Ura/o)ja professori 
Kent C. Condie 

juhlaillalliset ravintola Perhossa /3./.2003 
I 

Professori Haapala 'vastaanottaa professori 
Donald Lindsleyn tekemän "rapakifvimaljan " 
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Mitä nuoret odottavat 
työelämältä 
V ıRP ı  LE INONEN,  O U L U N  YLIOPISTO,  pRosEss ı -  J A  Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K A N  

OSASTO, PROSESSIMETALLURGIAN LABORATORIO,  4 .  V U O S I K U R S S I  

"Kesatöiden myötä kertynyt työkokemus 
on se ainut työkokemus, jo||a me nuoret 
vastavalmistuneet dipiomi-insinöörit 
pyrimme alan yrityksiimme töihin". 
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I opintoja ja opintoviikotkin ovat pyyh- 
käisseet kaukaiselta tuntuneen sadan 
ohi jo hyvän aikaa sitten. Täytynee kyllä 
myöntää, että tämän tajutessani piti 
hetkeksi istahtaa alas ja huokaista. Työ- 
elämä tosiaan jo kolkuttaa ihan oven ta- 
kana. 

Seuraavaksi ajatuksia, joita toin esitle 
seminaarissa pitämässäni puheenvuo- 
rossa ja joita yhdessä oman vuosikurs- 
sini kymmenhenkisen metailurgiporu- 
kan kanssa aiheesta keskustellessani 
nousiesMe. 
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Kesätyö mielikuvien luojana 
i 
l 
1 Uusi nuori työntekijä  
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on mahdollista puhua jatkuvuudesta. 
Jatkuvuudella tässä yhteydessä tarkoi- 
tan usean vuoden työkokemuksen 
hankkimista samasta yrityksestä ja sitä 
kautta myös työtehtävien asteittaista 
vaatimustason nousua. Etenemismah- 
dollisuudet tuovat edelleen lisää mielen- 
kiintoa työhön. Diplomityön tullessa 
ajankohtaiseksi, ja paikkaa valittaessa, 
painavat vaakakupissa paljon positiivi- 
set kokemukset yrityksestä sekä työn 
jatkuvuus. Diplomityön aiheen kiinnos- 
tavuus putoaa arvoasteikolla äkkiä toi- 
seksi, jos yrityksestä luvataan tarjota töi- 
tä myös jatkossa. 

Uutena työntekijänä työyhteisöön tule- 
minen ei aina ole helppoa. Alussa uudet 
untuvikot kaipaavat paljon ohjausta ja 
tukea. Siksi olisikin hyvä, jos uudella 
työntekijällä olisi niinsanottu kummisetä 
tai -täti työpaikalla. Kummin avustuksel- 
la saataisiin uusi työntekijä turvallisesti 
sisälle yritykseen ja nuoren ei tarvitsisi 
tuntea oloansa turvattomaksi. Kummin 
kautta uudet työntekijät uskaltaisivat 
helpommin tuoda esiin yritykselle arvok- 
kaita uusia ideoita, jotka ovat hautuneet 
heidän mielissään. Kummin tarkoitukse- 

 

Huh huh, siinäpä vasta kysymys! Kaikil- 
la meillähän on omat odotuksemme ja 
mielikuvamme työstä ja yleensäkin elä- 
mästä. Aluksi kysymyksen kuultuani 
ajattelin, ettei minulla ole asiaan mitään 
uutta sanottavaa ja että odotuksethan 
nyt ovat kaikilla samankaltaisia. Viihtyisä 
työympäristö, mukavat työtoverit sekä 
luonnollisesti palkan suuruus. Kysymys 
jäi kuitenkin vaivaamaan mieltä ja asiaa 
piti pohtia hieman tarkemminkin. 

Kysymyksen odotuksista esitti minulle 
prosessimetallurgian laboratoriomme 
senhetkinen yliassistentti Jyrki Heino, 
kun pahaa aavistamattomana kävelee- 
kelin laboratorion lehtihyllyjen edustalla 
joulun alla. Kysymyksen taustalla oli 
työllistämispalvelusta tullut pyyntö saa- 
da opiskelijaedustajia puhumaan työ- 
elämän odotuksista helmikuussa Oulus- 
sa Pohdon koulutuskeskuksessa järjes- 
tettävään Henkilöstön kehittämisen se- 
minaariin. Parin puhelinsoiton jälkeen 
huomasin lupautuneeni pitämään alus- 
tuspuheenvuoron vuosittain järjestettä- 
vässä seminaarissa. 

Seminaarin lähestyessä ja kysymyk- 
sen hauduttua mielessäni pitemmän ai- 
kaa tajusin, kuinka ajankohtainen aihe 
on minulle itsellenikin. niin, onhan tässä 
kohta takana neljäs vuosi metallurgian 

Huomionarvoinen seikka yrityksille on 
se, että alamme opiskelijat lähtevät 
usein muodostamaan kuvaa tulevasta 
työelämästä kesätyön kautta. Mielikuvat 
vaikuttavat tulevaisuuden suunnitelmiin 
huomattavasti. Kesätyön kautta saa- 
daan hyvin arvokasta työkokemusta 
omalta alalta. Siksi olisikin alan ja opis- 
kelijoiden etujen mukaista, että alan 
opiskelijat olisivat etusijalla haettaessa 
kesätöitä, jo opiskelun alkuvaiheessa 
haalari- ja hanttihommia haettaessa. 

Tullessaan yritykseen töihin on kesä- 
työntekijä työntekijä muiden joukossa, 
vaikka hän onkin ensimmäisinä päivinä 
kuin karsinastaan eksynyt lammas. Yri- 
tysten tulisikin ottaa vastuu kesätyönte- 
kijästä jo kesätyövaiheessa. Häntä ei voi 
jättää yksin, vaan hänelle täytyy antaa 
ohjausta ja mahdollisuus kysyä. Työteh- 
tävä tulisi myös olla todellinen, eikä te- 
kaistu vain sillä perusteella, että paikka 
nyt oli jo jollekulle luvattu. Kesätöiden 
myötä kertynyt työkokemus on se ainut 
työkokemus, jolla me nuoret vastaval- 
mistuneet diplomi-insinöörit pyrimme 
alan yrityksiimme töihin. Positiivinen ke- 
sätyökokemus opiskelijan mielessä pa- 
rantaa huomattavasti yrityksen imago- 
pisteitä ja siitä kuulevat taatusti myös 
muut opiskelijat. 

Positiivisena mahdollisuutena näh- 
dään yritys, jossa jo kesätyövaiheessa 

I 
I ı 
I 

na ei ole tyrehdyttää nuoren innokkuutta 
ja idea-aktiivisuutta, vaan nimenomaan 
kannustaa tuomaan uudet ja tuoreet nä- 
kemykset esille. 

Vastavalmistunut insinööri on tietysti 
avarakatseinen ja aina valmis ottamaan 
vastaan uusia haasteita, kuten työpai- 
kan uudesta ympäristöstä kaukaa kotoa 
ja ystävistä. Uudelle paikkakunnalle tul- 
lessaan nuori on yksin ja häneltä puut- 
tuu taustalta kokonaan läheinen sosiaa- 
linen verkosto. Työpaikan kummin kaut- 
ta saisi näin myös arvokasta tietoa uu- 
desta ympäristöstä ja yleisestikin käy- 
tännön asioista. 

Toiveenahan tietysti on, että työ jota 
tulevaisuudessa teemme, vastaisi kou- 
lutustamme. Koulutuksen vastaavuu- 
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dessa voidaan esille tuoda tietysti myös 
nämä viime aikoina paljon puhuttaneet 
tasa-arvoasiat. Siis toivottavaahan olisi, 
että hakijoista valitaan pätevin sukupuo- 
leen katsomatta. Itse en henkilökohtai- 
sesti alamme miesvaltaisuudesta huoli- 
matta usko sukupuoleni olevan ongel- 

tä myös työnantajan joustomahdollisuu- 
det huomioiden työntekijä ja hänen elä- 
mäntilanteensa. Jotkut meistä ovat pie- 
nestä pitäen tienneet haluavansa yritys- 
johtajiksi ja toiset taas haluavat mie- 
luummin pysytellä taka-alalla. Siksi tarvi- 
taankin joustoa yksilöiden kohdalla. Jo- 
kaisella olisi oltava mahdollisuus kehit- 

ı 

t 

4 

i 

ma työnhakutilanteessa. Uskon sen ole- 
van paikoitellen jopa etu. 

Työn mielekkyyttä lisää työn sopiva 
haasteellisuus. Uuden työn aloittami- 
seen sinänsähän jo liittyy paljon haastei- 
ta, mutta haasteellisuus lisää myös työn 
mielekkyyttä. Sen myötä työntekijä jak- 
saa paremmin ja poissaolojenkin määrä 
laskee. 

Vaikka koulunpenkillä vielä istutaan- 
kin, siintää jo mielessä myös ajan her- 
molla pysyminen ja sitä kautta jatko- 
opiskelumahdollisuudet. Tämä onkin 
yrityksissä jo varmasti arkipäivää. Kou- 
Iuttautumisen lisäksi tärkeänä pidetään 
myös etenemismahdollisuuksia uralla. 
Mielestäni se ei suoraan tarkoita nouse- 
mista hierarkian portaissa ylöspäin, 
vaan ennenkaikkea mahdollisuutta op- 
pia uutta ja kehittää itseään työntekijä- 
nä. 

I 

Uran kehittymiseen liittyen ovat tärkei- I 
l 
i 

tyä omalla tavallaan. 
Määräaikaisuutta ei pidetä kannusta- 

vana tekijänä työnhaussa. Se ei tuo sitä 
turvallisuuden tunnetta, jota omalta tule- 
vaisuudelta odotetaan. Työn jatkuvuus 
on siis päällimmäisiä toiveita töitä aloi- 
tettaessa. 

Odotuksista puhuttaessa esille nousi 
työssä viihtyvyys. Sen vuoksi työilmapii- 
ri koetaankin tärkeäksi vaikuttavaksi te- 
kijäksi. Jokaisen toiveenahan on kan- 
nustava ja rnotivoiva työilmapiiri. Palaut- 
teen antamista uusille työntekijöille pi- 
dänkin erityisen tärkeänä. Palautteen 
kautta nuoret työläisenalut saavat vas- 
tetta työstään, mitä on tullut tehtyä oi- 
kein ja mitä väärin. Palautteen kautta 
saatu tieto on kullanarvoista. Itsekin 
olen useamman kerran miettinyt kesä- 
töitä tehdessäni, että mitä mieltä muut 
ovat olleet työpanoksestani. Mukavaa 

olisi ollut kuulla jonkun suusta palautetta 
kesän aikanakin, eikä vain lukea kesän 
päätteeksi saamastani työtodistuksesta, 
että olin suorittanut työni hyvin. Palaute 
on jokaiselle aloittelevalle työntekijälle 
tärkeää. 

Työn jatkuvuuden, haasteellisuuden 
ja palautteen tärkeyden lisäksi odotuk- 
siin kuuluu ennenkaikkea työnantajan ja 
työntekijän molemminpuolinen sitoutu- 
minen työsuhteeseen. Ei ole kenenkään 
etujen mukaista, että kovalla työtahdilla 
imetään nuorista työntekijöistä mehut 
parin ensimmäisen vuoden aikana, kun 
he ovat valmiita panostamaan kaikken- 
sa saadakseen kokemusta alalta. Koke- 
mus karttuu iän myötä. Yrityksetkin hyö- 
tyvät enemmän virkeistä työntekijöistä, 
kuin loppuun kulutetuista ja väsyneistä 
uurastajista. 

Odotusten kirjo on varmasti laaja ja 
henkilökohtainen, mutta tässä eräänlai- 
nen näkökanta asiasta. Nykyaikaisessa 
kiireisessä maailmassa jatkuvuus luo 
kaivattua turvallisuudentunnetta. Työ on 
arvo, josta jokainen meistä hakee turval- 
lisuutta tulevaisuuteen. Turvattu tulevai- 
suus siintää myös meidän nuorten 
mielissälfil 

Meille ja monille tyytyväisille asiakkaillemme 
palvelu merldtsee luottamusta: oikea tuote, 
oikea hinta, oikeaan aikaan. Ja asiantuntijamme 
auttavat materiaalin valinnassa, tuotesuunnitte~ 
lussa ja logistisissa ratkaisuissa. Näin Sinulle 
jää enemmän aikaa keskittyä muihin vaativiin 
asioihin. 

Missäpäin maailmaa oletkin, et ole koskaan 
kaukana AvestaPolaritin kokemuksesta ja 
asiantuntemuksesta. Koska tuotevalikoimamme 
on markkinoiden laajin, löydät aina tarvitsemasi. 

Tervetuloa mukaan rakentamaan ruostuma- 
tonta maailmaa - Let's make the world stainless! 

Ö' Avesta Polarit 
S T A  I N L E s S 

Outokumpu-konserniin kuuluva yhtiö 
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Prosessianalyyttiset mittaukset /1 -3/ 1985 
On lukuisia syitä suorittaa reaaliaikaisia mittauksia erityyppisistä 
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prosesseista. Taloudellisen kilpailun kiristyminen on aiheuttanut 
tarpeen kehittää yhä hallitumpia prosesseja, joissa lopputuot- 
teen ja välituotteiden reaaliaikaisia mittauksia voidaan käyttää Ii- 
säämään tuottavuutta, optimoimaan syötettävien kemikaalien 
kulutusta ja minimoimaan syntyvien jätteiden määrää. Erityisesti 
prosessikehitys- ja prosessimuutosvaiheissa reaaliaikaisten mitta- 
ustulosten tärkeys korostuu. Reaaliaikaiset tai lähes reaaliaikaiset 
mittaukset voidaan jakaa on-line, in-line, at-line ja off-line mitta- 
uksiin (Kuva 1.), joista kolmella ensiksi mainitulla saadaan 
helpoimmin ajantasaista tietoa prosessista. Off-line menetelmän 

eli kun näytteet kuljetetaan prosessista laboratorioon analysoi- 
taviksi -vahvuutena on standardoidut mittausmenetelmät ja ko- 
kenutläboratoriohenkilöstö, heikkoutena on näytteenkuljetuk- 
seen ja mittaukseen kuluva aika. Off-line menetelmässä saadaan 
laatukontrollin ja tuotteen spesifikaation kannalta välttämättö- 
mät analyysit, mutta tieto on vanhaa eikä sovellu nopeaan pro- 
sessiohjaukseen. At-line menetelmässä mittalaite on viety lähelle 
mitattavaa prosessia ja analyysi saadaan nopeasti, mutta mene- 
telmä vaatii koulutetun laboratoriohenkilöstön jatkuvaa paikalla- 

1999 

2000 
2000-2002 

Ku va 1 Teollisuusprosessien seurannassa käytetyt analyysitekniika t 
Fig. 1. Process analytical techniques 2002- 

Ylioppilas, Joensuun lyseon 
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FL, Fysikaalinen kemia, Joen- 
suun yliopisto 
FT, Kemia,Joensı.ıun yliopisto 
tutkija, Kemian laitos, Joensuun 
yliopisto 
tutkija, VTT Prosessit, Mineraalitekniikka 
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OFF-Line At-Line 

On-Line In-Line 

oloa. On-line menetelmässä mittalaite on kytketty prosessiin si- 
ten, että näytteenotto ja analysointi sekä vaadittu näytekäsittely 
tapahtuvat automaattisesti. On-line menetelmässä analyysiviive 
on minuutin osista kymmeniin minuutteihin. In-line menetel- 
mässä mittalaite tai sen anturit ovat prosessissa ja antavat jatku- 
vaa reaaliaikaista tietoa. 

On-line prosessianalysaattorilta vaaditaan käyttökohteesta 
riippuen riittävää mittausnopeutta, jotta prosessiseuranta ja 
mahdollinen prosessisäätö voivat tapahtua ko. prosessille riittä- 
vällä taajuudella. Prosessianalysaattorin tulee olla rakenteeltaan 
sellainen, että se pystyy luotettavasti toimimaan tehdashallien 
vaihtuvissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa. Lisäksi näytteen- 
oton, vaadittavan näytteen esikäsittelyn, mittauksen samoin kuin 
mittaustiedon käsittelyn ja siirron täytyy toimia automaattisesti 
muutamista päivistä viikkoihin. Jotta automaattinen mittaus olisi 
mahdollista, analysaattorin kalibroinnin tulisi säilyä kauan tai 
analysaattorissa tulisi olla automaattinen kalibrointi, joka myös 
tapahtuu ohjelmoidusti. 

Menetelmät ja tekniikat, joita prosessianalysaattoreissa käy- 
tetään, ovat sovellutuksia aiemmin kehitetyistä Iaboratoriomene- 
telmistä ja mittalaitteista. Prosessianalysaattori käsittää siten yk- 
sinkertaisimmillaan normaalin laboratoriomittalaitteen sekä 
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Prosessititraattorilla suoritetut rikastamokokeet 
Mineraaleista ja ilmasta peräisin olevat liuenneet epäorgaanıset 
osaslajit (esimerkiksi Ca2t, Mg2t, so;-, CO32' ja PO43') sekä vaah 
dotuksessa käytettävät orgaaniset prosessikemikaalit vaikuttavat 
merkittävästi vaahdotuksen prosessivesien laatuun. Tuottavuu 
den ja säästöjen sekä ympäristönsuojelullisten näkökohtien kan 
nalta on tärkeää tietää vaikuttavien komponenttien pitoisuudet 
vesissä, jotta prosessien kontrollointiin voidaan vaikuttaa 

VTF Prosessit Mineraalitekniikka on tutkinut eräiden epäor 
gaanisten osaslajien (Ca HCO;, Mg2+ ja SOj') ja ksan 
taatin pitoisuuksien sekä pH:n muutoksia prosessivirroista jatku 
vatoimisissa pitkäaikaiskokeissa kahdella eri rikastamolla: Kemira 
Phosphates Oy:n Siilinjärven kaivoksella ja Pyhäsalmen kaivoksel 
Ia (Inmet Mining). Mittaukset suoritettiin kaupallisesti saatavissa 
olevalla prosessianalysaattorilla. Pitoisuuksien määritysmenetel 
mä perustui potentiometriseen titraukseen, jossa seurataan indi 
kaattorielektrodin potentiaalin muutosta lisätyn mittaliuoksen 
funktiona. Detektointiin käytettiin ioniselektiivisiä elektrodeja ja 
pH-elektrodia 

Ennen rikastamokokeita prosessianalysaattoriin ohjelmoitavi 
en titrausmenetelmien toimivuus testattiin ja mitattavista proses 
sivesista otettujen näytteiden pitoisuuksia määritettiin \flT:n Mi 
neraalitekniikan laboratoriossa. Näin voitiin valmistautua etukä 
teen mm. reagenssikulutuksiin 

näytteenottosysteemin, joita ohjataan laboratoriotietokoneella 
ja joka samalla kerää ja käsittelee saadun mittaustiedon. Tavalli 
simpia on-line prosessianalysaattoreita ovat kaasu- ja nestekro 
matografit, joita käytetään kemianteollisuuden prosessiseuran 
nasta ympäristön ja päästöjen seurantaan. Muista analysaatto 
reista voidaan mainita spektrometrit kuten UV- Vis-spektrofoto 
metrit, Infrapuna- ja Raman-spektrometrit, massaspektrometrit 
näiden lisäksi myös atomiabsorptio- ja atomiemissiospektrofoto 
metrit, liekkifotometrit sekä röntgenfluoresenssianalysaattorit ja 
röntgendiffraktometrit. Yksinkertaisimpia on-line analysaattorei 
ta ovat prosessititraattorit sekä ioniselektiivisten elektrodien käyt 
töön perustuvat mittaussysteemit 

Prosessianalysaattorin yhdistää prosessiin näytteenottosys 
teemi, jolla tavallisesti prosessivirroista erotetusta sivuvirrasta 
otetaan edustava näyte. Mitattavat komponentit, tutkittava pro 
sessivirta ja käytettävä analysaattori määräävät näytteenotto- ja 
näytteenkäsittelysysteemien rakenteen. Osa analysaattoreista 
kuten röntgenanalysaattorit, soveltuvat lietteen tai suspension 
kiintoaineen koostumuksen määritykseen, osa analysaattoreista 
puolestaan vaatii puhtaan liuosnäytteen. Analysoitaessa kiintoai 
netta ja nestettä sisältävää prosessivirtaa on näytteenotossa ja 
näytteenottosysteemin suunnittelussa ensimmäinen kysymys ha 
lutaanko analysoida Iiuenneita komponentteja, kiintoainetta vai 
molempia. Lisäksi on selvitettävä tarvitaanko kiintoaineen suoda 
tusta. Iaskeuttamista, liuottamista vai voidaanko mittaus suorit 
taa suoraan kiintoainetta sisältävästä liuoksesta. Valittu näyt 
teenottosysteemi määrää prosessivirrasta analysoitavan fraktion 
ja systeemin toimivuus analysoidun näytteen edustavuuden 

Prosessítitraattori 

On-line mittaukset kaivosteollisuudessa 
Kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevesien fysikaalisten ominai 
suuksien ja kemiallisen koostumuksen jatkuvatoimiseen seuran 
taan on pyritty kiinnittämään enenevässä määrin huomiota. Ta 
vallisimmat käytössä olevat menetelmät koskevat pH:n ja johto 
kywn mittausta sekä lietteen kiintoaineen alkuainekoostumuk 
sen mittaamista röntgenanalysaattoreilla /4/. Kaivosteollisuudes 
sa pisimmät perinteet vaahdotusprosessin on-line ~seurannassa 
on on-line röntgenfluoresenssianalysaattorien käytössä, mutta 
myös röntgendiffraktiometriaa käytetään. Valtaosa teollisuuden 
on-line röntgenfluoresenssianalysaattoreista onkin asennettu 
kontrolloimaan nimenomaan vaahdotusprosessia. Röntgenfluo 
resenssianalwsiin vaikuttavat hwin monet tekijät mitattavassa 
näytteessä, kuten yleinen alkuaine- ja mineraalikoostumus sekä 
raekokojakauma, joten se vaatii kalibroinnin matriisikohtaisesti 
laboratoriossa tehtyjen kemiallisten analyysien pohjalta 

Rikastamokokeissa käytetty prosessianalysaattori oli itävaltalai 
sen Murtac GmbH:n valmistama, useiden komponenttien analy 
soinnin mahdollistava laite Murtac OMT 20 DX (Kuva 2.). Tieto 
koneohjelmoitu analysaattori koostuu säätöyksiköstä, analyytti 
sestä osasta. ruostumattomasta teräksestä valmistetusta run 
gosta sekä erillisistä pumpuista. Titrimetristen menetelmien lisäk 
si laitteessa voidaan käyttää detektointimenetelminä muun mu 
assa kolorimetriaa, suoraa potentiometriaa, voltammetriaa ja 
johtokykyä 

Analysaattori on ohjelmoitavissa täysin automaattiseksi, jol 
loin se hoitaa jatkuvatoimisesti ja halutulla frekvenssillä kaiken 
näytteenotosta lähtien aina titrauksen jälkeiseen titrausastian 
huuhteluun ja tulosten laskemiseen asti. Uusia mittausmakroja 
voidaan luoda ja yhdistellä tarpeen mukaan. Mittausten aikana 
analysaattorin näyttöruudulta voidaan seurata titrauksen etene 
mistä, mittaus loppuu automaattisesti kun titrauksen ekvivalent 
tikohta tai titraukselle säädetty raja-arvo (esim. pH) on saavutet 

Kuva 2. Prosessi 
1 nalysaaftorí Murtac 

Prosessititraattorit 
Fig. 2. Process 
analyser Murtac Erilaiset titraukset ovat tavallisimpia kvantitatiivisen kemiallisen 

analyysin menetelmiä. Ne ovat hwin tunnettuja, tarkkoja ja luo 
tettavia analysointimenetelmiä, lisäksi ne ovat helposti automati 
soitavissa. Laboratoriokäyttöön soveltuvien titrausautomaattien 
lisäksi kaupallisesti on saatavilla prosessiolosuhteissa toimivia tit 
raattoreita. Osaan prosessititraattoreista valmistaja tai myyjä oh 
jelmoi valmiiksi halutun tai halutut määritykset, osa titraattoreis 
ta on puolestaan käyttäjän ohjelmoitavissa lyhyen koulutuksen 
jälkeen. Mikäli tutkittava prosessivesi sisältää myös vaihtelevia 
määriä kiintoainetta on näytteenottosysteemi usein räätälöitävä 
tapauskohtaisesti 

vn Prosessien Mineraalitekniikan ryhmässä tehdään jatku 
vasti tutkimusta titrausmenetelmien kehittämiseksi ja soveltami 
seksi hyödyntämään kaupallisia automaattisia prosessititraatto 
reita. Tutkimuksen kohteena ovat olleet rikastamoiden prosessi 
virtojen vesifaasit. Kehitettyjä menetelmiä on sovellettu kahdessa 
pitkäkestoisessa rikastamokokeessa 
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Kuva 3. Suodattamaton ja CERAMEC-suodattıMella suodatettu vesi. 
Fig. 3. CERAMEC filter and the samples from the tailings thíckener 
overflovv after and before filtra tion 

(etyleeniglykoli bis(b-aminoetyylieetteri) N,N,N',N'-tetraetikka- 
happoa). Karbonaatti- ja vetykarbonaattimääritykset suoritettiin 
titraamalla näytettä suolahapolla tiettyyn pH-arvoon. 

Titraattori ohjelmoitiin pumppamaan näytteet molemmista 
vesistä kerran tunnissa. Välisakeuttimen yliteveden näytteenot- 
toon tuli kiinnittää erityistä huomiota, koska liuetessaan suola- 
happoon karbonaattititrausten aikana vedessä olevat hienoja- 
koiset kalsiittipartikkelit häiritsevät mittauksia ja johtavat todel- 
lista korkeampiin karbonaattipitoisuuksiin. Kalsiitti ja muu hie- 
nojakoinen aines voitiin kuitenkin eliminoida näytteistä käyttä- 
mällä näytteenotossa mikrohuokosellisia ja sintratusta alumiini- 
oksidista valmistettuja laboratoriomittakaavan CERAMEC-suo 
dattimia (Kuva 3. Suodattimet voidaan puhdistaa happojen ja 
ultraäänen avulla. 

Kevään aikana jätevesialtaista johdetusta kiertovedestä mää- 
ritetyissä vapaan karbonaatin pitoisuudessa (Kuva 4.) ja pH:ssa 
havaittiin mielenkiintoista vuorokauden ajasta johtuvaa vaihte- 
lua. Korkeimmat pH-arvot ja alhaisimmat karbonaattipitoisuudet 
mitattiin iltaisin, aamuisin tilanne oli päinvastainen. 

Vaihtelut johtuvat todennäköisesti valon ja lämmön aktivoi- 

tu. Tulokset ja titrausdata tallen- 
tuvat laitteen kovalevylle g5 

On-line mittaukset 
Siilinjärven kaivoksella 
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On-line mittauskokeet prosessi- 
analysaattorilla aloitettiin Kemira 
Phosphates Oy:n Siilinjärven kai- 
voksella, jossa tarkoituksena oli 
seurata jatkuvatoimisesti paıtsı 

pitoisuuksi- 
en sekä pH:n vaihteluita kierto- 
vesıstä, myös titraattorin toimin- 
tavarmuutta ja luotettavuutta 
pitkäkestoisessa kokeessa. 

Liuenneiden kalsiumin, kar- 
bonaatin ja kokonaiskarbonaatin 
pitoisuuksia ja pH:n muutoksia 
seurattiin jätevesialtaista rikasta- 
mon kiertovedeksi johdettavasta 
selkeytetystä vedestä puolen 
vuoden ajan, huhtikuun lopusta 
marraskuun puoliväliin /5/ Tä- 
män lisäksi määrityksiä tehtiin vä- 
lisakeuttirnen ylitevedestä touko- 
kesäkuussa yli kuukauden verran 

kalsiumpitoisuutta 
määritettiin käyttäen detektoin- 
tiin kalsiumselektiivistä elektrodia 
ja titrausliuoksena EGTA-liuosta 
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60.00 Kuva 4. Jätealtaísta johdetusta 
kíertovedestä mítaü"u CO 
pitoisuuden vuorokausivaíhtelu 
Fig. 4.Dı'umal van'atı'on in CO 
concentration in the water 
reclaimed from the taílings ponds 
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Kuva 5. Mitattu CO2' -pitoisuus 
huh tikuusta marraskuuhun 
Fig. 5. The CO3' concentration 
in the water reciaimed from the 
tailings ponds in April-November › 
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Sankoselkeyttimet 

Seulaverkkosihtí Lamelliselkeytin 

Kuva 6~ Mittauskokoonpano Pyhäsalmella. Fíg. 6. The sampling arrangement for on-line measurements at Pyhäsalmi Mine 

masta lammen biologisesta toiminnasta /6/, mikä kuluttaa hiilidi 
oksidia ja johtaa alhaisempiin karbonaattipitoisuuksiin 

Puolen vuoden mittauskauden aikana havaittiin myös vuo 
denajasta johtuvia vaihteluita kaikkien tutkittujen osalajien pitoi 
suuksissa ja pH:ssa. Juhannukseen mennessä kalsiumin ja koko 
naiskarbonaatin pitoisuudet olivat laskeneet kevään lukemista 
selvästi, kun taas vapaa karbonaatti (Kuva 5 ja pH olivat nous 
seet. Syksyn edetessä pitoisuudet alkoivat jälleen lähestyä talviar 

On-line mittaukset Pyhäsalmen kaivoksella 

messa tunnissa. Näytteet titrattiin EDTA:IIa (etyleenidiamiini tet 
raetikkahappo) pH 10:ssä ja detektointiin käytettiin kalsiumselek 
tiivistä elektrodia. Sulfaattimäärityksiä varten näytteeseen lisät 
tiin ennen titrauksia tunnettu pitoisuus bariumkloridia, jolloin 
saostui BaSO,:a. Kalsiumselektiivisen elektrodin avulla voitiin 
analysoida bariumpitoisuus ja sulfaattipitoisuus saatiin edelleen 
laskettua. kun bariumin määrä tunnettiin 

Liukoisessa muodossa olevan ksantaatin kokonaismäärän py 
riittivaahdotuksen jätteen vedessä havaittiin vaihtelevan mittaus 
jakson aikana, pitoisuuderı pysytellessä kuitenkin keskimäärin 
noin 5 ppmzn tuntumassa. Ksantaatti-ionien lisäksi luvuissa ovat 
todennäköisesti mukana myös liukoisessa muodossa olevat ksan 
taatin aktiiviset hajoamistuotteet /7,8/. Kuparipiirin jätteessä 
kockeammassa pH:ssa, liuenneen ksantaatin osuus oli pienempi 
keskimäärin noin 1 ppm:n luokkaa. Kuvassa 7 on esitetty kupa 
rivaahdotukseen syötetyn 10%:n natriumisobutyyliksantaatin 
(NIBX) määrän (l/min) ja jätevedestä titraattorilla määritetyn 
ksantaattipitoisuuden (ppm) välinen korrelaatio 

Molemmista vesistä EDTA-titrauksella saatujen kalsiumin ja 
magnesiumin kokonaismäärän sekä sulfaattipitoisuuden todet 
tiin vastaavan hyvin spektrofotometrillä analysoiduista vertailu 
kokeista saatuihin tuloksiin 

Mineraaliperäisten epäorgaanisten osaslajien lisäksi tarkoitus oli 
selvittää on-line prosessititraattorin hyödyntmismahdollisuudet 
orgaanisten prosessikemikaalien pitoisuusvaihteluiden määrittä 
misessä prosessivesistä. Tätä tarkoitusta varten tutkimuksessa 
seurattiin jäännöskokoojapitoisuutta ja sen vaihtelua vaahdotus 
piirien jätteiden vesifaaseista Pyhäsalmen kaivoksella kuukauden 
ajan. Prosessista tuleva liete selkeytettiin neljä kertaa peräkkäis 
ten selkeyttimien avulla riittävän edustavien näytteiden saamisek 
si analyysejä varten. Mittauskokoonpano on esitetty kuvassa 6 

Pääasiallinen tutkimuskohde Pyhäsalmella oli liuenneen ksan- 
taatin pitoisuuden analysointi vaahdotusjätteiden vesifaaseista 
Sen ohella testattiin myös kalsiumin ja magnesiumin kokonais- 
määrän ja sulfaatin on-line analysointia yhdestä ja samasta näyt 

Yhteenvetoa on-line mittauskokeista 
Prosessititraattori osoitti Iuotettavuutensa vaativissa oloissa ri 

Ensimmäiset kaksi viikkoa näytteet otettiin pyriittivaahdotus 
piirin jätteestä ja toiset kaksi viikkoa kuparipiirin jätteestä. Jätteen 
vesifaasissa olevan liuenneen ksantaatin pitoisuusmäärityksiä 
varten titraattori ohjelmoitiin ottamaan näyte kerran tunnissa. 
Ksantaatti määritettiin hopeanitraatilla titraamalla ja hopeaselek 
tiivistä elektrodia käyttäen 

Vesistä analysoitiin Iiuenneiden kalsiumin ja magnesiumin 
kokonaispitoisuutta sekä sulfaattipitoisuutta kaksi kertaa kol- I 

kastamoilla tehdyissä kokeissa toimiessaan moitteettomasti mit 
tausjaksojen ajan. pH-elektrodin ikääntymisestä johtuen se jou 
duttiin tietyin väliajoin vaihtamaan, mutta ioniselektiiviset elekt 
rodit osoittautuivat yllättävänkin pitkäikäisiksi jatkuvassa käytös 
sä. Mitattujen mineraalista alkuperää olevien epäorgaanisten 
osaslajien ja myös ksantaatin pitoisuudet korreloivat kautta Iin 
jan hyvin vertailutesteihin nähden. Siilinjärven kaivoksen jäteal 
taista johdetun kiertoveden karbonaattipitoisuuksissa ja pH-ar 



NIBX syöte (lfmin) 

r 

1 Mitattu ksarrtaatti (mgflj 

SUMMARY 

On-line analyses of Iiquid-phase of process streams 
A short overview is presented about process analytics and 
about the need to develop on-line analytics for the purpose 
of better process control. The rapid development of auto- 
matic process control has created the continuous need for 
fast and reliable methods for on-line analysis. VTT Mineral 
Processing is continuously developing analytical methods 
and practices to be used in on-line monitoring of process 
waters. 

Titrimetric methods were applied in analysing the varia- 
tions of the concentrations of some mineral originating spe- 
cies and the concentration of an organic process chemical 
that are known to have effect on the quality of flotation 
process waters. The long-term on-line analyses of the com- 
position of process waters at Kemira Phosphates Oy Siilinjärvi 
Mine and at Pyhäsalmi Mine Oy concentrating plants were 
studied by utilising a commercial process titrator. The tests 
indicated that the process titrator functioned reliably during 
the measuring periods and the results agreed well with com- 
parison tests. 

Tests also proved that sampling may have a major influ- 
ence in analyses and therefore requires careful planning. 
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Kuva 7. Kuparivaahdotukseen syötetty 10% NIBX (l/ min) ja kuparivaahdotuspiírin jätteestä mitattu ksantaatti (mgl l) 
Fig. 7. A correlatíon between NIBX fed to the copper flotation circuit (l/ min, 10% solution) and xanthate measured 
from the tailing water from copper circuit 

voissa havaittiin selvää sekä vuorokauden- että vuoderıajasta joh- 
tuvaa vaihtelua. Pyhäsalmen mittaukset puolestaan osoittavat, 
että titrimetrisiä menetelmiä voidaan soveltaa myös orgaanisten 
prosessikemikaalien jatkuvatoimiseen kvantitatiiviseen analyy- 

7) Du Rietz, C.; Xanthate analysis by means of potentiometric 
titration, Svensk Kem. Tidsk., 69 (1957) 
8) Kowal, A., Haber, J., Nicwiara, R.; Dctermination of con- 
centration of xanthate and products of its decomposition in 
solutions for flotation of sulphide ores; in Reagents in the 
minerals industry, Eds. jones, M.J., ja Oblatt, R., (1984) 53-6 Tutkimuksen aikana todettiin, että näytteenottoon on kiinni- 

tettävä erityistä huomiota ja se on suunniteltava tapauskohtai- 
sesti. CERAMEC-suodattimilla saadaan vähän kiintoainetta sisäi- 
tävästä Iietteestä suodatettua täysin kirkas vesinäyte. Korkean lie- 
tetiheyden omaavat prosessivirrat on kuitenkin hwä selkeyttää 
ennen CERAMECin käyttöä, jotta vältettäisiin suodattimen nopea 
tukkeutuminen. Joissakin tapauksissa pelkkä useaan kertaan 
suoritettu Iaskeuttaminen on riittävä toimenpide edustavien 
näytteiden saamiseksiü 
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Suomalaiseen peruskallioon onneksi voi u sen 

selvictäneet. Seuraava tärkeä vaihe toiminnassamme on 

Harvoihin asioihin 
voi luottaa kuin kallioon 

Olkiluotoon louhittavan maanalaisen tutkimustilan 
Teollisuuden Voima Oy 

ONKALOn, rakentaminen. uuuuuı.+='c›5ıv+=ı.Fı 

Kemira Phosphates Oy  

Mailing Address Street Add ress 

FlN-71801 siiımjäwı 
Nilsiärıtie 501 
FIN-71 800 Siilinjärvi 

+358 10 881 215 +358 10 862 6000 

kemira-growhowco m 



Yrityksen vaikutukset ympäristöön voivat olla mm. päästöjä il- 
maan, veteen tai maaperään. Yritys käyttää kemikaaleja ja saattaa 
mahdollisesti aiheuttaa vahinkoja tai joutua peräti rikosoikeudelli- 
seen vastuuseen toiminnastaan. Seuraavassa esityksessä käydään 
läpi ajankohtaisia vuoriteollisuutta koskevia ynnpäristöasioita 
mm. maaperänsuojelun, ilmansuojelun.. vesiensuojelun, jätesään- 
telyn ja kemikaalien osalta. Erityisen runsaan sääntelyn kohteeksi 
joutuneen kaivostoiminnan osalta käydään läpi sekä Suomessa 
että EU:ssa vireillä olevia hankkeita. Lisäksi esityksessä käsitellään 
myös muita ympäristönsuojeluun liittwiä hankkeita, oikeustapa- 
uksia sekä uuden ympäristönsuojelulain voimaantultua saatuja ko- 
kemuksia ympäristölupamenettelystä 

O l K . K A N D .  T I I N A  L E I N O ,  Y M P Ä R I S T Ö L A K I A S I A I N  PÄÄLLIKKÖ,  

OUTOKUMPU OYJ B U S I N E S S  SUPPORT U N ıT  

E s ıT y s  on PIDETTY V U O R ıM ıE S P Ä ıV ıL L Ä  28 .3 .2003  Rıı‹As- 

Tus~  J A  PROSESSIJAOSTON VUOSIKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ 

ESITYSTÄ ON PAIVITETTY VASTAAMAAN TILANNETTA 

Ajankohtaista ympäristöasioista 
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Tiina Leino - CV 
1979 ylioppilas, Kulosaaren yhteiskoulu, 

Helsinki 
1982 HSO-sihteeri, Helsingin sihteeri- 

opisto 
1999 oikeustieteen kandidaatti, 

Helsingin yliopisto 
1983 sihteerin tehtävät, Outokumpu Oy 
1997 yınpäristöassistentti, Outokumpu Oyj 
1999 ympäristölakimies, Outokumpu Oyj 
2002 yrnpäristölakiasiain päällikkö, Outokumpu Oyj, 

Business Support Unit 
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Maaperänsuojelu 

heessa päästökauppa tulee koskemaan energiantuotantolaitoksia, 
öljynjalostamoita, paperi/sellu/kartonkitehtaita, rauta-ja terästeol- 
lisuutta, sementtiteollisuutta, kalkintuotantoa sekä lasitehtaita 
Myöhemmin päästökauppa on tarkoitus ulottaa myös muihin 
teollisuudenaloihin. Päästömäärien olisi oltava 1990 tasolla. 
Päästöoikeuksien alkujako tulee olemaan ilmainen, jatkossa 10 % 
oikeuksista tulee huutokaupata. Päästöoikeuksien hinnaksi arvioi- 
daan n. 5~50 euroatonni. Mikäli päästöoikeudet ylitetäärı, seuraa 
siitä sanktio. Sakoksi on arvioitu 50 euroa ennen vuotta 2008 ja 
100 euroa sen jälkeen. Työn alla on parhaillaan, miten teollisuuden 
varhaiset toimet tullaan ottamaan huomioon oikeuksien jaossa. 
Suomen teollisuus on hoitanut asiansa hwin - miten sen toimet 
otetaan huomioon? Päästöoikeuksien alkujaosta päättää valtio- 
neuvosto. Päästölupien myöntämisestä ja päästöoikeuksien jaka~ 
misesta vastaa KTM Energiamarkkinaviraston kanssa 

i 
I 

Vesiensuojelu 

Jo useamman vuoden Suomessa on ollut vireillä maaperän pilaan- 
tuneisuutta ilmaisevien arvojen laatiminen säädöstasolla. 1990-lu 

alUssa suoritettiin saastuneiden maa-alueiden selvitys, ns 
SAMASE-kartoitus. Selvityksen perusteella ympäristöhallinto otti 
käyttöön tiukat arvot, joita on pyritty käyttämään ympäristöluvi- 
tuksessa pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen arvioinnissa 
Nämä ns. SAMASE-arvot eivät kuitenkaan ole olleet oikeudellisesti 
sitovia. Parhaillaan ollaan laatimassa ympäristönsuojelulain nojalla 
asetusluonnosta maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar- 
peen arvioinnısta Asetusluonnoksessa on säännökset maaperän 
pilaantuneisuuden arvioinnista ja siinä käytettävistä ohjearvoista, 
maa-alueen ja sen ympäristön käyttötarkoituksen vaikutuksista ar- 
vioihin, maaperän pilaantuneisuuden tutkimisesta sekä pilaantu- 
neen maaperän puhdistustarpeen arvioinnista. Asetuksessa on tar- 
koitus olla ylemmät ja alemmat ohjearvot, joita käytetään arvioin- 
nissa. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1 .2004 

EU:ssa maaperän suojeluun ollaan vasta heräämässä. EU:ssa 
on toki säädöksiä, jotka osin ottavat huomioon myös maaperän, 
mutta vasta nyt ollaan täydellä teholla kiinnittämässä huomiota 
maaperään vesiensuojelun, ilmansuojelun ja jätesääntelyn tavoin. 
Maaperäpolitiikalle on avattu komission internetsivuilla omat sivut 

Soil Policy Tarkoituksena on tässä vaiheessa perustaa 6 työryh- 
mää, ns. neuvoa-antava foorumi sekä varsinaiset työryhmät eroo- 
siota, pilaantuneisuutta, orgaanisia aineita, valvontaa sekä tutki- 
musta varten Työryhmiin on voinut hakea niin jäsenvaltioiden, 
teollisuuden kuin kansalaisjärjestöjenkin edustajatkin. Sivut löyty- 
vät osoitteesta http://europa.eu.int/comm/environment/soil/ 

Ilmansuojelu 

Suomessa on vireillä laaja vesilainsäädännön uudistus. Toimikun- 
nan määräaika on 31 .5.2004 asti. Näillä näkymin määräaikaa aio- 
taan pidentää. Osa uudistuksesta johtuu ympäristönsuojelulain 
säätämisestä 2000, jolloin osa vesilaista - pilaantumista koskevat 
säännökset - siirrettiin ympäristönsuojelulakiin. Tällöin vesilaki jäi 
hieman torsoksi. Lisäksi erityisesti EU:n vesipuitedirektiivi aiheuttaa 
suuria muutostarpeita. EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpano- 
ajat ovat huomattavan pitkät. Direktiivi on tullut voimaan vuonna 
2000, mutta sen viimeisetkin säännökset tulee saattaa voimaan 
jäsenvaltioissa vuonna 2015 

Suomen ympäristökeskus on valmistellut ehdotuksen vaaral- 
listen aineiden direktiivin ja vesipuitedirektiivin mukaisiksi kansalli- 
siksi prioriteettiaineiksi. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
antaa kansalliset prioriteettilistat. Lausunnolla on ollut jo ainelista, 
jossa on 18 kuluttaja-ja teollisuuskemikaalia sekä 6 torjunta-ainet- 
ta. Parhaillaan on kommentoitavana lista, joka sisältää kolme tär- 
keää metallia, kromin, sinkin ja kuparin ja niiden yhdisteet. Päästö- 
jen vähentämiseen voidaan käyttää päästö- ja tuotevalvonnan kei- 
noja. Mitä ne tulevat olemaan jää vielä nähtäväksi. Joka tapaukses- 
sa prioriteettiaineluetteloon ottaminen voi merkitä päästörajaa 
sekä tarkkailu- ja raportointivelvoitteita. 

Jätesääntely 
EU:n ilmansuojelun puitedirektiivin nojalla on annettu useita ty- 
tärdirektiivejä. Vireillä on neljännen tytärdirektiivin laatiminen, jos- 
sa on tarkoitus antaa ilmanlaatustandardeja seuraaville metalleille 
As, Cd, Ni ja Hg sekä polyaromaattisille hiilivedyille (PAH) 

Päästökauppadirektiivi on aihe, joka on ollut suuresti esillä vii- 
me aikoina. Sitä voisi kutsua hypyksi tuntemattomaan. Alkuvai- 

Viime aikoina on yhä enenevässä määrin tulkittu teollisuuden raa- 
ka-aineita, tuotteita sekä erityisesti kaivannaisteollisuuden sivu- 
tuotteita jätteiksi ympäristöluvituksessa. Olennaista jätekeskuste- › 

v. 

49 

å 



 

I 

I 
1 
. a 
ı g 
ı ı 
i 

1 I 
I 

~ı, !  :  
H 

 

w 
{ 
i :~ P 

Q! H 

5% ? 
%i § 

e å 

..* 
iı 
| L 

.|If' 
J 

u I+  
Y 

I 

I 
I 

1 
I 

f 

i.« 15 

E år ari* ı g  .v: 

ie 

i 
! 
i 

z 

E 
i 
I 

B 

l 

lussa on se, onko kyseessä todella jäte vai ei. Jätteeksi määrittely 
tuo mukanaan monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia mm. luvituk- 
sessa, tuotteen käytössä, valmistajan maineessa jne. Olennaista on 
jätteen määritelmän täyttyminen: onko tapahtunut käytöstä pois- 
to. EU:n teollisuuden ja työnantajaliittojen kattojärjestö UNICE on 
tehnyt jätteen määritelmän selkeyttämistä koskevan aloitteen 
EU:n ympäristökomissaarille. Asia ei ole juuri edennyt. 

EU:n kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EY) nojalla annetut kaa- 
topaikkakriteerit "perusteet ja menettelyt jätteen hyväksymiseksi 
kaatopaikoille" (2003/33/EY) tulevat voimaan 16.7.2004, perus- 
teet 16.7.2005. Kriteerit ovat tiukat sen suhteen, millaista ainetta 
voi sijoittaa käsittelemättä erilaisille kaatopaikoille. Säädös mah- 
dollistaa tietyin edellytyksin jouston. 

Jäteluettelo on uusittu 1.1 .2002 alkaen (ympäristöministeriön 
asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 
1 129/2001). Ongelmajäteluokittelu on lisääntynyt. Mm. sulfidi- 
malmin käsittelyssä syntwät happoa muodostavat rikastushiekat 
on nyttemmin luokiteltu ongelmajätteeksi. 

Jätteeksi luokittelu herättää myös aina keskustelun mahdolli- 
sesta jäteverosta. Tällä hetkellä jätevero ei koske teollisuuden omia 
kaatopaikkoja. Jätevero on 1.1.2003 alkaen 23 euroa/tonni ja 
nousee 1.1 .2005 30 euroon tonnilta. 

vuoriteollisuus - Bergshanteringen 2/2003 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on valmistellut kemikaalien ja räjäh- 
teiden käsittelystä lakia, jonka on tarkoitus korvata räjähdysvaaralli- 
sista aineista annettu laki. Lisäksi on tarkoitus tehdä muutoksia ke- 
mikaalilakiin. Kyseessä on puitelaki, jolla annetaan laajat valtuudet 
asetusten antamiseen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa touko- 
kuussa 2003, lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.12004. Asetusta- 
son kokonaisuudistus on odotettavissa vuosina 2004- 2006. 

EU:ssa on vireillä laaja kemikaalipolitiikan uudistus. Sidosryh- 
mäsivut avataan komission sivuilla keväällä 2003. Lakipakkaus on 
tarkoitus antaa kevään aikana. Lainsäädäntöhankkeet julkaistaan 
heinäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen on konsultointiai- 
kaa 5 viikkoa. Kemikaalipolitiikan keskeisenä ideana, ytimenä, on 
käsite REACH = registration, evaluation, authorization of chemi- 
cals eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi sekä luvitus. 

Kemikaalit 

1 

Seveso II -direktiivin muuttaminen koskee patojen, ilotulittei- 
den käsittelyn ja ammoniumnitraatin käsittelyn turvallisuuden pa- 
rantamista. Hanke hwäksyttäneen vuoden 2003 aikana. 

Kaivosjätteen käsittelyä koskeva aloite " kaivosjätedirektiivi" on 
edennyt vaiheeseen, jossa kolmen työpaperin jälkeen on käynnissä 
komission sisäinen konsultaatio. Seuraavaksi odotetaan direktiivi- 
luonnosta kevään 2003 aikana. Komission työpaperit ovat olleet 
laajasti kommentoitavana ja hankkeelle on myös avattu omat sivut 
komission sivuilla http://europa.eu.int/comm/environmentfwaste/ 
mining/index.htm. Kaivosjätedirektiivin 3 työpaperissa on vielä 
paljon kehittämistä, sillä se on liian laaja soveltamisalaltaan. Pois- 
suljentoja tarvitaan, erityisesti kaivannaistoiminnassa syntwien 
materiaalien käytön suhteen. Paperissa on liikaa viittauksia muu- 
hun lainsäädäntöön sekä päällekkäisyyksiä muun lainsäädännön 
kanssa. Joustavuutta tarvitaan enemmän. Vakuudet eivät saa 
muodostua alalle tulon esteeksi eivätkä kohtuuttomasti vaikeuttaa 
jo toiminnassa olevia hankkeita. Liitteet ovat keskeneräisiä. Toivoa 
sopii, että hanke on tästä kehittynytjärkevämpään suuntaan. 

Kolmas hanke pato-onnettomuuksien johdosta on ns. BREF- 
asiakirjan laatiminen eli ns. 1PPC~direktiivin mukainen parhaita käy- 
tettävissä olevia tekniikoita käsittelevä viiteasiakirja. Toinen luon- 
nos valmistunee huhtikuun loppuun mennessä. Asiakirjan on tar- 
koitus valmistua vuoden 2003 aikana. 

Muuta ympäristönsuojeluun liittyvää 
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EU:ssa on vireillä kaksi mielenkiintoista hanketta, jotka eivät tulle 
suuresti vaikuttamaan Suomen lainsäädäntöön. Ympäristövahin- 
kovastuudirektiivi ja ympäristörikoksia koskeva hanke. Ympäris- 
tövahinkovastuudirektiivissä uutta Suomen kannalta olisi ns. bio- 
diversiteettivahinkojen korvaaminen. Poliittinen kanta pyritään 
saavuttamaan kesäkuussa 2003. Ympäristörikoshanke on ollutjo 
vuosia vireillä. EU:ssa kiistellään, kuka on oikea taho antamaan 
säädöksen. Tanska teki aloitteen ministerineuvoston puitepää- 
tökseksi. Komissio teki oman direktiiviehdotuksen maaliskuussa 
2001 . Ministerineuvosto teki kuitenkin Tanskan aloitteen mukai- 
sen puitepäätöksen tammikuussa 2003. Päätös tulee voimaan 
tammikuussa 2005. Komissio harkitsee nyt kanteen nostamista 
ministerineuvostoa vastaan. 

Kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumisoikeuksia halutaan 
jatkuvasti laajentaa. Århusin yleissopimus on tullut voimaan 
30.10.2001, mutta Suomi ei ole sitä vielä ratifioinut. Sopimus ei 
aiheuttane suuria muutoksia lairısäädäntöömme. Kuulemiset ovat 
olleetjo nyt hwin laajoja. Myös EU:ssa on annettu tiedonsaantia ja 
osallistumista koskeva direktiivi ja vireillä on lisää. Herää kysymys, 
josko kansalaiset ovat jo kyllästymiseen asti osallistettuja. 

Ennalta varautumisen periaate saa yhä enemmän jalansijaa 
ympäristöasioissa. EY:n tuomioistuin on muutamassa tapauksessa 
syksyllä 2002 todennut, että ennalta varautumisen periaatteesta, 
sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, seu- 
raa että ennalta ehkäisevän toimenpiteen voi toteuttaa ainoas- 
taan, jos siitä huolimatta, että riskin olemassa oloa ja laajuutta ei 
ole täysin osoitettu lopullisilla tieteellisillä tutkimustuloksilla, siitä 
on kuitenkin riittävästi tietoa toimenpiteen toteuttamisaikaan käy- 
tettävissä olleiden tutkimustulosten perusteella. 

Ympäristövaikutusten an/ioinnin ja luonnonsuojelulain nojalla 
suoritettavan ns. Natura-arvioinnin välistä suhdetta pyritään selki- 
yttämään luonnonsuojelulain muutoksella (HE 251/2002). Natu- 
ra-arviointi voi olla osana YvA-menettelyä tietyin edellytyksin. Sitä 
ei tarvitse suorittaa erillisenä menettelynään. 

Kirjanpitolautakunta (KILA) on antanut yleisohjeen ympäristö- 
asioiden esittämisestä tilinpäätöksessä . 
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Kaivoslainsäädäntöä ollaan Suomessa uudistamassa. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö asetti syyskuussa 1999 kaksi työryhmää sel- 
vittämään ko. lainsäädännön muutostarpeita. Kaivoslain muu- 
tostarpeita selvittävän työryhmän tuli erityisesti selvittää kaivos- 
ten sivutuotteiden varastointia koskevat kysymykset ja kaivosten 
sivutuotteen ja kaivosjätteen määritelmät, kaivosten jälkihoitoon 
liittwät kysymykset sekä kaivospiirin vuokraamista ja käyttöä kos- 
kevat kysymykset. Kaivosturvallisuussäädösten muutostarpeita 
selvittävän työryhmän tuli puolestaan valmistella kaivosturvalli- 
suuteen liittyviä säädösehdotuksia (mm. KTM:n päätösten kai- 
vosten turvallisuudesta, nostolaitoksista kaivoksissa ja kaivoskar- 
toista ajantasaistaminen). Työryhmien esitykset ovat parhaillaan 
lausuntokierroksella. Lausunnot on annettava 27.5.2003. 

EU:n BAT-työskentelyllä on Suomessa oma työryhmä, joka kes- 
kittw rikastusrejekteihin . 

EU:ssa on vireillä useita kaivostoimintaa koskevia säädöshank- 
keita. Lähtökohta säädöstulvalle ovat kaivospato-onnettomuudet 
Espanjassa (Los Frailes 1998) sekä Romaniassa (Baia Mare ja Baia 
Borsa 2000). Tapausten johdosta komissio antoi tiedonannon 
23.10.2000 "Turvallinen kaivostoiminta: Viimeaikaisten kaivoson- 
nettomuuksien jälkeiset toimet" sekä Baia Mare -työryhmä raport- 
tinsa. Näistä seurasi useamman säädöshankkeen vireilletulo: Seve- 
so ll -direktiivin muuttaminen sekä BREF-asiakirjan ja kaivosjätedi- 
rektiivin laatiminen l Viime aikaisissa ympäristöluvissa on jätteeksi tulkittu mm. teräs 
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tehtaan raaka-aineena käyttämä romu, ferrokromitehtaan kuona- 
tuotteet sekä kaivannaisteollisuuden sivutuotteet (sivukivi, rikas- 
tushiekka). 

AvestaPolaritin terästehtaan ja ferrokromitehtaan valituksesta 
Vaasan hallinto-oikeudelle odotetaan päätöstä kevään 2003 aikana. 

Kaivannaisteollisuuden puolella EY-tuomioistuimessa on ollut 
vireillä kaksi suomalaista tapausta. Tapauksessa Palin Granit (C-9/ 
00) Ey-tuomioistuin antoi 18.4.2002 ratkaisunsa, jonka mukaan 
tarvekiven louhinnassa syntwän, mahdollista myöhempää käyttöä 
varten varastoidun ja toistaiseksi alueelle jäävän sivukiven haltija 
hävittää tai aikoo hävittää sivukiven, minkä vuoksi sitä on pidettä- 
vä jätedirektiivissä tarkoitettuna jätteenä. Korkein hallinto-oikeus 
antoi asiassa oman päätöksensä 25.1 1 .2002 palauttaen asian 
kaatopaikka-asiana käsiteltäväksi. 

AvestaPolaritin Kemin kaivoksen osalta (C-1 14/01) KHO kysyi 
osin samaa kuin Palin Granitin tapauksessa hakien kuitenkin myös 
tulkintaa kaivoslain ja -toiminnan erityislaatuun sekä siihen, tar- 
koittaako jätedirektiivissä mainittu "muu lainsäädäntö", jonka 
alaan kuuluviin jätteisiin jätedirektiiviä ei sovelleta, ainoastaan Eu- 
roopan yhteisön omaa lainsäädäntöä vai voiko kansallinenkin lain- 
säädäntö olla "muuta lainsäädäntöä". EY:n julkisasiamies antoi 
ratkaisuehdotuksensa 10.4.2003. Julkisasiamies ei nähnyt eroa 
Palin Granit -tapaukseen vaan totesi, että kaivostoiminnassa mal- 
mia louhittaessa syntwää sivukiveä ja/tai malmia rikastettaessa 
syntwää rikastushiekkaa, joka varastoidaan toistaiseksi mahdollis- 
ta myöhempää käyttöä varten, on pidettävä jätedirektiivissä tarkoi- 
tettuna jätteenä. Jätedirektiivissä mainittu muu lainsäädäntö on 
julkisasiamiehen näkemyksen mukaan vain ja ainoastaan yhteisön 
lainsäädäntöä. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ei sido EY:n tuo- 
mioistuinta, mutta hwin usein tuomioistuin päätyy samansuuntai- 
seen tulkintaan. Lopullisesti asian ratkaisee kuitenkin kansallinen 
tuomicfistuin. 

Luvitukseen liittyviä asioita 
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Suomi: 
L: EUR-Lex: voimassa oleva lainsäädäntö 

http://europaeu.inVeur-lexAndex.html PreLex: valmisteilla oleva 
lainsäädäntö http://europaeu.int/prelex/apcnetdm?CL=fi 

Lisätietoja, aineistoa ja linkkejä on saatavissa myös artikkelin kir 
joittajalta tiina.leino@outokumpu.comD 

/ 

Muita tiedoniahteita Suomessa ja EU:ssa ovat esimerkiksi seuraavat 
eduskunta: vvww.eduskunta.fi Finlex: www.finlex.fi 

Edilex: vwvvv.edilex.fi 

hankkeita mm. ympäristönsuojelulain tarkistaminen, valtioneu 
voston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (vesi 
ympäristölle vaaralliset aineet), valtioneuvoston asetus ympäristö 
vahinkovakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (kuntien 
ympäristöluvanvaraiset toimet vakuuttamisvelvollisuuden piiriin), 
valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maan 
rakentamisessa, valtioneuvoston asetus maaperän pilaantunei 
suuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista, valtioneu 
voston asetus louhinnan ja kivenmurskauksen ympäristönsuojelu 
vaatimuksista, vesilain uudistaminen ja räjähdysvaarallisia aineita 
koskevan lainsäädännön uudistaminen. Lisätietoa,vireillä olevista 
hankkeista saa mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilta, joissa ym 
päristöministeriö julkaisee säännöllisesti lainsäädäntöhankkeitaan 
http://wwwymparisto.fi/palvelut/lakikats/lakikats.htm. Lisäksi 
Teollisuuden ja työnantajien lainsäädäntökatsauksessa Teollisuus 
tieto~lehdessä sekä Tl:n internet~sivuilla osoitteessa http:// 
www.tt.fi/extra/julkaisutf käydään läpi vireillä olevia lainsäädäntö 
hankkeita. 

Muita tiedonlähteitä 

SUMMARY 

vuoriteollisuus - Bergshanteringen 2/2003 

Viimeaikaisessa ympäristöluvituksessa on annettu lukuisia selvi- 
tysvelvoitteita. Selvitykset on saatettu vaatia toimitettavaksi lupa- 
viranomaiselle uusina lupahakemuksina. Tämä antaa aihetta ko- 
rostaa neuvottelujen merkitystä Iupamenettelyssä. Mitä selvem- 
min asiat käydään läpi lupaneuvotteluissa, sitä vähemmän selvi- 
tettävää ja yllättäviä määräyksiä jäänee varsinaisessa luvassa an- 
nettavaksi. Toisaalta taas on käynyt ilmi, että toiminnanharjoittaja 
selvittäessään hwään yrityskansalaisuuteen perustuvia omia kun- 
nianhimoisia tavoiteohjelmiaan on yllättynyt ikävästi, että vapaa- 
ehtoiset tavoitteet ovat luvassa muuttuneet sitoviksi lupamääräyk- 
siksi. Selvästi on huomattavissa se, että lupamääräykset kiristwät 
entisestään. Jätetulkinta on venytetty koskemaan jopa raaka-ai- 
neita ja tuotteita. Liike- ja ammattisalaisuuksiin on suhtauduttava 
suurella huolellisuudella. Selkeintä ja turvallisinta olisi käydä liike- 
ja ammattisalaisuudet läpi lupaviranomaisen kanssa etukäteen, 
jottei niitä koskevaa aineistoa lupahakemuksen liitteenä vahingos- 
sa pääse ulkopuolisten haltuun. Jätepuolella on syytä muistaa se, 
että 1.1 l .2007 alkaen myös käytössä olevien kaatopaikkojen on 
täytettävä valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaiset vaati- 
mukset pohjarakenteiden suhteen. Uusille kaatopaikoille voidaan 
hwäksyä valtioneuvoston päätöstä vastaava rakenne. Lupaviran- 
omaisella on harkintavaltaa asiassa. Tosin käytännössä tämä on 
saattanut johtaa jopa kohtuuttomiin selvitysvelvollisuuksiin. Va- 
kuuksia jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi on alettu jär- 
jestään vaatia uusimmissa luvissa. Toiminnanharjoittajan vakava- 
raisuus ei riitä vaan toiminnanharjoittajille asetetaan esim. pankki- 
vakuus- tai pankkitalletusvelvollisuus. 

Vireillä olevia Iainsäädäntöhankkeita 

This article is based on a presentation given at Vuorimiespäivät 
on 28.3.2003. A company may have environmental aspects re~ 
garding soil, air and water. lt may use chemicals and can cause 
environmental harm or damage or even commit an environ- 
mental crime. Several environmental laws have been given re- 
cently and many more are still under preparation, both on na- 
tionaf and on EU level. The extractive industry has been under 
special interest due to darn accidents in Spain in 1998 and in 
Romania 2000. Several initiatives concerning mining have been 
undertaken, eg. mining waste initiative, Seveso amendment 
and a BREF document. The question of waste has become more 
and more important lately. The definition of waste has been in- 
terpreted very widely even raw materials and products have 
been regarded as waste in environmental permitting as well as 
by-products of the mining industry (tailings, barren rock). There 
have been several appeals to a higher court in Finland on the 
waste interpretations. Two cases have been referred to the Euro- 
pean Court of Justice by the Finnish Supreme Administrative 
Court - the other case still pending ECJ judgment. The Union of 
Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) 
has made a proposal to the EU's Commissioner for the Environ- 
ment to clarify the definition of waste. The question of waste is 
thus still unclear. Legislative initiatives on environmental dama- 
ges and crimes and access to environmental information have 
been on EU:s agenda lately. These are already arranged in Fin- 
land. ln environmental permitting, as a rule of thumb, an ope- 
rator should focus on permit discussions in order to avoid too 
many and too strict regulations in the permit. Information on 
legislative initiatives has become more and more transparent. 
ln Finland, for example environmental administration and the 
Confederation of Finnish Industry and Employers (TT) publish a 
review on environmental issues on a regular basis. The Europe- 
an Commission has opened internet pages for many separate 
environmental legislative issues. In order to keep track of legisla- 
tion in force or under preparation, there are good databanks 
and links where to find national and EU legislation Vireillä on lukuisia ympäristönsuojeluun liittyviä lainsäädäntö- 
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Kaivos Kunta Tärkeimmät 
arvoaineet 

Haltija Yhteensä 
nostettu, tn 

Malmia tai 
hyötykiveä, 
tn 

Sivukiveä, 
tn 

4 481 117 15 302 657 10 821 540 Míneraalikaivokset: 14 kpl 

0 
0 

Vanhasuo 
Sallittu 

32 445 
49 500 

Savitaipale 
Suomusjärvi 

Paroc Oy Ab 
Paroc Oy Ab 

Mg, AI, Fe 
Mg, Aı, Fe 

32 445 
49 500 

0 81 945 Muut kaivokset: 2kp| 81 945 

.š 

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta vuonna 2002 7 
11 

Ylitarkastaja Heikki Vartiainen, Kauppa- ja teollisuusministeriö 
I 
I 

ı 

s ı MALMIKAIVOKSET 
1 
I 
4 
I 

I 

Hitura 
Pyhäsalmen kaivos 
Kemin kaivos 
Oriveden kaivos 

Nivala 
Pyhäjärvi 
Keminmaa 
Orivesi 

Ni, Cu 
Cu,Zn,S,Ag,Au 
Cr 
Au 

Outokumpu Mining Oy 
Pyhäsalmi Mine Oy 
AvestaPolarit Chrome Oy 
Outokumpu Mining Oy 

824 168 
1 555 826 
6 240 608 

197 666 

594 291 
1 239 874 
1 189 719 

161 266 

229 877 
315 952 

5 050 889 
36 400 

Malmikaivokset: 4 kpl 8 818 268 3 185 150 5 633 118 
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KALKKIKAIVOKSET 

I 
1 
1 
ıl 

1 

1 
4 

l 
4 
a 

1 
1 

J 
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1 Klk 
Klk 
Klk 

y 
x 
I 
1 

y 

1 › 
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* ~ I 
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1 
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a 

29 769 
63 430 

191 199 
221 800 

43 844 
227 852 

51 365 
11 368 
57 931 
15 460 

2 009 973 
125 678 
167 404 
155 266 

2 459 
2 002 849 

134 442 

29 769 
62 372 

191 199 
211 800 

40 844 
120 751 

48 724 
10 592 
57 931 
14 460 

1 190 615 
125 678 
121 272 
137 604 

2 459 
1 297 664 

79 423 

0 
1 058 

0 
10 000 

3 000 
107 101 

2 641 
776 

0 
1 000 

819 358 
0 

46 132 
17 662 

0 
705 185 

55 019 

Mustio 
Förby 
Tytyri 
Ruokojärven kalkkikivikaivos 
Paltamon louhos Fšeetinniemi 
Punola 
Ankele 
Vesterbacka 
Matkusjoki 
Juuan Iouhos , Matara 2 
Skräbböle - Limberg 
Sipoon kaivos 
Kalkkimaa 
Ryytimaa 
Rantamaa 
Ihalainen 
Siikainen, Kurikanniska 

Karjaa 
Särkissalo 
Lohja 
Kerimäki 
Paltamo 
Vampula 
Virtasalmi 
Vimpeli 
Vampula 
Juuka 
Parainen 
Sipoo 
Tornio 
Vimpeli 
Tornio 
Lappeenranta 
Siikainen 

Ca 
DOI,KIk 
Ca,mg 
Do! 
Klk 
Ca,mg 
DOI,KIk 
Klk 
Klk 
Do! 
Klk 
Mar 
Klk 
Ca,Mg 

Nordkalk Oyj Abp 
Karl Forsström AB 
Nordkalk Oyj Abp 
Nordkalk Oyj Abp 
Juuan dolomiittikalkki oy 
Nordkalk Oyj Abp 
SMA Saxo Mineral Oy 
Nordkalk Oyj Abp 
Nordkalk Oyj Abp 
Juuan dolomiifiikalkki Oy 
Nordkalk Oyj Abp 
Nordkalk Oyj Abp 
SMA Saxo Mineral Oy 
Nordkalk Oyj Abp 
SMA Saxo Mineral Oy 
Nordkalk Oyj Abp 
Nordkalk Oyj Abp 

Kalkkikaivokset: 17 kpl 5 512 089 3 743 157 1 768 932 
I 

I 

TEOLLISUUSMINERAALI- JA -KIVIKAIVOKSET 

Kivikangas Vlk 
Apa 
TIk,Ni 

Tulikivi Oyj 
Kemira Phosphates 
Mondo Minerals Oy 
Paroc Oy Ab 
Tulikivi Oyj 

298 566 
769 425 

1 457 356 
74 183 
67 731 

0 
0 

Suomussalmi 
Siilinjärvi 
Sotkamo 
Lapinlahti 
Juuka 
Ylämaa 
Tornio 
Polvijärvi 
Kemiö 
Nilsiä 

Siilinjärven kaivos 
Lahnasiampi 
Joutsenenlampi 
Vuokki 
Tevalaisen Spektmouhokset 
Ristimaa 
Pehmytkivi 
Kemiön maasälpä 
Kinahmi 
Tulikivi 
Horsmanaho 
Nunnaniahti 
verıkaııio 

Juuka 
Polvijärvi 
Juuka 
Kuhmo 

AI 
Vik 
MSI 
Kva 
Tlk,ni 
MsI,Kva 
Kva 
Vlk 
TIk,Ni 
Vlk 
Vlk 

Alatalo Seppo 
SMA Saxo Mineral Oy 
Mondo Minerals Oy 
SP Minerals Oy Ab 
Sp Minerals Oy Ab 
Tulikivi Oyj 
Mondo Minerals Oy 
Nunrıanlahderı Uuni Oy 
Kivia Oy 

316 566 
10 020 093 

1 943 286 
235 222 

71 865 
60 

67 925 
460 427 
154 597 
166 126 
584 192 

1 204 821 
60 477 
17 000 

18 000 
9 250 668 

485 930 
161 039 

4 134 
60 

67 925 
137 289 

57 090 
166 126 

59 484 
386 469 

24 942 
2 384 

323 138 
97 507 

0 
524 708 
818 352 

35 535 
14 616 
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Rikasteiden, metallien, nıineraalien, vuolukiven 
ja sementin tuotantoluvut 

Ylitarkastaja Heikki Vartiainen, Kauppa- ja teollisuusministeriö 

2000 2001 2002 
RIKASTEET/TONNIA e 

ı 

Rikkirikaste 
Kromirikaste 
Fe-pasute, Siilinjärvi ei käyttöä, varastoitu 
Nikkelirikaste 
Sinkkirikaste 
Kuparirikaste 

823 800 
628 400 
256 000 
24 502 
31 100 
41 900 

583 300 
575 126 
261 800 

32 836 
87 300 
40 500 

570 450 
566 090 
275 000 

37 093 
63 280 
49 920 

w 
ı 

E 
METALLIT JA METALLURGISIATUOTTEITA/TONNIA 

1 

* * * 
1

** 

la=ı

Teräsaihiot 
Rauta 
Jaloteràs (aihiot) 
Ferrokromi 
Sinkki 
Katodikupari 
Katodiníkkelí 
Muut nikkelituotteet (pulverít, bríketit, kemik.Ni-sis.) 
Kadmium 

~ElohopeaJkg 
Hopea/kg 
Seleeni/kg 
Kulta/kg 

4 096 389 
2 982 787 

636 300 
260 600 
222 900 
1 14 000 

21 879 
37 311 

680 
76 100 
23 600 
36 900 

4 960 

3 938 122 
2 851 821 

560 800 
236 000 
248 800 
120 900 

17 900 
36 700 

800 
71 200 
22 800 
41 900 

5 550 

4 002 914 
2 828 275 

627 000 
248 000 
235 300 
126 900 

18 500 
36 300 

4 
50 600 
29 900 
37 100 

4 670 

MINERAALIT/TONNIA 
ı ı  

KALKKIKIVIYHTEENSA 3 029 219 3 275 991 3 080 442 

KALKKIKIVEN KÄYTTÖ 
- Sementin valmistus 
- Maanparannuskalkki 
- Kalkinpoltto 
- Fšouheet, tekn. jauheet ym. 

1 526 700 
634 132 
355 178 
513 209 

1 514 166 
805 934 
333 220 
622 671 

1 340 400 
862 336 
389 600 
538 106 

ı 
l 

I 

751 000 
501 853 
173 637 
191 368 

38 609 
38 010 I n 

Apatiitti 
Talkki 
Kvartsi 
Vuorivillakivi 
Maasälpä 
VuolukVvituotteita 
Wollastoniitti 
Kiillerikaste 10 000 

767 020 
476 620 
163 226 
193 598 

36 145 
42 418 
18 399 

9 684 

799 800 
477 229 
187 912 
154 994 

39 552 
40 304 
17 400 

7 086 

SEMENTTI/TONNIA 1 423 100 1 324 000 1 195 000 

* Teräs(aihíot) sisältää myös jaloteräksen 
"Tuotanto Suomessa 235 300 tn, Norjassa 144 500 tn, Outokumpu Zink Oy I 
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Lyijyhohde, PbS, on tärkein lyijymalmimi- 
neraali. Se on helppo tunnistaa suuren 
ominaispainonsa (n. 7.5), lyijyn- tai hope- 
anharmaan värinsä, voimakkaan metal- 
linkiillon ja hyvän kuutiollisen lohkeavuu- 
tensa vuoksi. Lyijyhohde jättää harmaan- 
mustan viirun. Se on hauras ja pehmeä, 
melkeinpä kynnellä naarmutettava mine- 
raali. Lyijyhohteen englanninkielinen 
nimi "galena" on peräisin latinankielen 
lyijymalmia merkitsevästä sanasta. Mine- 
raali sisältää 86.6% lyijyä ja 134% rikkiä. 
Lyijyhohde voi sisältää "epäpuhtautena" 
jopa yli prosentin verran hopeaa. Muo- 
dostaa seleenipitoisen clausthaliitin 
kanssa seossarjan. 

Juonista sedimentteihin 

Lyijy- 
hohde 

Lyijyhohde on kohtalaisen yleinen sulfidi- 
mineraali ja sitä esiintyy monenlaisissa 
geologisissa ympäristöissä. Merkittävim- 
mät lyijymalrnit ovat kuitenkin sedimentti- 
siin ympäristöihin liittyvät, esimerkkeinä 
kalkkikiviin liittyvät Mississippi Valley 
-tyyppiset sinkki-lyijymalmit, savi- ja hie- 
sukiviin liittyvä Sullivanin lyijy-sinkkimalmi 
Kanadassa sekä hiekkakiviin liittyvä Lais- 
vallin esiintymä Ruotsissa. 

Alkujaan savi- tai hiesukivestä meta- 
morfoituneeseen gneissiympäristöön liit- 
tyvä Broken Hillin lyijy-sinkkimalmin lyijy- 
hohde sisältää runsaasti hopeaa. Koko 
malmin hopeapitoisuus vaihtelee välillä 
30...250 ppm. 

Euroopan kaivoshistoriaan kuuluneis- 
ta Saksin Freibergin ja Böömin Pribramin 
kaivoksissa louhittiin vuosisatojen ajan 
malmijuonia, joissa hopeapitoisen lyijy- 
hohteen lisäksi on ollut kvartsia, karbo- 
naattimineraaleja, baryyttia ym. Ruotsin 
Salassa toimi hopeakaivos, jossa malmi 
oli kalkkikiven yhteydessä olevassa karsi- 
kivessä. Suomessa lyijyhohdetta louhittiin 
Atun, Pitkärannan sekä Orijärven sekä 
myöhemmin Vihannin sekä Korsnäsin 
kaivoksista. Muita esiintymispaikkoja ovat 
mm. Aijala Kiskossa, Karhuniemi Lohjal- 
la, Luotola Luumäellä sekä Taivaljärvi 
Sotkamossa 

J U H O  H U K K A  
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Lyijyhohde on lyijyn tärkein lähde. Lyijyä 
on osattu valmistaa jo kauan ja sitä on 
valmistettu sivukivestäan erotetusta sulfi- 
distaan pasuttamalla. Kuumennus muut- 
taa sulfidin oksidiksi, joka edelleen hiilen 
kanssa kuumennettaessa pelkistyy lyijyk- 
si. Pelkistimenä voidaan käyttää myös 
rautaa. 

Lyijyyn ei korroosio pysty ja se on ras- 
kas, taipuisa ja helposti muovailtava me- 
talli. Sitä käytettiin jo vuosituhansia sitten 
rakennusmateriaalina sekä pigmenttiai- 
neena keramiikan lasituksessa. Ensim- 
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Lyıjyhohde on yleinen, monenlaisissa geologisissa ympäris- 
töissä esiintyvä sulfidimineraali, josta saadaan monipuolinen 
kirjo erilaisia tuotteita väripigmenteistä polttomoottorien 
nakutuksen estäjään. Lyüyhohdetta on hyödynnetty jo ainakin 
3000 vuotta. 

Putkista posken pintaan 

mäisiä lyijyn käyttäjiä lienevät olleet ba- 
bylonialaiset, joiden valtakunta oli voimis- 
saan ajalla 1800...600 vuotta eKr. Kuului- 
sat muinaiset roomalaiset tekivät lyijystä 
vesiputkia ja lasten leluja. Kumpikaan 
käyttötapa ei ollut omiaan edistämään 
kansanterveyttä. On jopa esitetty, 
että Rooman vallan tuho olisi osittain joh- 
tunut laajamittaisesta lyijymyrkytyksestä. 

Yksi varhaisimpia lyijyhohteen ja sen 
johdannaisten käyttötapoja olivat väripig- 
mentit keramiikassa ja lasissa. Kosmeet- 
tisena aineena on käytetty sekä lyijyhoh- 
detta että serussiittia, PbCO3. Muun mu- 
assa Englannin kuningatar Elisabeth l 
käytti serussiittia naamansa valkaisemi- 
seen. Myrkyllinen mineraali söi kuningat- 
taren julkisivun koko lailla rempalleen 
niin, että myrkyn käyttöä piti asteittain Ii- 
sätä. Erinomainen kuningatar hän silti oli 
suosi tieteitä ja taiteita ja teki Englannista 
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merivallan. Elisabeth I tunnettiin neitsyt- 
kuningattarena ja lyijyn rapauttama naa- 
mavärkki saattoi edistää uralla pysymis- 
tä. 

Euroopan monissa keskiaikaisissa lin- 
noissa ja katedraaleissa on paljon lyijyä 
ikkunoissa, putkistoissa, katoissa ja ko- 
riste-esineissä. Viime vuosisadan alku- 
puolella lyijyn käyttö laajeni, kun siirryttiin 
sähköiseen aikaan. Lyijyä alettiin käyttää 
kaapelien päällysteenä, juotosmetallina, 
tilkkeenä, kirjasinmetalleissa sekä erityi- 
sesti lyijyakuissa. Autojen polttoainesäili- 
öiden sisukset peitettiin tinan ja lyijyn se- 
oksella. Television kuvaputkissa on ohut 
lyijykalvo pidättämässä säteilyä. Säteilyä 
estävät myös lyijypitoiset esiliinat ja ver- 
hot sairaaloiden röntgenhuoneissa. 

Lyijy-yhdisteet ovat olleet paljon käytet- 
tyjä myös erilaisten maalien pigmenttiai- 
neina. Lyijyvalkoinen on lyijykarbonaatti 
ja aikaisemmin paljon käytetty pigmentti- 
aine. Myrkyllisyytensä vuoksi sen käyttö 
sisämaaleissa on nyttemmin lopetettu 
useimmissa länsimaissa. 

Mönjää, Pb3O käytetään punaisena 
väriaineena sekä hapettimena ja erityi- 
sesti ruosteensuojamaalina. Se käy 
myös Iyijylasin valmistukseen kuten lyi- 
jyoksidi eli lyijyhilse, PbO, jota käytetään 
myös piilasin sekä hyönteismyrkkyjen 
valmistuksessa. Keltaisia, punaisia ja 
oransseja pigmenttejä saadaan Iyijykro- 
maatista. 

Lyijyasetaattia eli lyijysokeria käytetään 
maaleissa ja vernissoissa kuivattimena 
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Lyijyhohteen voimakas metallinkiilto ja 
selkeä kuutiollinen Iohkeavuus tekevät 
siitä mielenkiintoisen näköisen ja se on- 
kin mineraalien keräilijöiden suosikkeja. 
Mutta sillä on annettavaa myös mineraa- 
liuskovaisille. Lyijyhohteen sanotaan ole- 
van harmonian kivi, joka parantaa ihmi- 
sen energioiden kohdistamista ja eläh- 
dyttää hermojärjestelmää. Se kuuluu 
avaavan tien fyysisen ja eetteriruumiin 
välille, mikä ikinään sellainen ruumis sit- 
ten onkaan. Pelkällä lyijyllä tehdään ai- 
van tavallisia ruumiita, nopeasti ja 
tehokkaastifl 

Lyijynitraatti ja lyijyatsidi ovat räjähdysai- 
neiden raaka-aineita. Lyijyvesi, jota käy- 
tetään viilentävissä ja turvotusta alenta- 
vissa kääreissä, sisältää emäksistä lyijy- 
asetaattia. Lyijytetraetyyli puolestaan pi- 
tää nakutuksen kurissa bensiinimootto- 
reissa. 

Vuonna 2001 maailman johtava lyijyn 
tuottajamaa oli Australia 700.000 Iyijyton- 
nin tuotannollaan. Muita suuria tuottajia 
olivat Kiina, Yhdysvallat, Peru, Meksiko ja 
Kanada. 

Harmonian kivi 

Merkittävä osa työstä on toimintaa oman henkilöstön, materiaalitoimittajien ja asiakkaiden kanssa, 
joten työssä vaaditaan halua toimia ihmisten kanssa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvä kieli- 
taito (vähintään englanti ja ruotsi) on välttämätön kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa. 

Tehtävään sopiva koulutus on diplomi-insinöörin tutkinto prosessimetallurgian tai kemian opinto- 
suunnalta. Arvostamme tietoja ja kokemusta metallien valmistuksesta, laadun kehittämisestä sekä 
kykyä käyttää ja soveltaa nykyaikaisia tietojärjestelmiä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa teräsosaston päällikkö Pekka Karvonen, puh. 05-680 2312 (040- 
559 0043). Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään 2.6. mennessä osoitteella: 
pentti.sorvali@imatrasteel.com tai Pentti Sorvali, Imatra Steel Oy Ab, Terästehtaantie 1, 55100 
IMATRA. Kuoreen merkintä "Metallurgi 

Imatra Steel -konserni valmistaa vaativia erikoisteräksiä ja terästuotteita Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan 
auto- ja konepajateollisuudelle. Konsernin tuotantoyksiköt ovat Imatran terästehdas ja Biflnäsin jousitehdas 
Suomessa sekä Kilstan takomo Karlskogassa Ruotsissa ja Scottish Stampings -takomo Skotlannissa. Vuon- 
na 2002 imatra Steelin liikevaihto oli 200 Meurja henkilöstön määrä 7 397. lmatra Steel on osa Wärtsilä- 
konsernia. lmatran terästehdas kehittää, valmistaa ja markkinoi erikoisterästankoja. Vuonna 2002 yksikön 
liikevaihto oli 118 Meur, josta viennin osuus oli runsaat 70 %. Yksikön henkilömäärä on 700. Lisätietoja: 
www.imatrasteel.com 

Vahvistamme organisaatiotamme ja haemme Imatran terästehtaalle 
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METALLURGIA 

Aga Oy Ab * Avainlaskelmat Oy * AvestaPolarit OyjAbp * EAPKY * Oy Forcit 
Ab * GTK * lTS~vahvistus Oy * Oy JA-RO Ab * Kemira Phosphates Oy * 
Lemminkäinen Construction Ltd * Metorex International Oy * Metso Endress 
& Hauser Oy * Metso Minerals Finland Oy Ab * Miranet Oy * Outokumpu Oyj 
* Posiva Oy * Rautaruukki Oy * Sandvik Tamrock Oy * Sarlin Oy Ab, Sarlin 
Uunit * Tamfelt Oyj Abp * Teknikum~Yhtiöt Oy * Teollisuuden Voima Oy * 
Tulenkestavat Tiilet Oy * Weir Warman Oy * VTT Kemiantekniikka * YlT 
Rakennus Oy 

Terässulaton kehitystehtäviin 

Lauri Heimosen lukijakirjoitukseen sivuilla 56-59 (Valurepeämi- 
en hallinta metallien jatkuvavalussa) oli päässyt virhe. Sivulla 58 
ensimmäisellä palstalla ylhäällä kappaleessa, joka alkaa "Kuu- 
mahaurausilmiöiden tarkastelussa.... kaava jäi puutteelliseksi. 
Sen oikea muoto on v = k exp (-E/RT). Toimitus pahoittelee vir- 
hettä. 

KORJAUS 1/2003 
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tyksellä. Jäsenpalautteen mukaan 'sä- 
vel oli tuttu kansakoulun aikaisesta Siu- 
kosen laulukirjastal' Totta, sävellys on 
paljon sitäkin kirjaa vanhempi. Barok- 
kisäveltäjä Jean-Philippe Rameau: 
(1683-1764) teki Ranskan hovissa Lud- 
vig XIV'Ile pienimuotoisen cembalo- 
kappaleen, eikä arvannut että joku 

suomalainen opettaja vielä tekisi siihen Vuorenlouhija-aiheiset 
sanat, "...verkallensa vaípuu vuoreen rauta, vaan ei työtä kesken 
heittää auta... . Kantaesitys tarkoittaa Paavo Nikkilän orkesteri- 
sovitusta, Espoon Puhallínorkesteria johti sen ykköskapellimestari 
Simo Kanerva, F~lSOsta. 

JÄSENPALAUTETTA on ehtinyt tulla, ottaisin sitä vastaan li- 
sää. Tätä varten on helppo menettely, yhdistyksen kotisivu, siellä 
palaute@vuorimiesyhdistysji. Jokunen vuosi sitten tätä kana- 
vaa pitkin tuli lähes kaksisataa kommenttia, sillä kertaa puolet niis- 
tä koskivat erästä fämpimäksi tarkoitettua ruokalajia. Kaikki muut- 
kin kanavat ovat käytössäsi, niistä kirje on puhelinsoittoa parempi, 
sähköposti paras kaikista, ellet halua käyttää kotisivua. 

HUOMIONOSOITUKSIA jaettiin tällä kertaa paljon, pyöreänu~ 
meroista juhlavuotta kun eletään. Kunnianosoituksista vanhin on 
Eero Mäkisen nimeä kantava hopeinen ansiomitali, vuodesta 
1955. 'Fiitarikunnan' mallia otettiin tuolloin GDMB'lta, Gesellschatt 
der Deutschen Metallhütten- u. Bergleute. GDMB'n oma korkein 
ansiomitali on Georg Agricola - Denkmünze, perustettu sata vuot- 
ta sitten. Se on myönnetty/jaettu ulkomaalaiselle kahdesti, ensim- 
mäinen Eero Mäkiselle, seuraava lähes 50 vuotta myöhemmin. 
Georg Agricola ikuisti nimensä keskieurooppalaisen vuoriteolli- 
suuden merkkimiehenä puolituhatta vuotta sitten, mm. kirjaansa 
De Re Metallica. 

Toinen merkki kantaa vuorineuvos Berndt Grönbiomin nimeä. 
Se on kultainen ansiomitali, jota on myönnetty rautametallien pii- 
rissä elämäntyönsä tehneille, nyt vasta kuudesti vuodesta 1985. 
Kolmas, nimeltään pronssinen Eero Mäkinen -ansiomitali perus- 
tettiin Vuorimiesyhdistyksen hallituksen päätöksellä vuonna 2000. 
Nyt ensimmäisen kerran yhdistyksen jaostoille tarjoutui tilaisuus 
ehdottaa merkinsaajaa. 

Jokavuotisia huomionosoituksia ovat vielä Nuoren Jäsenen sti- 

Hfl#FH#+H+í+ H+ı+l++ 
VUORIMIESYHDISTYKSEN 60. vuo- 
SIKOKOUS alkoi maailmankantaesi- 
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Kaksi orkesteria riitti tanssittamaan yli 500-päistä yleisöä klo 'vii- 
den teelle' saakka, mutta Den Fiolíga Teknologorkestern HumpS- 
vakarpani vielä paremmaksi, tanssitytöt omasta takaa, balettiryh- 
män nimi oli Ffumpâkakarl SEX tjejer, vai oliko heitä enemmän? 
Vesipojat ja Vuorimieskilta onnittelivat juhlivaa korporaatiota lau- 
luin. Killan onnittelulaulu oli kuulemma taas maailmankantaesitys, 
sen teksti hukkui ainoaan mikrofoniin. Tekstin saa VKn kotisivulta. 
Jussi Sipilän orkesteri on oppinut tuntemaan tanssijoiden musiik- 
kimaun. Silti pyydän Jäsenistöltä palautetta, kertokaa minkä or- 
kestereiden tahtiin haluatte lattialle 27.3.2004. 

Tilavarauksia seuraavia Vuorimiespäiviä varten on alustavasti 
tehty, sponsorikin ehti tarjoutua. 

KULUVAN KALENTERIVUODEN MUITA merkkitapahtumia 
alallamme on ainakin Suomen Kivikeskuksen vihkimisjuhlallisuu- 
det kesäkuussa. Se on miljoonien investointi Juuan Nunnanlah- 
dessa. Kerrankin hajasijoittaminen tapahtuu 'imu'-periaatteella 
maakunnan ja alueen omista lähtökohdista, eikä työntövoimalla, 
pakkosiirtona pääkaupunkiseudulta pohjoiseen. Idean isäksi tun- 
nustautuu VMYn jäsen, yhdistyksen hallituksessakin kolme vuotta 
toiminut teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen, paikallisen vuolukivi- 
konsernin johtaja. Taustavoimat ja yhteistyökumppanit tulevat 
Pohjois-Karjalan maakunnan lisäksi tasavallan tunnetuimmalta ja 
kovimmalta tasolta, tuttuja lyhenteitä ovat VTT, GTK, TKK, SITRA, 
TaiK (lue Taideteollinen korkeakoulu), lnnopoli, ortodoksinen kirk- 
kokirı. 
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tä. Kaivosjaosto lupasi uittaa kotisivulleen osan kuvituksesta tä- 
män lehden ilmestymiseen mennessä, niitä varten, jotka eivät eh- 
tineet kuulemaan ja katsomaan. 

löydät kuvia lehden 
muilta sivuilta. Sponsorina ei ollut yksi firma, vaan kokonainen 
Metallinjalostajat ry. Sen kolme jäsentä, Imatra Steel Oy Ab, Outo- 
kumpu Oyj sekä Rautaruukki Oyj, kantoivat vastuun järjestelyistä 
tavalla, joka ansaitsee yhdistyksen lämpimän kiitoksen. Järjeste- 
Iyryhmän aktivisteina haluan mainita nimet Gösta Engman, Liisa 
Jalanko, Sirpa Smolsky, Kari Tähtinen. Ohjelma oli tavanmukaises- 
ti tarkkaan varjeltu salaisuus, ja pysyi sellaisena kunnes Vesipojat- 
kvartetti aloitti. Äänissä laulettu vuoriteollisuuden kronikka jäi mie- 
leen ainakin pätkittäin, varmuuden vuoksi teksti jaettiin illalla vielä 
poislähdettäessä halukkaille. Kannustan Kari Tähtisen kvartettia 
ja runoilija Tuomo Tiaista päästämään runon tämän lehden histo- 
ria- ja musiikkipalstoille, sekä Teekkarimuseoon. Ulkomaiset vie- 
raamme suostuivat kiipeämään lavalle yhtä aikaa, esittivätpä yh- 
teisen onnittelulaulunkin, maailrnankantaesitys sekin. Laulun alku- 
sanat saattavat kuulostaa tutulta Bästa Vänner, det är dags att 
fifa... Kokeile Mozartin säveltä Figaron häistä ja Don Giovanrıista. 

SEURALAISET tutustuivat Uspenskin katedraaliin, itsensä kirk- 
koherran, isä Veikko Purmosen paimentamina. Lounaalle siirryt- 
tiin Kanavanrantaan, jossa Outokummun Liisa Jalanko tarjosi 
kuohuvan tervetuliaistoivotuksen. 

60-VUOTISEN TAIPALEENSA KUNNIAKSI päätti yhdstys 
tuottaa Vuoriteollisuuslehden kaikki numerot kokonaisuutena CD 
-ROM -levyillä. Työ valmistui suunnitelman mukaisesti, kulttuuri- 
historiallisen maineteon tulos ojennettiin jäsenille Iämpimäisenä 
Vuorirniespäivillä. Tuote syntyi professori Markku Peltoniemen 
ajatuksesta, hänen ja teaminsa toteuttamana. Levyt tuovat käyttä- 
jän näkyviin lehden sivut suoraan alkuperäisessä muodossaan. 
Lisäksi käytössä ovat tekstintunnistus-ohjelmistolla Iuodut teksti- 
arkistot sekä tarvittavat sanahakemistot linkkeineen. Tämä ratkai- 
su tekee mahdolliseksi koko arkiston kattavan etsinnän käyttäjän 
antamille hakusanoille. CD-ROM paketti jaetaan VMYn kaikille jä- 
senille jäsenetuna, postitse tämän numeron kylkiäisenä. Ulkopuo- 
lisille sitä myydään 19 euron hintaan. Kysy UIla~Riitta Lahtiseltalj 

pendi sekä Petter Forsströmpris, Petter Forsström -palkinto. 
VUOSIKOKOUSESITELMIIN haettiin näkökulmaa tasavallan 

ulkopuolella, kuitenkin EU'rı alueelta, ja nimekkäät esittäjät saa- 
tiinkin: Magnus Ericsson, President, Raw Materials Group AB, 
Stockholm Who will develop mining in Scandinavia? Localjuniors 
and global majors - partners or rivals? sekä Dr lng. Hans-Ulrich 
Lindenberg, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg Challenges for the 
European Steel Industry in Global Economics. 

Lehdistöä oli paikalla, osa sai esitelmäaineistoa muulla tavalla 
käyttöönsä. Tekniikka ja Talous tiivisti esitykset ja puheenjohtajan 
katsauksen kattavasti, 10.4.2003. 

LOUNAALLA MARINA CONGRESS CENTERIN RAVINTO- 
LASSA kuultiin päivän ensimmäiset snapsilaulut, eikä aiheetta. II- 
tapäivällä jaostot syventyivät omiin asioihinsa. Kaivosjaostolla oli 
kokouksensa jatkeeksi muistelutuokio, joka keräsi salin täyteen, 
muitakin kuin Kaivosjaoston jäseniä. Kolme jäsentä palasi men- 
naisiin retkiin valo- ja muistikuvin. Kaksi heistä kantoi takinpieles- 
sä tammenlehvää, Heikki Aulanko ja Kalervo 'Rovasti' Räisänen, 
jatkosodan kapteeneita. Kolmas, Raimo 'Valtsu' Vuolio aloitti lai- 
naamalla erästä toista, vielä vanhempaa vänrikkiä: 

"Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä, 
niin moni armas tähtönen tuikkii mulle siellä. . . 
Itse muistelut olivat sodanjälkeisiä ja paljon sitä hauskempia. 

Kuvadokumentteja oli kaivettu esitystä varten mm. alaseurojen 
arkistoista, *lafkarı' kirjaston hyllyiltä, jopa saman kirjaston seinäl- Ã 1-1 ı 1 I I I I I I I I I 1 I I ı ı I I I I I l l  ı I I 1 I~I l~ 
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Autojen katsastuskonttorijärjestelmä on 
juuri täyttänyt pyöreitä vuosia ja myyty, 
siitä ei ole ollut mitään haittaa, pikemmin- 
kin päinvastoin. Sille on sälytetty ikeeksi 
valvoa mittauksillaan poliittisen pöhköy- 
den tulosta: päätöstä suojella ympäristöä 
autojen pakokaasupäästöiltä vaatimalla 
katalysaattori jokaiseen uuteen autoon. 

Asiaa olisi aihetta tarkastella katsastus- 
konttoreihin kerätyn tiedon pohjalta uu- 
delleen, koska välttämätön kehitys on vie- 
nyt sinänsä hwältä ajatukselta pohjan. 
Katalysaattorit edellyttävät hwää polttoai- 
ne-ilmasuhteen säätöä ja sitä varten aina- 
kin bensakoneissa on sekä lambda-antu- 
ri, että tarkka polttoaineen annostelu (in- 
jection). Nämä yhdessä polttoaineenku- 
lutuksen yleisten alentamispyrkimysten 
kanssaovat johtaneet siihen, eftä suihku- 
tusmobttorit ovat jo pitkään täyttäneet 
asetetut päästönormit hyvin ilman kataly- 
saattoriakin. Niillä kyllä päästöpitoísuuk- 
sia saadaan alas tästä vielä n. 10%. Mutta 
kun katalysaattorit tuppaavat lisäämään 
polttoaineenkulutusta n. 10%, niin pääs- 
tömäärään niiden vaikutus on i0, ja täs- 
sä se pöhköys kiteytyy. 

Kun ihmettelemme miksi tällaista pää- 
töstä ei pureta, pääsemmekin sylttyteh- 
taalle: rahaa tulee valtion kassaan jokais- 
ta uuden auton katalysaattoria kohden 
(nyt n. 120 000 kpl/v) n. 300 s, (ja ulko- 
maille vuotaa samaa suuruusluokkaa). 

Tämäkö tuhtaa? 
Ei vaan verotuloja! 

eljimmäin en veljeksistä 
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tulee olla oikeus pyytää asuinpaikastaan 
riippumatta verotustarjouksia eri verovi- 
rastoilta (riippumattomina tulosvastuun- 
sa kantavilta)! Ja katsotaan kuka jää asi- 
akkaaksi! Sama palvelu suuressa skaa- 
lassa täytyy voida tarjota halvemmalla, 
kuin pienessä skaalassa, tai samalla ra- 
halla saa parempaa. Julkishaflinnossa ei 
tältä näytä. 

Vihtori Kosola reagoi ilmeisiin oikeus- 
tajun loukkauksiin marssimalla, olemme- 
ko me keksineet jonkin kehittyneemmän 
tavan, jolla olisi vaikutusta? En vastusta 
veroja, vastustan kohtuuttomia veroja, 
kohtuuttomiksi ne nousevat kun julkis- 
hallinto ei siivoa omaa pesäänsä tuhtaa 
tekevästä koneistonsa osasta. Voisi esi- 
merkiksi kysyä mikä haitta syntyisi, jos 
virasto/toimisto X pantaisiin lasikuvun 
alle. Voisiko haitan poistaa lasikuvun alle 
jäänyttä pienemmällä organisaatiolle? 
KELAsta voisi aloittaa. 

Organisaation siivoamiseen tosin tarvi- 
taan virkamieshallitus, puoluepoliittiselta 
hallitukselta se palkkioviroista johtuen ei 
onnistu. Työvoimapoliittisista syistä joh- 
tuen tämä siivous voidaan tehdä vain 
korkeasuhdanteen aikana, jolloin se ei 
ole puoluepoliittisesti houkuttelevaa. 

Hyvä alku olisi suomalainen suorasel- 
käisyys, siis että kutsuttaisiin käyttömak- 
sujakin veroiksi, ja niputettaisiin yhteen 
muiden verojen kanssa. Katsottaisiin to- 
tuutta silmiin oikean veroprosentin muo- 
dossa. Ja luovuttaisiin tuhdan teettämi- 

Auton elinikänä sama toistuu pari kertaa 
katalysaattoria uusittaessa, kaikki todel- 
lista tuhtaa, siis vastikkeetonta. Maksaak- 
seen tämän lisäkustannuksen ja saman 
verran lisää korkeampana bensankulu- 
tuksena heidän täytyy ansaita n. 3600 e 
enemmän käteen, eli vain tästä valtiolle 
kertyy auto-, polttoaine- ja tuloveroja n. 
5100 e per auton elinkaari, edelleen for 
nothing. Jonka maksamiseksi hän siis 
hankkiutuu huonoihin väleihin työnanta- 
jansa kanssa. 

Valtiolla onkin visainen taiteilu viinan ja 
bensan veroprosenttien kanssa niin, ettei 
autoilu vähenisi liikaa. Ellei jonkintasoi- 
nen kotikasvatukseni estäisi, niin sanoi- 
sin, että tässäkin puolueet edustajiensa 
välityksellä kusevat valitsijoitaan silmään, 
tai ainakin heidän kintuilleen. Ja kuka 
tässä on vihreä? Soisin platinalle ja palla- 
diumille an/oisemman käytön, kuin tuhta. 

sestä veroina kerätyillä varoilla. Projektin 
kannattavuus perustuu siihen että tuotta- 
maton työ vähenee ja tuottava lisääntyy. 

Tämä pelin avaus saisi tulla eduskun- 
nasta: "Verotuottojen keruun yksinker- 
taistamisesitys" "Veropohjan laajentami- 
sen" sijaan. Tuleekohan? Olen näin vaali- 
en jälkeen kuulevinani EVVK. 

Vaalit palauttivat mieleeni Kari Suoma- 
laisen kuolemattomat kirjaimet vuosi- 
kymmenten takaa: "Kyllähän kaikkia 
jonkin aikaa, ja joitakin kaiken aikaa, 
mutta El KAIKKIA KAIKEN AIKAA VOI 
HUlJATA!"CI 

Mutta perimmiltään kismittää, että tuh- 
dastakin kannetaan veroa, tuollaiset va»- 
jaa 80%. 

Mietitàänpä miksi asuntojen hinnat 
ajautuvat palkkatulolla lähes tavoittamat- 
tomiin summiin. Ammattiin valmistunut 
ihminen on tyypillisesti ensimmäisten 
15.20 työvuoden aikana samassa työ- 
paikassa kolmesta viiteen vuotta, kierto 
lisää kokemusta ja näkemystä, jota yri- 
tykset arvostavat. Monella tämä tai per- 
heen koko edellyttää asunnon vaihtamis- 
ta. Jos asunto vaihtaa omistajaa 5 kertaa, 
niin varainsiirtovero on nostanut sen hin- 
taa vastikkeena yli 7% (omakotitalon 
26%), verottajan siunaamalla tavalla, 
vero kun on vähennyskelpoinen kulu. 
Kunnes tullaan velkavankeuden rajalle, 
jota verottaja tavoitteleekin verotuoton 
maksimoimiseksi. Tämän kuplan on pak- 
ko puhjeta tasaisin väliajoin, ja väärin 
ajoittava (=ofosuhteiden pakosta myyvä) 
kärsii hinnanlaskun yksin. Onko oikein, 
että valtiovalta edistää tällaisen kuplan 
muodostumista? Luuhun asti kaluamisel- 
ta tuntuu, että myyntihinnan verotukses- 
sa hankintahintaa ei korjata käwän siirto- 
hinnan kertoimella (Tilastokeskuksen 
kuukausittain jo vuosikymmeniä pitämä 
kerroin, jolla huoneiston/rakennuksen al- 
kuperäinen hankintahinta voitaisiin korja- 
ta uudelleen rakentamisen kustannusta- 
soon). Maksamme siis veroa inflaatiosta- 
kin. Tämä menee jo tuhdastakin ohi. 

Tulosvastuun viemistä virkamieskun- 
taan edustaa Ioistavimmin verovirasto. 
Se tarjoaa maksullisena verotettavalle 
palvelua, joka sen lain mukaan tulee ve- 
rotettavalle pyydettäessä antaa maksut- 
ta. Kokeilkaa esim. lapsille myytävän 
asunnon käyvän myyntihinnan määritte- 
lyä: veroperuste kerrotaan teille vain 
maksusta. Verovirastosta on ilmeisesti 
viimeinenkin juristi kon/attu ekonomilla. 
Valtion varainhankintaosasto on siis ryh- 
tynyt yrittäjäksi, siis rooliin, joka ei sille 
kuulu puhumattakaan, että sen osaami- 
nen siihen riittäisi. Ja vielä kuluttajansuo- 
javiraston karsastamassa hallitsevassa 
markkina-asemassa! Mutta noudatta- 
koon verottajankin yritystoiminta markki- 
natalouden pelisääntöjä: kansalaisella 
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BISNESTAITOJEN VALMENNUS 
* Vuosisuunnittelu 
* Projektien management 

TUOTTAVUUSPROJEKTIT ERI TOIMINNOISSA 
* Valmistuksen kehittäminen 
* Teknologian kehittäminen 
* Logistiikan kehittäminen 

Jos Teillä on tarvetta seuraaviin kehityshankkeisiin: 
YRITYSTALOUDEN PERUSTEIDEN KOULUTUS TULOSHENKISEMPI TYÖPORUKKA 

...mutta joskus se voidaan tehdä edullisesti ja 
hanklda uusi lahjakkuus huomaamattomasti? 

MYYNTIVALMENNUS 

ASIAKASPALVELU 

Kannattaa pyytää meiltä tarj ous ja perehtyä tarj ontaamme : 
A VAINLASKELMA T OY http: www.avain1aske1mat.fi 
09-2705 311 Kuriiritie 14 01510 VANTAA 

BISNESTÄ TUKEVAN TIETOHALLINNON KEHITTÄMINEN 

Henkilöhaku on yleensä suuritöinen ja kallis juttu, sanotaan... 

Ehdokkaalle asctcttavicn edellytysten ja 
rajoitusten määrittely 

Merlot Oy, 
Tupavuori 3 G 

* Tuloksen muodostuminen 
* Kustannusrakenne 
* Pääoman tuottovaatimus ROI 

* Myyjän toimintamalli 
* Myyjän taloudellinen vastuu 
* Tehokas, miellyttävä puhelinmyynti 

* Hwän asiakaspalvelun perusteet 
* Palvelujãrjestelmän kehittäminen 
* Asiakaspalvelijan itsensä kehittäminen 

* Nykytila-analyysi 
* Vaihtoehtojen vertailu 
* Toimenpidesuunnittelu 
* Toteutusprojektien läpivienti 

TOIMEKSIANNON 
MÄÄRITTELY 

Toímen mããrirtclv 

Esitutkimuå 

Palveluksessanne 
09- 68 49 633, 0400-707 989 
00570 HELSINKI 

Ensimmäinen yhteydenotto ja 
haastattelu 

Henkilökohtainen haastattelu 

HENKıLOKARTOMıS 

Fiııalistilista 

Pitkä lista 

Testit 

JOHTAMISEN TEHOSTAMINEN 
* Esimiestyö ja tuloksiin johtaminen 
* Motivaatioilmaston kehittämisohjelma 
TIIMITYÖ, PAREMPI PORUKKAHENKI 
* Tiimien muodostaminen ja toiminta 
* Tiimipalkkaus 
* Tiimeillä prosessijohtamiseen 

* Tavoitteiden asettaminen 
* Toiminnan kehittämisen perusteet 
* Esimies/alaiskeskustelu 

PAREMPI TUOTANNONOHJAUS 
* Ohjaustyökalut 
* Logistinen ohjaus 
* Työn ohjausALAN PARAS 
NEUVOTTELU . JA 
ESIINTYMISTAITOJEN HIOMINEN 
* Sisäisten paiaverien tehokkuus 
* Vaikuttava esittäminen 
* Kansainvälistymiskoulutus 
TODELLISTEN TYÖKUSTANNUSTEN 
SELVITTÄMINEN JA TYÖNTUTKIMUS 
* Työntutkimus ja tuottavuuskehitys 
* Elektroniikkatyön peruskurssi 
* Työn opastaminen 
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Toimeksiantajien 
haastattelut 

Valíntapäätölucn 
konsultointi 

VALINTA 

Yitcydcnoflo valittııun 
henkiiöön 

Yhteydenotto 
toimcksiantajaan 

sEURANTA 
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SIIS on harjoittamamme lähinaapurien irvistelyn ohella syy- 
tä myös väijyä mitä mätää Tanskan maalla: Siis ovat juutit 
varsinaisia kaksinaamaisia iarisealaisia: Haukkua räksyttä- 
vät svenskejä, joiden heidän mielestään pitää välittömästi ja 
viivytyksettä, viheriäisistä syistä, sulkea salmen takana si- 
jaitseva Barsebäckin ydinvoimala. Siis mitä se niille kuuluu? 
Mutta ovat motkotuksen syytkin tiedossa: Tanska on itse 
pääosin sauhuavalla fossiilisella polttoaineella eli kivihiilellä 
tuotetun sähvön nettoviejä. Mutta ilman pilaaminen ei näy 
kuuluvan heikäläiseen argumentointiín. Ovat sen sijaan si- 
käfäiset ympäristöihmiset EU-elimissä ensimmäisten jou- 
kossa förbannaamassa suurin piirtein kaikkien metallien 
käytön muka elolliselle Iuonnolle haitallisina. Ja kuuluu sa- 
maan kategoriaan Greenpeacen kusettamien saksalaisten 
lehdenpainajien painostus Suomen sellunpilaajia kohtaan 
olla pyörittämättä metsätalouttaan. Siis pitäisi olla, vaan kun 
ei ole, tiedossa että kasvaa kyseinen täkäläinen skuuge ai- 
nakin samaa vauhtia kuin sitä kaadetaan. Siis repikööt sa- 
kut, jonsei meikäläinen tukki kelpaa, paprunsa vaikka In- 
donesian tai Brasilian sademetsistä. Vai miten se olikaan 
niiden suojelun laita... 

SIIS ovat firmojen henkilöstöosastot erityisen haitallisia ke- 
hityksen jarruja. Menee esittämään jollekin alaisellesi smar- 
tille tyypille, etenkin naishenkilölle palkan- tai statuksen ko- 
rotusta, niin saat kuulla ettei se missään nimessä käy koska 
se on firman henkilöstöpofitiikan vastaista ja sitäpaitsi vaa- 
rallinen ennakkotapausl Höh. Yritä siinä olla kannustava 
pomo. Siis luulisi asenteiden perusteella, että joillakin HR - 
päälliköillä on omat eikä talon fyrkat liossa kun puhutaan 
palkkabudjetista. 

Sııs ‹ ıı iällä ‹ ı'‹=‹=ıııı‹*iı‹ olla ıııi‹>- 
Ivııkiiıılı iııvıı lııım li'fl‹ı‹ı ıı‹> viisi- 
saılaııı uı'lı‹ ‹ llislaı in ııiill‹* ııiil‹ ııaıi- 
kaıl kun Jaıaı\aıln'islaıııı‹ıll‹ ıııislaı 
i'li\l‹ıııkk‹›ı'‹›islaı tai ıııııisln i'li› - 
k‹ıl‹ıslr‹ Iikıılııislıı ‹ ıı k snm s. Ja 
\'íiillíi\'íil ııalıal kiolol sen i‹ lılu 
van siitä. ettei ııääralıı illaiaa 
ııiılíi suuluttaa. 
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SIIS viimeinen amerikkalainen rahastusidea: Coca Colan 
kehittämä juoma-automaatti, joka nostaa hintaa lämpötilan 
kohotessa. Siis varjeltakoon meitä tämän keksinnön koti- 
maiselta soveliutukselta: Alko nostamassa hintoja uutena 
vuotena, wappuna ja juhannuksena. Sekä Vuorimiespäivien 
aikaan. 

sııs muodostui keskustelu maahanmuuttajista ja niiden tar- 
peellisuudesta jonkinmoiseksi maalisvaalipuheenaiheeksi, 
ja tunnemme tarvetta pistää Iusikkamme tähänkin soppaan. 
Siis emme totta mooses vastusta maahanmuuttajia sinänsä, 
vaikka otsaamme onkin rasistin leimaa oltu raapustamas- 
sa. Olettaen kuitenkin että kyseessä on tyyppejä, joiden to- 
siasiallinenkin tarkoitus on tehdä täällä jotain hyödyllistä. Ja 
esimerkiksi hommia, joihin ei meikäläisiä sosiaalipumrneja 
saa houkutelluksi työttömyyspäivärahan alentamisellakaan. 
Suunnitelmia lienee lisäksi myös uuden entistä oppineem- 
man, huippulahjakkaan ja kohtuukustannuksisen IT-työvoi- 
man rekrytoimiseksi mm. ja pääosin muutaman itä-Aasian 
maan eliittikansankerroksista. Saataisiin samantien uutta 
kansainvälistä ilmettä eli vinoutta härmän jätkänkin silmä- 
kulmaan. Haukkuivathan svedut jo 30-luvulla meikäläisiä 
mongoleiksi. Satavarmasti sen sijaan vastustamme maa- 
hanmuuttoa eli elintasopakolaisuutta, johon liittyy siivellä- 
eläminen ja yleinen ja yhtäläinen työnvieroksunta esim. "us- 
konnollisista" syistä. 

SIIS vaati tämä vihreiden ent. kansanedustaja Mertjärvi leh- 
mänlannasta syntyvällä biokaasulla käyvää autoa verove- 
paaksi. Niin, miksikäs ei. Mutta eihän kehitystä ole syytä 
tuohon jättää, tätä nautaeläinperäistä polttoainetta kun lie- 
nee varsinkin urbaaneilla alueilla niukasti tyrkyllä. Siis eh- 
dottaisimrne pikemminkin, että jokaiseen asuinkerrosta- 
loon asennetaan oma biokaasugeneraattori, josta asukkaat 
voivat käydä omakustannushintaan tankkaamassa auton- 
sa. Verovapauden saa vain jos kykenee osoittamaan itse 
tuottaneensa vähintään oman ajoneuvon kulutuksen verran 
polttoainetta. Tuplabonus mämmisesongin aikana. Anorek- 
tikot älkööt vaivautuko. 

SIIS mätäkuunjuttuja viime tammikuultaz Uhkasi Norilskin 
kombinaatin ammattiyhdistys ryhtyä lakkoon jonsei palkko- 
ja nostettaisi. No ei siinä mitään - koskapa sitä eivät työnte- 
kijät joskus fakkoilisi. Kiinnostavaksi ilmoituksen teki se, 
että lakon pituudeksi ilmoitettiin kokonaista yksi tunti. Ja tie- 
dotettiin sittemmin varmemmaksi vakuudeksi seuraavaksi 
ryhdyttävän näfkälakkoon ellei ko. yhden tunnin lakko te» 
hoa. Siis jotenkin muistelisimme, että tätä jälkimmäistä pi- 
tempää kaavaa sovellettiin jo kombinaatin rakennusaikana, 
tosin kyllä työnantajan toimesta kaikilla tuomariäänillä. Pe- 
rästä kuuluu. Tammikuun kihlaus kuitenkin jäi Norilskissa 
vielä näkemättä. 
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Perustajajasenet: Pirjo 
Vaasjo/ei (vas), Kirsti 
Nlaykki, Kaija Marmo 
/a Marja- Terttu 
Salesela, joka on myös 
yhdistyksen kunnia- 
jäsen. 
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Vuosikokous in 
45-vuoiisiuhlu 

I w 

ti 51 vuorinaista tervetulleiksi viihtymään 
ja nauttimaan talon antimista. Samalla 
hän toivoi yhdistyksellemme onnea ja 
menestystä jatkossakin. Ja sitten, arvaat 
kai, skoolattiin 45-vuotiaallel 

Outokumpu-yhtiön keittiön osaava 
henkilökunta oli loihtinut meille todelli- 
set juhlaherkut. Mutta olipa tarjolla myös 
silmänruokaa. Hollantilaissyntyinen, sa- 
mettisilmäinen ja myös samettitakkinen 
trubaduuri, Jan Steen kulki illan mittaan 
pöydästä pöytään esittämässä lauluja 
myös toiveitten mukaan. 

"Paistista päästyä", kuten sanotaan, 
puheenjohtaja Sanna-Leena Alopaeus 
piti puheen muistellen yhdistyksen alku- 
vaiheita. Olipa hänellä yllätyskin varattu- 
na läsnäoleville perustajajäsenille, jotka 
olivat Marja-Terttu Saksala, Kaya Marmo, 
Pirjo Vaasjoki ja Kirsti Näykki. He saivat 
kukin kauniin kukkakimpun kiitosten 
kera. 

Ennen 45-vuotisjuhlan alkua yhdistys 
piti sääntOmääräisen vuosikokouksen- 
sa. Johtokunnasta pyysi eroa tällä ker- 
taa vain yksi jäsen, Arja Juva. Hänen ti- 

naista 144. Sivistävä toiminta, viihtymi- l lalleen valittiin uutena Marja Karstunen. 
nen yhdessä ja yhteenkuuluvaisuuden E Kokouksen puheenjohtajana toimi pe- 
tunne ovat edelleenkin ohjenuorina toi- I rinteikkäästi Kaija Marmo ja sihteerinä 
minnallemme. yhdistyksen sihteeri Irja Pääkkönen. Kai- 

Oli siis syytä juhlia 45-vuotiasta, yhä jan kiittäessä kokousta luottamuksesta 
kukoistavaa yhdistystä! Miellyttävät puit- hän onnitteli samalla 45-vuotiasta yhdis 
teet tähän tarkoitukseen meille tarjosi tystä sanoen lopuksi: "Vivas, crescas 
11.2. Outokumpu Oyj. Illan aluksi Outo- floreas! Elä, kasva, kukoistai" Ja niinhän 
kummun pääjohtaja Jyrki Juusela toivot- me teemmekinlü 
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Tammikuun 24. päivänä 45 
vuotta sitten joukko edistyk- 
sellisiä naisia kokoontui 
siffoisella Geologiselfa Tutki 
musfaitokselfa sopiakseen 
periaatteista uuden nais 
yhdistyksen perustamiseksi 
Asiaa oli suunniteltu jo edel 
lisenä syksynä, mutta nyt oli 
koittanut hetki, jofloin suunni 
telmat oli määrä panna täy 
täntöön. Näin syntyi yhdistys 
nimeftä Geologian naiset ry 

Trubaduurin serenadz 
Ir ja Péiãkköselle 

45-wıotisjııbla oli 
houkutella: fuuorinaz 
leauempaalein: Airi 
arvznen Harjafiualla ~.~f.1 

Nyt, 45 vuotta myöhemmin, olemme 
edelleen voimissamme, ehkäpä jopa 
kauniimpina ja rohkeampina" kuin en- 

siaskeleita ottaessamme. Yhdistyksen 
nimi on vaihtunut Vuorinaiset ry:ksi, Hilkkahfakola 
olemme hieman pulskístuneetkin, jä- O:4tekz«ımmustajaE`z›1z 
senmäaràn ollessa tällä hetkellä koko~ I ()jatzcn Porista 
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1 /atoporrasta 
‹›ı`/eealta 
/›é.éijobtaja]yrlcz 
/uusela 
ırapuheenjola 

f.ı;'a Leena 
/ııusela ja 
/›Iı/aeenjo/otaj 
8) anna-Leena 
llopaeus 
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Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen ry:n hallitus on 
hyväksynyt seuraa vat henkilöt yhdistyksen jäseniksi: 

I 

Kokouksessa 30.1.2003 Kokouksessa 14.3.2003 
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Polargas Ab, PL 271, 90101 OULU 
jaosto: met 
Koivisto, Antti Tuomas, DI, 27.5.1975, 
automaatioinsinööri, AvestaPolarit 
Stainless Oy, antti.koivisto@ 
avestapolarit.com, Kivirannantie 6 C 7, 
95410 KIVIRANTA jaosto: met 
Kopio,Tero Vesa Ilari, DI, 5.6.1971 , 
tuotekehitysinsinööri, Rautaruukki 
Steel, Tero.Kopio@rautaruukki.com, 
Myllymäenkatu 9 as 7, 
13130 HÄMEENLINNA jaosto: met 
Koskela, Maija Ilona, 166 ov, 
21 .9.1979, opiskelija, TKK/Materiaali- ja 
kalliotekn. os., maija.koskela@hut.fi, 
Fiummunlyöjänkatu 3 B 54, 
02600 ESPOO jaosto: met 
Lindholm, Kimmo Christer, ins., 
21 .7.1970, tuotannonkehitysinsinööri, 
Fundia Wire Oy Ab, 
kimmolindholm@furıdia.com, Salontie 
24 B 6, 25500 PERNIÖ jaosto: met 
Miettinen, Simo Antero, 103 ov, 
12.9.1977, opiskelija, TKK/Materiaali ja 
kalliotekn. os., samietti@cc.hut.fi, 
Servin Maijan tie 10 A 6, 
02150 ESPOO jaosto: met 
Saarela, Sami Nestori, 137,5 ov, 
8.7.1978, opiskelija, tutkimusapulainen, 
TKWMateriaali- ja kalliotekn. os., 
ssaarela@cc.hut.fi, ltsehallintotie 1 G 
167, 02600 ESPOO jaosto: met 
Saariaho, Mika Petteri, TkT, 23.3.1973, 
Manager, Strategy and Business 
Development, AvestaPolarit Oyj Abp, 
Mika.Saariaho@avestapolarit.com, 
Avestapolarit Oyj Abp, PL 270, 
02601 ESPOO jaosto: met 
Vikström, Liisa Johanna, DI, 
29.7.1971, tutkimusinsinööri, Oulun 
yliopisto, Materiaalitekn. ja mikroelekt- 
roniikan lab., liisavikstrom@ee.oulu.fi, 
Kalevalantie 15 E 357, 
90570 OULU jaosto: met 
Vuoristo, Petri Martti Juhani, TkT, 
15.1 .1956, professori, TTY, KETEK, 
petri.vuoristo@tut.fi, WY, PL 585, 
33101 TAMPERE jaosto: met 
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Saarelainen, Antti Jukka, FM, 
25.6.1963, kaivosgeologi, Outokumpu 
Mining Oy, Oriveden kaivos, 
antti.saarelainen@outokumpu.com, 
Pursimiehenkatu 12 A 11, 00150 
HELSINKI jaosto: geo 
Stålfors,Tom Engelbert, FM, 9.7.1968, 
tutkija, Åbo Akademi, Geologian ja 
mineralogian laitos, 
tom.sta1fors@abo.fi, Åbo Akademi, 
Geologia ja mineralogia, Tuomiokirkon- 
tori 1, 20500 TURKU jaosto: geo 
Kinnunen, Maaria Kristiina, 100 ov, 
12.4.1980, opiskelija, TKK/Materiaali ja 
kalliotekniikan os., Kylànevantie 16 E 
81, 00320 HELSINKI jaosto: rik 
Apajalahti, Mikko Aulis, DI, 8.4.1954, 
apulaisjohtajajhallinto, Rautaruukki Oyj, 
mikko.apajalahti@rautaruukki.com, 
Otsolahdentie 7 C 27, 02110 ESPOO 
jaosto: met 
Harju, Aarne Juhani, 128,5 ov, 
4.10.197e, opiskelija, TKK/Materiaali- ja 

, aarne.harju@hut.fi, 
Lintukorventie 2 K 119, 02660 ESPOO 
jaosto: met 
Hiltunen, Rita Hannele, FM, 23.7.1971 , 
kehitysinsinööri, SKJ-yhtiöt Oy, Oulun- 
tie 14 C 27, 92100 RAAHE jaosto: met 
Kalliokoski, Juho Aarno, DI, 8.9.1974, 
kehitysinsinöörš, Fundia Wire Oy Ab 
Taalintehdas 
juhokalliokoski@fundia.c:om, Fundia 
Wire Oy Ab, Taalintehtaantie 709, 
25900 TAALINTEHDAS jaosto: met 
Karhulahti,Timo. DI, 20.11.1972, 
kehitysinsinööri Fundia Wire Oy Ab 
Taalintehdas. timo.karhu1ahti@ 
fundiacom, Fundia Wire Oy Ab, 
Taalintehtaantie 709, 
25900 TAALINTEHDAS jaosto: met 
Pekola, Pasi Juhani, 133 ov, 25.7.1978, 
opiskelija, TTY/Materiaalitekniikka, 
Insinöörinkatu 59 A 26, 
33720 TAMPERE jaosto: met 
Saarinen, Kari Tapani, DI, 24.2.1956, 
Executive Vice President, AvestaPo1arit 
Oyj Abp, kari.saarinen @ 
avestapolarit.com Kiiltokailiontie 31 , 
02180 ESPOO jaosto: met 
Tamminen.. Veikko Sakari, KTM, 
18.12.1953, varatoimitusjohtaja, Metso 
Oyj, sakari.tamminen@metso.com, 
Terijoentie 1, 02130 ESPOO 
jaosto: met 
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Airaksinen,Timo, KTT, 6.6.1946, 
johtaja, teoliisuuspolitiíkka, MET, 
timo.airaksinen@met.fi, MET, Eteläran- 
ta 10, 00130 HELSINKI jaosto: kai 
Hynninen, Tero Juhani, 160,5 ov, 
2.3.1970, työmaainsinööri, 
YIT-Rakennus Oy, tero.hynninen@yit.fi, 
Metsoiantie 23 A, 04420 JÄRVENPÄÄ 
jaosto: kai 
Kukkonen, Juha Tapio, 101 ov, 
11.2.1975, opiskeiija, TKK/Materiaali~ ja 
kalliotekn. os., juha.kukkonen@hut.fi, 
Jämeräntaival 1 C 472, 02150 ESPOO 
jaosto: kai 
Hiltunen, Ilkka Tapio, ins., 8.6.1951 , 
toimitusjohtaja, Outokumpu Turuia Oy, 
iikkahiltunen@outokumpu.com, 
Outokumpu Turula Oy, Kuvernöörinkatu 
2, 83500 OUTOKUMPU jaosto: rik 
Mustakangas, Mirva Johanna, DI, 
21.6.1974, tuotepäällikkö, Teknikum 
Oy, mirva.mustakangas@ 
teknikumcom, Teknikum Oy, PL 13, 
3821 1 VAMMALA jaosto: rik 
Ala-Kleme, Sanna Marjaana, 158 ov, 
22.4.1979, opiskelija, TKK/Materiaali ja 
kalfiotekn. os., salaklem@cc.hut.fi, 
Servinkuja 5 A 20, 02150 ESPOO 
jaosto: met 
Anttonen, Kirsi Maarit, 126,5 ov, 
7.2.1977, opiskelija, TKK / Materiaali- ja 
kalliotekn. os., kirsí.anttonen@hut.fi, 
Servin Maijan tie 12 G 95, 02150 
ESPOO jaosto: met 
Forsén, Maria Sofia, 110 ov, 18.8.1979, 
opiskelija, TKK / Materiaali- ja kallio- 
tekn. os., maria.forsen@hut.fi, Komen- 
tajankatu 8 G 57, 02600 ESPOO 
jaosto: met 
Heino, Sarita, DI, 1.4.1974, tutkimusin- 
sinööri, Outokumpu Copper Products 
Oy, sarita.heino@outokumpu.com, 
Soukantie 5, 28240 PORI jaosto: met 
Heinänen, Jenni Irene, 145 ov, 
9.6.1977, opiskelija, TKK, 
jenni.heinanen@hut.fi, Madekuja 4 B 
12, 02170 ESPOO jaosto: met 
Härkki, Outi Johanna, TKL, 26.4.1970, 
tuntiopettaja, TTY Porin yksikkö/ 
Satakunnan amk, oharkki@pori.tut.fi, 
Salakkakuja 1 1 , 28300 PORI 
jaosto: met 
Kinnunen, Lauri Olavi, PTO, 11.9.1947, 
toimitusjohtaja, Oy Polargas Ab, 
Iauri.kinnunen@airliquide.com, Oy 

Pihko, Antti, toimitusjohtaja, Avestapo- 
Iarit Chrome Oy, 95400 TORNIO, 016 
4521, antti.pihko@avestapolaritcom 

, , Nokia Process 
Owner, Demand Supply Planning, 
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 ESPOO, 040 7079644, 
jari.voutilainen@nokia.com 
Willberg, Jon, projektingenjör, Lem- 
minkäinen Construction Ltd Finland, 
filial Sverige, Dalagatan 5, 2tr, SE- 
11123 STOCKHOLM, Sverige, +46 8 
54525380, +358 400 731 143, 
jon.willberg@Iemminkainen.fi 
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ME TALLURGI 

Kolmevuotiskausi jaoston ruorissa on 
takanapäin ja on aika hieman muistella 
mennyttä ennen kuin suin päin rynnä- 
tään kohti uusia seikkailuja. 

Kolme vuotta 60 vuotiaan yhdistyksen 
historiassa on lyhyt aika, mutta kyllä tuo- 
honkin aikaan on mahtunut paljon kai- 
kenlaista. Olemme saanet seurata lähel- 
tä alamme teollisuuden rakennemuutok- 
sia niin laajennusten kuin viime aikoina 
myös saneerausten muodossa. 

Jaoston kannalta kulunut kausi on 
merkinnyt jäsenmäärän kasvua yfi 50 
hengellä ja ennen kaikkea nuorten jä- 
senten määrää on saatu kasvatettua. 
Vahinko vain, että valitettavan usein 
nuorten jäsenten hyvin alkanut ura jaos- 
tossa nuorena jäsenenä päättyy kovin 
varhaisessa vaiheessa yllättävään val- 
mistumiseen. Katsomrne kuitenkin, ettei 

Hyväi meıuııurgiı! 

Meiollurgiicıosion vuosikokous 

Kokouksen päätösvaltaisuuden 
toteaminen 
2. 

1. Kokouksen avaus 

Peıjantaina 28.3.2003 kello 14.00 Marina Congress Center, Helsinki 

Jaoston puheenjohtaja Pekka Tuok- 
kola avasi kokouksen. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 

metallurgijaoston puheenjohtaja Pekka 
Tuokkola. Puheenjohtaja kutsui kokouk- 
sen sihteeriksi jaoston sihteerin Jyrki 
Makkosen. 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkut- 
sutuksi ja täten päätösvaltaiseksi. 

4. Metallurgijaoston toimintakerto- 
mus vuodelta 2002 

Toimintakertomus hyväksyttiin 
muutoksia. 

5. Jaoston johtokunta vuodelle 2003 
Vuosikokous valitsi jaoston johtokun- 

taan seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja 
TkL Heikki Ylönen, Rautaruukki Steel, 

Raahe 
Prof Olof Forsén, Teknillinen Korkea- 

ilman 
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jaoston johtokunta voi ottaa vastuuta 
tästä(kään) asiasta. Toivottavasti jatkos- 
sakin näemme uusia naamoja jaoston ja 
VMY:n tilaisuuksissa. 

Toivottavasti jäsenet jaksaisivat jat- 
kossa innostua enemmän muistakin ti- 
laisuuksista kuin vain Vuorimiespäivistä. 
Jaostohan järjestää vuosittain myös 
syyskokouksen ja kesäretken, joissa on 
hyvä tilaisuus tavata tuttuja ja päivittää 
tietojaan milloin minkin ammatillisen asi- 
an tiimoilta varsin asiantuntevien luento- 
jen ja vierailujen avulla. 

Lopuksi haluamme kiittää koko jäsen- 
kuntaa näistä vuosista ja toivotamme 
uudelle johtokunnalle voimia ja jaksa- 
mista valitsemallaan uralla. 

Pekka Tuokkela 
puheenjohtaja evp. 

koulu, Espoo 
TkT Aino Helle, VTT Tuotteet ja tuotan- 

to, Espoo 
DI Pentti lsokangas, Alteams Oy, Jy- 

váskylä 
DI Visa Kivinen, Outokumpu Technolo- Vuosikokouksessa kuultiin seuraavat 

gy Oy, Espoo mielenkiintoiset esitelmät 
TkT Mikko Talvitie, Nokia Oy, Espoo - Professori Olli lkkala, TKK, Uusien 
DI Jari-Jukka Asikainen, Imatra Steel materiaalien keskus: 

Oy Ab, Imatra Nanoteknofogiasta ja TKK:n uusien 
DI Riikka Koskelainen, Rautaruukki materiaalien keskuksesta 

Steel, Raahe -Professori Jouko Härkki, Oulun Yli- 
opisto, prosessimetallurgiaz 

Tulevaisuuden teräsprosessit 
-Erikoistutkija Mika Naumanen, VTT 

Johtokunnan ehdotus jaoston toimin- Teknologian tutkimus: 
tasuunnitelmaksi hyväksyttiin. Technology road mapping 

Metallurgijaoston toimintasuunni- 
telma vuodelle 2003 
6. 

7. 
Kokouksen osallistujamääräksi todet- 

tiin 157 henkilöä. 
Sihteeri esitti listan jaoston jäsenistä, 

joiden posti palautuu. 
Sihteeri esitti toivomuksen, että jä- 

senet päivittäisivät yhteystietonsa eten- 
kin sähköpostin osalta. Päivityksen voi 
tehdä joko salissa kiertävään jäsenluet- 
teloon tai sähköpostilla rahastonhoita 

Muut mahdolliset asiat 
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Jyrki Makkonen 
sihteeri evp. 
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TkL Heikki Ylönen 
Rautaruuki Steel Oy 
PL 93 
92101 RAAHE 
08-849 2434 suora 
08-849 3037 fax 
040-557 8647 GSM 
heikki.ylonen@rautaruukkicom 

PUHEENJOHTAJA 

SIHTEERI 
DI Riikka Koskelainen 
Rautaruukki Steel Oy 
PL 93 
92101 RAAHE 
08-849 2784 suora 
08-849 3037 fax 
riikka.koskelaínen@ rautaruukkiızom 

jalle Ulla-Riitta Lahtiselle, jonka yhteys- 
tiedot löytyvät yhdistyksen www-sivuilta 
ja Vuoriteollisuuslehdestà. 

8. Vuosikokousesitelmät 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistu- 
jia ja esitelmöitsijöitä ja päätti kokouk- 
sen. 

Kokouksen puolesta 

Pekka Tuokkola 
Puheenjohtaja 

Jyrki Makkonen 
Sihteeri 
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Metallurgijaoston jäsenmäärä oli vuo- 
den 2002 lopussa 1189, joista nuoria jä- 
seniä 21. Vuoden 2002 aikana jaostoon 
liittyi uusiksi jäseniksi 30 henkilöä, joista 
11 nuoreksi jäseneksi. Vuoden aikana 
jaoston jäsenistä kuoli 10 henkilöä ja 5 
henkilöä erosi jaostosta. Muut muutok- 
set olivat vanhojen jäsenten jaostojen 
vaihtoja. 

Jaoston johtokunta 

Metallurgijaoston johtokunnan kokoon- 
pano on o||ut seuraava 

Jäsenet 

Osaamisen kehittämisen malli "Case 
Nokian Renkaat", henkilöstöjohtaja Sirk- 
ka Hagman, Nokian Renkaat 

Osaamisen odotukset tulevaisuudel- 
ta, teknologiajohtaja Raimo Pulkkinen. 
Tekes 

Tiedon siirtäminen, KTT Marja Eriks- 
son, Helsingin kauppakorkeakoulu 

Jaoston kesäretki tehtiin 20.8.2002 ja 
kohteena olivat Outokumpu Zinoin ja 
OMG Kokkola Chemioalsin tuotantolai- 
tokset Kokkolassa. Retkelle osallistui 33 
jäsentä. 

Jaoston syyskokous pidettiin 
15.11.2002 Espoossa AGA Oy:n isän- 
nöimänä. Kokoukseen osallistui 68 jaos- 
ton jäsentä. 

Lisäksi jaosto järjesti 17.10.2002 Tam- 
pereella `l"I'KK:n materiaalitekniikan 
opiskelijoille tilaisuuden, jonka tarkoi- 
tuksena oli aktivoida alan opiskelijoita 
mukaan jaoston toimintaan. Tilaisuu- 
teen osallistui yli 40 opiskelijaa ja mää- 
rää voidaan pitää hyvänä. 

Metallurgijaosto on kokoontunut toimi~ 
kauden aikana vuosikokoukseen, kesä- 
retkelle ja syyskokoukseen. 

Vuosikokous pidettiin 5.4.2002 Tam- 
pereella Tampere-talossa. Kokoukseen 
osallistui 145 jaoston jäsentä. 

Kokouksessa kuultiin seuraavat esitel 
mät: 

Joosioıı 
Ioimiııicı 
kerioıııus 
vuodelicı 
2002 

Toiminta 
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Jaoston ja korkeakoulujen välisestä yh- 

Puheenjohtaja: TkL Heikki Ylönen, 
Rautaruukki Steel, Raahe 

Prof Olof Forsén, Teknillinen Korkea- 
koulu, Espoo, TkT Aino Helle, VTT Tuot- 
teetja tuotanto, Espoo, DI Pentti lsokan- 
gas, Alteams Oy, Jyväskylä, DI Visa Kivi- 
nen, Outokumpu Technology Oy, Es- 
poo, TkT Mikko Talvitie, Nokia Oy, Es- 
poo, DI Jari-Jukka Asikainen, Imatra 
Steel Oy Ab, Imatra, DI Riikka Koskelai- 
nen, Rautaruukki Steel, Raahe. 

Korkeakouluyhteistyö 

Jaoston johtokunta 2003 

Jäsentoiminta hoidetaan yhteisten tilai- 
suuksien avulla. Näitä ovat: Vuosikoko- 
us esitelmineen 28.3.2003 Helsingissä, 
Kesäretki, joka suuntautuu tänä vuonna 
Keski-Suomeen. lsäntinämme kesäret- 
kellä toimivat Alteams ja Metso ja ajan- 
kohta on 29.8.2003. Syyskokous järjes- 
tetään marraskuussa. 

Opiskelevia nuoria aktivoidaan mu- 
kaan jaoston toimintaan järjestämällä 
yhteisiä tilaisuuksia, joissa kerrotaan ja- 
oston ja VMY:n toiminnasta. 

Toiminta 

Joosion ioiminiosuunni 
ielmcı vuodelle 2003 

Koulutustoiminta on hoidettu Metallurgi~ 
an Valtakunnallisen Asiantuntijatoimi- 
kunnan (Metallurgian VAT) kautta. Toi- 
mikunnan puheenjohtajana on toiminut 

DI Jyrki Makkonen, Outokumpu Har- 
javalta Metals Oy, Pori 

Jäsenet: Prof Olof Forsen, Teknillinen 
Korkeakoulu, Espoo, TkT Aino Helle, 
VTT Valmistustekniikka, Espoo, DI Pent- 
ti lsokangas, Alteams Oy, Jyväskylä, TkL 
Markus Malinen, Fundia Wire Oy Ab, 
Hanko, TkT Mikko Talvitie, Nokia Oy, Es- 
poo, Dl Lasse Vihavainen, Imatra Steel 
Oy Ab, Imatra. 

Johtokunta kokoontui 2002 
aikana 6 kertaa. 

Koulutustoiminta 

Puheenjohtaja 
DI Pekka Tuokkola, Outokumpu Har 

javalta Metals Oy, Harjavalta 
Varapuheenjohtaja 
DI Heikki Ylönen, Rautaruukki Steel, 

Raahe 
Sihteeri 
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Metallurgian VAT:n kokoonpano 
vuonna 2003 

Koulutustoimintaa hoidetaan Metallurgi- 
an Valtakunnallisen Asiantuntijatoimi- 
kunnan (Metallurgian VAT) järjestämillä 
kursseilla, jotka toteutetaan yhteistyös- 
sä POHTO:n kanssa. Alustavasti on 
suunniteltu toteutettavaksi seuraavat 
kurssit: 

-Metallituotteiden integroitu tuoteke- 
hitys 8.-9.5.2003 

-Tulenkestävät materiaalit2.-3.10.2003 

Puheenjohtaja TkT Veikko 
Rautaruukki Oyj 

Sihteeri DI Markus Hietala, POHTO 

Puheenjohtaja Prof. Veikko Lindroos, 
TKK 

Jäsenet: TkT Rainer Backman, ÅA, 
TkT Antti Hynni, TTKK, Prof. Pentti Karja- 
lainen, OY, Prof. Heikki Jalkanen, TKK, 
TkT Jukka Martikainen, LTKK. 

Metallurgiajaoston tiedotus on hoidettu 
Vuoriteollisuuslehden metallurgisívuílla 
ja erillisillä jäsentíedotteilla. Lehti ilmes- 
tyi vuoden aikana neljä kertaa. 

teistyöstä huolehtii metallurgijaoston 
korkeakouluyhteistyöelin. 

Korkeakouluyhteistyöelimen kokoon- 
pano 2003 

Tiedotustoiminta 

Yhteistyöelimen puheenjohtajana on 
toiminut professori Veikko Lindroos Tek- 
nillisestä Korkeakoulusta. 

TkT Veikko Heikkinen Rautaruukki 
Oy:stä. Vuoden 2002 aikana on järjestet- 
ty seuraavat kurssit: 

- Uudet mittausmenetelmät metallur- 
giassa 21 .-22.5.2002 

-Laaduntuottokyky teräksen valmistuk- 
sesta lopputuotteeseen 20.-21 .1 1 .2002 

~Konvertteri- ja sähköuunimetallurgia 
26.-27.1 1 .2002 

Korkeakouluyhteistyö 

Koulutustoiminta 

Pekka Tuokkola 
Puheenjohtaja 

METALLURGI 

Jyrki Makkonen 
Sihteeri 

f 

Heikkinen, 
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Metallurgijaoston tiedotus hoidetaan 
Vuoriteollisuuslehden rnetallurgisivuilla 
ja tarvittaessa erillisillä jäsentiedotteilla. 
Jäsentiedotteissa käytetään sähköpos- 
tia niiden jäsenten osalta, joilla sellainen 
on. Lisäksi jaoston toiminnasta saa tie- 
toa internetistä osoitteesta 

www.vuorimiesyhdistys.fi. 
Tavoitteena on parantaa www-sivujen si- 
sältöä ja lisätä niiden käyttöä informaa- 
tiokanavana. Ulkoisen tiedottamisen 
kohteet ovat alan opiskelijat, oppilaitok- 
set ja teollisuus. 

Pekka Tuokkola Jyrki Makkonen 
Puheenjohtaja Sihteeri 

Tiedotustoiminta 

Jäsenet: TkL Veikko Alasvuo, Imatra 
Steel Oy Ab, DI Heikki Eerola, Outokum- 
pu Research Oy, DI Kari Helelä, Rauta- 
ruukki Oyj, Prof. Heikki Jalkanen, Teknil- 
linen Korkeakoulu, TkL Antero Järvinen, 
Fundia Wire Oy Ab, DI Paavo Hooli, 
AvestaPolarit Stainless Oy, DI Osmo 
Mikkola, Metso Lokomo Steel Oy. 

ME TALLURGI 
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Vuorimiesyhdistys, Bergsmannaföreningen r.y. 
c/o Ulla-Riitta Lahtinen 
Kaskilaaksontie 3 D 108 02360 ESPOO 
09-818 4758 fax 09-813 4758 0400-456 195 
ylla-riitta.lahtinen @ vuorimiesyhdistysfi 

Osoitteenmuutokset 
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GEOLOGI 
jz10st‹) 

síomestarina toimii Olavi Salonen Geo- 
logian tutkímuskeskuksesta. Geologiicıosion 

ioiminhıkerlomus 
2002 

rapuheenjohtaja FM Heikki Puustjärvi 
Outokumpu Oyj, sihteeri DI Jaana Loh~ 

Geologian tutkimuskeskus ja muina 
jaseninä FM Gerhard Hakkarainen, Par- 
tek Nordkalk Oyj Abp, FM Eija Hyvönen. 
Geologian tutkimuskeskus ja FT Olavi 
Selonen, Åbo Akademi. 

SOVELLETUN GEOFYSIIKAN xıııı 
NEUVOTTELUPAIVAT 

TOIMINTA 
JÄSENMAARA 1 

Sovelletun Geofysiikan xıııı neuvottelu~ 
päivät pidetään 4.-5.11.2003 Rova» 
niemellä. Järjestelyistä vastaa Eija Hy- 
vönen Geologian tutkimuskeskuksesta. Geologijaoston päätapahtumat toimin- 

tavuonna 2002 ovat olleet vuosikokous 
ja syysekskursio. 

Geologijaoston jäsenmäârä oli vuoden 
2002 lopussa 478. Uusia jäseniä liittyi 5. 

Vuosikokous ı 

Jaoston vuosikokous pidettiin Vuori- 
miespäivien yhteydessä 5.4.2002 Tam- 
pere-talossa, Tampereella. Kokoukses- 
sa oli läsnä 56 jaoston jäsentä. 
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2003 

Geologiicıosion 
iohiokuııicı 
2003 
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Syysekskursio 
Syysekskursio suuntautui 17.-18.9 Poh- 
jois-Suomeen. Kohteina olivat Artic Pla- 
tinum Partnership-projektin kohteet 
sekä Avestapolarit Crome Oy:n Kemin 
kaivos ja Ferrokromitehdas. Ekskursio- 
mestarina toimi Heikki Puustjärvi Outo- 
kumpu Oyj:sta. Ekskursioon osallistui 
26 henkilöä. 
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KUUDENNET GEOKEMIAN PÄIVÃT 
Geologijaosto ja Geokemian Rengas 
järjestävät Kuudennet Geokemianpäivät 
12.-13.2.2003 MS Romantikalla. Järjes- 
telyistä vastaa Reijo Salminen Geologi- 
an tutkimuskeskuksesta. 

TOIMIHENKILÖT SYYSEKSKURSIO 
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Toimintavuonna 2002 vuosikokouksesta 
lähtien on johtokunnan kokoonpano ol- 
lut seuraava: puheenjohtaja FT Raimo 
Lahtinen Geologian tutkimuskeskus, va- 

Syysekskursio suuntautuu 23.- 
24.9.2003 Itä-Suomeen. Kohteita ovat 
mm. Juuan kivikeskus, Sotkamon Lah- 
naslampi ja Jormuan ofioliitti. Ekskur- 

Puheenjohtaja 
FT Raimo Lahtinen, Geologian tutki- 
muskeskus 
Varapuheenjohtaja 
FM Heikki Puusflârvi, Outokumpu Oyj 
Sihteeri 
DI Mari Lahti, Suomen Malmi Oy 
Muut jäsenet 
FM Eija Hyvönen, Geologian tutkimus- 
keskus 
FM Erkki Kuronen, Mondo Minerals Oy 
FT Olavi Selonen, Geologian tutkimus~ 
keskus 
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PROF. PEKKA SÄRKKÄ,  TKK  KALLIOTEKNI IKKÅ,  
VUORIMIESPÄIVILLÄ 28.3.2003 
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Kaivostekniikan 
kehitysnäkymistä 

KAIVOS 
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Suomen kaivosten lukumäärä 
ja tuotanto on viimeisen 
parinkymmenen vuoden 
aikana pysynyt suurinpiirtein 
entisellään, noin 40 kaivosta 
ja 20 miüoonaa tonnia mal- 
mia. Tämä toki tuotetaan 
vähemmällä henkilömäãrällä 
ja tehokkaammin kuin ennen. 
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Toimialan rakenne on myös muuttunut. 
Aiemmin kaivostyötä harjoitti muutama 
suuri toimija: Outokumpu, Rautaruukki, 
Paraisten Kalkki, Lohjan Kalkki, Mylly- 
koski, Suomen Talkki, Kemira. 

Näissä tekniikkaa kehittivät omat tutki- 
musyksiköt, jotka tarvittaessa tukeutui- 
vat julkisiin yksiköihin (TKK, VTT, GTK). 
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va yhteinen ponnistus Suomen kaivan- 
naisteollisuudelta. Pöfyn jo laskeudut- 
tua hankkeen päätyttyä voidaan todeta, 
että hankkeen filosofia kestää, vaikka 
joissain osa-alueissa asetettuja tavoittei- 
ta ei saavutettukaan. 

Suomen kaivosteoflisuus on edelleen 
keskeisillä aloiflaan osaamisen etulin- 
jassa, myös maailmanlaajuisesti nähty- 
nä, niinkuin Suomeen tulleiden ufko- 
maisten yhtiöiden lausunnot kertovat. 
Missään ei kuitenkaan ole olemassa 
saavutettuja etuja. Asemien, ja osaami- 
sen, säilyttämiseksi vuosiluokkien vaih- 
tuessa tarvitaan jatkuvaa työtä, tutki- 
musta, ja näihin resursseja myös seu- 
raavia kvartaaleja pitemmälle aika- 
jänteelle.EI 

(Kanada) ja NIOSH (USA) ovat rakenta- 
massa Global Mining Research Initiati- 
ve-hanketta, jonka kokonaisloudjetiksi 
on suunniteltu noin 70 MUSD/vuosi. 

Suomessa samat haasteet ovat vas- 
tassa. Louhinta menee syvemmälle, kor- 
keampiin jännitystiloihin ja lämpötiloi- 
hin. Kallion lujitus tulisi ofla tehokkaam- 
paa ja taloudellisempaa, mieluimmin 
louhosten muotoilulla tapahtuvaa. Tuu- 
letuksella tulisi voida vastata sekä tiuk- 
keneviin ilmanlaatunormeihin että työti- 
lojen jäähdytykseen tarvittaessa. 

Mahdollisimman suuri osa louhitusta 
malmista tulisi voida jalostaa myyntikel- 
poisiksi tuotteiksi. Samalla louhostilat 
tulisi kallion liikuntojen ehkäisemiseksi 
ja malmin saannin maksimoimiseksi lä- 
hes aina täyttää, vieläpä sopivasti kovet- 
tuvalla täytteellä, joka mieluimmin ei 
maksaisi mitään. 
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Tänään toimintoja on pilkottu pienem- 
piin yhtiöihin, joilla on kiristynyt tuotto- 
vaatimus ja lyhyempi aikajänne. Osa yh- 
tiöistä on siirtynyt pois kaivannaisteolli- 
suudesta strategisten valintojen seu- 
rauksena. Toista yhtiöitä on siirtynyt ul- 
komaiseen omistukseen, jolloin päätök- 
senteko (ja tutkimus) usein tapahtuu 
muualla kuin Suomessa. 

Kokonaisuutena alan yhteinen tutki- 
mus on merkittävästi vähentynyt. Yhti- 
öissä ei ole henkilöresursseja PTS-tutki- 
mukseen eikä rahaa haluta panostaa, 
jos tuottoa ei ole nähtävissä lähikvartaa- 
leina. VMY:n tutkimusvaltuuskunta lope- 
tettiin strategisena päätöksenä, mutta 
mitään uutta ei haluttu rakentaa tilalle. 
Johtuuko tämä kenties kiristyneestä kil- 
pailuasetelmasta yhtiöiden välillä? 

Kaivostekniikan haasteet ovat kuiten- 
kin ennallaan, mieluummin jopa kasva- 
massa. Suuret kansainväliset yhtiöt 
panostavat merkittävästi tutkimukseen. 
Neljä suurta tutkimuslaitosta, CSIR (Ete- 
lä-Afrikka), CSIRO (Australia), Canmet I 

Kaivostyö muodostaa ketjun, jossa 
vasta loppuasiakkaalta saatu raha rat- 
kaisee toiminnan kannattavuuden. Tä- 
män ketjun osat on optimoitava, mutta 
koko ketjua, ei yksittäisiä osaprosesseja 
varten. Eräs edellytys tälle on reaaliai- 
kainen tiedonsiirto kaivoksessa, toinen 
kaivoksen osaprosessien automatisointi 
järkeviltä osin 100 prosentin käyttöas- 
teeseen tähdäten. 

Yli kymmmenen vuotta sitten aloitettu 
Älykäs Kaivos -tutkimushanke oli mitta- 
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KAIVOS 

puheenjohtaja 
Tauno Paalumäki 
Nordkalk Oyj Abp, kašvospäällikkö 
21600 Parainen 
taunopaalumaki@nordkalk.com 
0204556313 fax 
0204556852 040-5141880 

Kcıivosicıosion iolıiokunicı 2003 

Jaoston toimintakertomu ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa jaoston 
kotisivuilla osoitteessa: www.vuorimiesyhdistys.fi/kaivos 

Syysreiki 2003 
Syysretki järjestetään pääkaupunkiseu- 
dulle 4.-5.9.2003, jolloin tutustutaan Sal- 
misaaren voimalaitoksen maanalaisen 
hiilivaraston louhintatyömaahan sekä 
muuhun Helsingin maanalaiseen maail- 
maan. 
Kutsut retkelle lähetetään jaoston jäsenil- 
le kesäkuun aikana. Retken isäntänä toi- 
mii työpäällikkö Kari Korhonen Lemcon 
Oy:stä. Retkelle arvotaan 2 Nuoren Jäse- 
nen vapaalippua - ohjeet hakemisesta 
kutsukirjeessä. 

Ilpo Mäkinen 
Pyhäsalmi Mine Oy, kaivososaston 
päällikkö 
pL51, 
88801 Pyhäsalmi 
ilpomakinen@pyhasalmi.com 
08-780404 Tax 
08-7696300 040-5639297 

S 

ıııııııııııııı -ııı-ın n ııııınııııı -ıııııııı - ı ı - ı ı  ı ı - ı ı  

,a 

Iı. z. 95.1 

. 
'få 

Raimo Vuolion et al. kunniakkaan Vuosi- 
kokousesitelmän kuvamateriaali on nyt 
nähtävänä Kaivosjaoston kotisivuilla: 
www.vuorimiesyhdistysti/kaivos 
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Rikosius- icı 
prosessiioosion 
iohiokuniu 
2003 
Heikki Pekkarinen (pj.) (016) 453 590 
AvestaPolarit Chrome Oy, fax (016) 453 566 
Kemin kaivos, PL 172, (050) 327 4450 
FIN-94101 KEN!! 
heikkipekkafinan@avestapolarit.com 

Harri Lehto (siht) (09) 451 2786 
Teknillinen Korkeakoulu fax (09) 451 2795 
PL6200, Hn-02015 TKK (050) 555 2786 
harri.lehto@hut.fi 
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varapuheenjohtaja 
Erja Kilpinen 
Nordkalk Oyj Abp, myyntipäällikkö 
Tytyri, 08100 Lohja 
erjakilplnen@nordkalk.com 
0204553901 fax 
0204553993 0400-814156 

 

Jyrki Salmi 
AvestaPolarit Chrome Oy, Kemin 
kaivos,suunnítteluinsinööri 
PL 172, 94101 Kemi ı 

Kemin kaivos, 
jyrki.salmi@avestapolarit.com 
016-453566 fax 
016-453773 040-5653956 

(010) 8626 440 
fax (et0) 8628 878 
(050) 554 7363 

 _! sihteeri 

Jarmo Aaltonen 
Kemira Phosphates Oy 
PL 20, 
FIN-71801 SIILINJÄRVI 
jarmo.aaltonen@kemira.com Jari Honkanen 

Tommi Halonen 
‹  

 . 
í 
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Sandvik Tamrock Oy, myyntijohtaja 
puoo, 33311 Tampere 
jarihonkanen@sandvik.com 
0205444601 fax 
0205444087 0400-418017 

Oy Forcit Ab, markkinointipääilikkö 
PL 19, 10901 Hanko 
tommi.halonen@forcit.fi 
019-2486591 fax 
019-2200310 050-5390310 

Ilpo Auranen 
Metso Minerals Oy 
PL 1220, 
FIN-00101 Helsinki 
ilpo.auranen@metso.com 

(09) 020 484 4026 
fax (09) 020 484 tm 

(040)768 0893 

JÄSENET 

Kari Korhonen 

Janne Kauppi (05) 668 8220 
Larox Oyj fax (05) 668 8277 
PL 29, (040) 500 1963 
FIN-53101 LAPPEENRANTA 
janne.kauppi@larox.com 
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Lemcon Oy, työpäällikkö 
Esterinportti 2, 00240 HKI 
kari.korhonen@Iemcon.fi 
09-1482680 fax 
09-15991 040-5414847 

rahaston ja rekisterin hoitaja 
Ulla Riitta Lahtinen 
Kaskilaaksontie 3D 108 
02360 Espoo 
ulla-riittalahtinen@vuorimiesyhdistys.fi 
09-8134758 fax 
09-8134758 0400-456195 

Martti Lahtinen (09) 421 2685 
Outokumpu Mirıtec Oy fax (09) 421 3373 
PL 84, FIN-02201 ESPOO (040) 841 3477 
martti.lahtinen@outokumpu.com 
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Kokouksessa oli läsnä noin 60 henkilöä. 
Puheenjohtajana toimi DI Heikki Pek- 

karinen ja sihteerinä DI Harri Lehto. 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi jaoston 32. vuosi- 
kokouksen klo 14.07 ja toivotti osallistu- 
jat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kutsui 
kokouksen sihteeriksi Harri Lehdon. 
2. Kokouksen työjärjestys 

Puheenjohtaja esitteli kokouksen työ- 
järjestyksen joka hyväksyttiin ilman muu- 
toksia. 
3. Johtokunnnan jäsenet 

Puheenjohtaja totesi, että tänä vuonna 
ei ole erovuorossa yhtään jäsentä, vaan 
jatketaan samalla kokoonpanolla kuin 
viime vuonna aloitettiin. 

Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka 
hyväksyüfln. 
5. Toimintasuunitelma vuodelle 2003 

Sihteeri luki toimintasuunnitelman vuo- 
delle 2003, joka hyväksyttiin. 
6. Budjetti vuodelle 2003 

4. Toimintakertomus vuodelta 2002 

Joosioıı 
vuosikokous 
2003 

1. Vuosikokous 

28.3.2003, klo 14.00 
Marina Congress Center, Helsinki 
Läsnä 

Toimintakertomus 2002 
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vaesityksen avulla. 
Tämän jälkeen esiteltiin myös suunni- 

telmat uudesta, syyskuun 2008, ekskur- 
siosta, joka tällä kerralla suuntautuu Suo- 
men Lappiin. 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 
8.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanot~ 
tajia osallistumisesta. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
14.33. 

Kokouksen jälkeen kuultiin kaksi esitel- 
mää: Ympäristölakiasiain päällikkö Tiina 
Leino, Outokumpu Oyj, "Ajankohtaista 
ympàristöasioistã' sekä Ryhmäpäällikkö 
Kauko Ingerttilä, VTT Prosessit, "Mine- 
raaliiekniíkan tutkimus nyt ja tulevaisuu- 
dessa", 

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoar- 
vion vuodelle 2003. Vuoden 2003 tulok- 
sen odotetaan olevan hieman negatiivi- 
nen, mutta taseen loppusumma jää kui- 
tenkin vielä plussan puolelle. Budjetti 
hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
7. Muut asiat 

Puheenjohtaja mainitsi myös suunni- 
telmista toteuttaa koulutuspäivä kuluvan 
vuoden syksyllä (marraskuu 03 ). Koulu- 
tuksen aiheena tulee olemaan säätö- ja 
automaatio. 

Virallisten asiakirjojen jälkeen sihteeri 
palautti mieliin myös kaksi edellistä eks- 
kursiota (Ruotsi ja Irlanti) pienen valoku- 

Vuosikokouksen puolesta 
Heikki Pekkarinen Harri Lehto 
puheenjohtaja sihteeri 

RIKASTUS- JA PROSESSI 
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Jaoston johtokunta aikoo kokoontua 4 
5 kertaa vuoden 2003 aikana. 

Jaosto pyrkii järjestämän alaan liitty 
vän seminaarin vuoden 2003 aikana. 

Vuosikokous tullaan pitämään Vuori 
miespäivien 2003 yhteydessä 28.3.2002 
Helsingissä. 

Jaosto järjestää syysekskursion Poh- 
jois-Suomeen. Ekskursion teemajtyö- 
nimi on "Lapin kullan kimallus". Lähtö- ja 
maalipaikkana on Kemi. 

Jaosto tulee kiinnittämään erityetä 
huomioita koulutustoiminnan kehittämi- 
seen sekä edelleen uusien jäsenten 
hankkimiseen toimintavuonna 2003. 

Toiminicısııuııııi 
ielmo 2003 

La 20.9. 
Bussi Rovaniemi - Kemi 
Ohjelma päättyy Kemiin 

Pe 19.9. 
APP Ja Riddarhyflan Resources * 
esittely 
Bussi Luostolle 
fimetistin etsintä 

To 18.9. 
Kemin kaivos Ja Tornion terästehdas 
Lapin Kullan panimo * 
Bussi Rovaniemelle 

* ohjelma varmistamafia 

LaPıN KULLHN 
KIMHLLLUS 
18.-20.9.2003 
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Heikki Pekkarinen 
puheenjohtaja 

Harri Lehto 
sihteeri 

J 

Flikastus- ja prosessijaoston 31. vuosiko- 
kous pidettiin Tampereella Tampere~ta1ol- 
Ia 5.4.2002. 

Vuosikokouksen jälkeen kuultiin seu- 
raavat esitelmätz 

Kaivososaston päällikkö Pentti Mon- 
tonen, Outokumpu Mining Oy, "Kaivok- 
sen ja rikastamon henkilöstön koulutus ja 
oppisopimuskoulutus. 1. 

Koulutusvastaava Jouni Holopainen, 
Pohjois-Karjalan ammatillinen aikuiskou- 
lutuskeskus, "Kivi-, maanrakennus-ja kai- 
vosalan ammatillinen koulutus ja tutkinto- 
jädestelmä. 1. 

Osaston johtaja, professori Kari Heis- 
kanen, Teknillinen korkeakoulu, Materi- 
aali- ja kalliotekniikan osasto, "Korkea- 
kouluopetus - haasteet nyt ja tulevaisuu- 
dessa." 

› 
l 

4.Jäsenet 
Rikastus- ja prosessijaoston jäsenmäärä 
31.12.2002 oli 337 henkilöä, joista nuo- 
ria 11 . 

Vuoden 2002 jäsenmuutokset: 
+ Uudet jäsenet 16 henk. 
varsinaiset 
nuoret 
- Poistuma 
eronneita 

9 
7 
3 
3 

DI Anu Martikainen, Teknillinen kor- 
keakoulu/EMC (European Mining Cour- 
se), tekn. yo Noora Hintikka, Teknillinen 
korkeakoulu ja tekn yo. Christa Meskers, 
TU Delfi, NED / EMEC (European Mine- 
rals Engineering Course), "Student Expe- 
riences from EMC and EMEC 
2. Toimihenkilöt 

Loppusaldo + 13 henkilöä 

I ‹ 

Jaoston johtokunnan kokoonpano on ol- 
lut 5.4.2002 lähtien seuraava: 

Heikki Pekkarinen, puheenjohtaja, 
Janne Kauppi, varapuheenjohtaja, Jar- 
mo Aaltonen, llpo Auranen, Martti Lahti- 
nen, Harri Lehto, sihteeri. 

Jaoston johtokunta kokoontui vuoden 
2002 aikana 4 kertaa. 

VMY:n hallituksen kokouksissa on ja- 
oston edustajana ollut puheenjohtaja 
Heikki Pekkarinen tai sihteeri Harri Lehto. 

Harri Lehto on jatkanut Vuoriteollisuus 
-lehden T&K toimittajana (20.4.2001 lähti- 
en). 
3. Ekskursiot 
Jaosto järjesti syysekskursion 25.- 
28.9.2002 yhdessä kaivosjaoston kanssa 
vihreälle saarelle Irlantiin. 

Ekskursiolle osallistui 33 henkilöä. (rik 
14 + kai 19). 

Hetken kohteina olivat sinkkikaivokset 
(Tara, Gaimoyja Lisheen). Hetken aikana 
kunnioitettiin myös muunlaista maahan 
liittyvää kulttuuria, joten vierailukohteina 
olivat myös Kilkennyn linna sekä St. 
Francis Abbey -panimo Kilkennyn kau- 
pungissa, nimenomaan tässä järjestyk- 
sessä. I 

Heikki Pekkarinen 
puheenjohtaja 

Harri Lehto 
sihteeri 
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Osaava kallionrakentaja 

YIT RAKENNUS OY 
Kalllorakentaminen 
PL 36 (Panuntie 11), 00621 HELSINKI 
Puhelin 020 433 111. Faksi 020 433 3747 

Voimaa ja taloudellisuutta 
Solo 07F tarjoaa turvailison ja 
ergonomisen kayttöymparistön 
tehokkaaseen ja tuottavaan 
työekentelwn 

Tamrock tarjoaa oikean vaihto 
ehdon kiven ja kallion louhintaan 
kaikissa kohteissa ja koko 

Metorex International Oy 
Nihtšsíliankuja 5, 0263 I ESPOO 
Puh.: 09 3294 |.Fa>‹: 09 3294 130 

- mail : info@metorex.com 
www.metor'eo<.com 
E 

Myynti ja huolto 
Sandvik Tamrock Oy 
PL 100, 33311 Tampere 
Puh. 0205 44 4600 

Fax myyntiin 0205 44 4601 
Fax huoltoon 0205 44 4608 
www.sandviktamrock.com 
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Metso Minerals tarjoaa maailman johtavat 
tuotteetjajärjestelmät kaivos-ja mineraa- 
Iiteoliisuudelie. 

Trellexzlauhatusmyllyjen vuoraukset, 
seulaverkot sekä kuljetinhihnatja 
kuljetinkomponentit. 
Lindemann: Metallimurskaimet 
ja -Ieikkurit, briketointi -ja paalauskoneet. 
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Metso Minerals Finland minerals 
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Svedala: Pumputja rikastuskoneetjauha- 
tukseen, luokitukseen, erotukseen, sakeu- 
tukseen ja kuivaukseen. 
Nordberg:Yksittäisistä kiinteistä ja liikku- 
vista murskaimista,seuloista ja syöttimistä 
täydeliisiin murskaus-ja seulontalaitok- 
siin 

Vantaa, puh. (09) 221 950 
Tampere, puh. 0204 84 142 ıı 
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