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ICoviisiiiiieiivaliiiistiilisella Suomessa on aina viime 
aikoihin asti ollut vahenimin liiiomattii asema kotimai- 
sessa kiviteollisriudessa. ICiiitenkin on tässä nykyään huo- 
niattal-issa elpymistä, joka miiiin niiiassa käy selville siitä, 
että iiiellioisia mäariä kovasimia viedään maasta. Se~iraa- 
rassu annetaan lyhyt selitys raaka-aineesta, joka on teolli- 
siiuclen liiiytettivänä, seka initen sita valmistetaan. 

Hyvältä kovasinaineelta vaaditaan, että kiveä lielposti 
voi liallioa yhtasiiuriksi levyiksi, joista liovasiniet sitten 
voiclaaii lohkaista, ja että sillä on verrattain pieni kovuus, 
seka ettei siinä ole suurempia määriä eri kovia ja epätasai- 
sesti sidottuja miiieraalisiilkeumia, joista hiotessa niuo- 
clostiiu epätasainen hioinajaiilie. Tarkoitusta varten sopi- 
vat sentakia paraiten liienorakeiset kiillerikkaat liuskeet, 
eräät liietakivet, kvartsiitit j. n. e. Tyypillisiä liuskeita pi- 
cletiän yleensä hietakivia parempina pääasiallisesti niiden 
siiiiremiiian kestävyyclen takia; niitä ei kolaukset ja lyön- 
nit niin helposti katkaise kuin jälkimäisia. Suuresta mer- 
kityksestä on edelleen kivilajin rakenne, jolla ymmärretaän 
sita tapaa, millä viiorilajin aineosat ovat yhteenliittyneet. 
Mineraaliaineksien täytyy kivilajissa olla jossain määrin 
lieiliosti yhteenliittyneet, niillä täytyy olla, kuten sa- 
notaan, irtonainen mineraaliliitos. Jos asianlaita on näin, 
irtaantuu hiotessa helposti kovempia mineraaliosasia 
kovasimen pinnasta ja iniiodostavat hiomajaiiheen, joka 
vailciittaa kuliittavasti hiottavaan esineeseen. Hyvän ko- 
rasinien täytyy siis helposti kulua ja liuliittaa. 

Ainesta, joka täyttää näiiiät vaatiniukset, on iiseissa pai- 
koin maataiiime. 



Kovasinvalmistus Längelmäellä. 

Geologisessakiii siiliteessa railiteleralla liuske-alueella 
Tampereen yinpärillä, joka TT-E :ssä siiiinnassa iilottiiii 
Päijänteen 1TT:lle rannalle, esiintyy Längelniäen ja Kiili- 
moisten pitajissa, ja erittäinkin Ison-Löytinejärren ja 
Pitkäveden ympärillä olevissa seiidiiissa, siiiiria alueita hie- 
norakeista, liariiiaanvärista I~illeliiisketta, joka erittäin 
sopii korasinvalniistukseen. Viiorila ji on kokoonpantu 
siiiirimmaksi osaksi triiniiiasta kiilteesta ja Itvartsista, jol- 
loin moleiriii~at mineraalit riiriiittuin vailitelerat toistensa 
kanssa. Rakenne oli aivan liienoralreinen. Icvartsirakeet 
ovat O,on-O,i inm. siiiiriiisia. lriillesrio~iiiit noin 0.1-0.2 
niiii. pituisia. Liiiskeiiien rakenne on erittäin sel~rä ja riio- 
rilaji lialkeaa helposti oliiiiksi sopivan siiiirilrsi levyiksi. 

Iiivilajin sopiraisiius korasimiksi on olliit kaiian tuii- 
nettii ja seiidiiii asukkaat ovat sentakia jo aikaisin ymmär- 
täneet valinistaa yksinkertaisia riilratekiviä. jotlra ovat 
saaneet hyvän maineen omassa iiiatissa. Nykyaan ralniis- 
taa niitä lriiitenkin telidasmaisesti Finska Skiffer A. B. 
(Siiomen Liiiske 0. Ir.), joka on hankkinut omistiisoikeii- 
den suureen osaan paraista louhii~ioista ja perustailiit hio- 
mon Vinkiaii koskeen Paäslqlan joessa. 

I i i r i  otetaan vtioresta pienista avonaisista pintaloiihok- 
sista. Yämät laitetaan vuorilajin kullrusiiiintnan N. 60' 
TV. eli IIT-E. Tavallisesti avataan loiihos, 1,+3 m. le- 
rej-cleltä. ainoastaan poikkeustapaiiksissa se on suurempi. 
Taina johti111 siitä, että liuske on miiodostiiniit erilaisista 
lcerroista, niin että ,,kovempi3' kivi vaihtelee ,,pehmeain- 
män" kanssa. Ainoastaan jallriniäistä käytetään. Kuii 
lrerrolrset ovat melkein pystysuorassa, loiiliitaan paaasialli- 
sesti alaspäin ja pitiiiissiiunnan miikaan. Iriin taas korat 
sirnkivet jätetaan koskematta. Loulioksen syvyyskin on 
pieni. Ta~rallisesti ei avata syreirimalle kuin 3 iri., ainoas- 
taan yliclessii paikassa on tnltn 9 m. syvälle. Tällainen 
Ioiihimistapa on tosin ryöstöloiiliimista, miitta voidaan 
niahdollisesti pittiii oilreiitettuna. kiin otetaan hiiomioon 



seudiissa olevan käyttökelpoisen aiiieeii ptiljons, joka sallii 
tämäntapaisen kivenoton pitkiksi ajoiksi eteenpäin. Syy 
louliiinistapaan johtiiu kuitenkin ensisijassa tehtaan ja 
työmiesten välisestä työsopiniuksesta. Kaikki kivi murre- 
taan nim. kappalepalkalla. Kivityöinies saa yhtiöltä oikeu- 
den murtaa raaka-ainetta niäärätyiltä paikoilta, joissa 
hän ensin on tarkastaniit kivilajin laadun vuorenpinnassa. 
Tämän jalkeen hän alkaa murtaa pystysiiorassa suuimas- 
sa. Tämä tapahtuu siten, että hän ensin poistaa päälli- 
maisen tavallisesti hyvin halkeilleen osan viiorta, jota ala- 
puolelta rajoittaa tavallisesti jotenkin vuorenpinnan 
kanssa yhdenstiiintaineii rako-pinta, joka sitten ii~urtaessa 
niiiodostaa kerroksen yläpinnan. Tämän jalkeen avataan 
koetteeksi edelleen alaspäin kunnes uusi vaakasiiora halkea- 
ina, pohjapinta, tavataan. Tällä tavoin saadaan tietää 
ylimmän riiurtamista ansaitsevan osan paksuus, minka jäl- 
keen miirtamista jatketaan liuskeen kiilkusiiunnassa. Viio- 
ren yliirimissä osissa on raakasuoria rakoja tiheässä, 0,,- 
l,, m. toisistaan. Tavallisesti ovat ne hyvin selviä, ja 
osottaa rajan riiskea ruostekalvo. Loiihiessa syntyy yleen- 
sä hyvin paljon kix-ijätteitä, jotka työmiehet ensin heitta- 
vät ylös loiihoksen reuiioille, mutta myös, h i n  tamä tulee 
syvernmäksi ja sentakia vaikeammaksi tyhjentää, kaivok- 
sen pohjalle. Tässä onkin syy, minka takia hyväkivisiä- 
kääri kaivoksia ei loilhita syvemnialle, vaan pian hylätään. 
Työmiehet muodostavat loiilioksesta otetut liuskele~yt 
poikkiteriiisillä kiiokilla pitknlaisiksi kappaleiksi, jotka 
sitten hioiiiossa saavat määrätyn niiiodon ja pitiiuden. 

Liuske, jota muokataan, ei ole kiiten on hixomautettu 
täysin yhtalaistä. Kovia ja pehmeitä kerroksia vuorotte- 
lee, vieläpä rakeisiiuskin vaihtelee. Tämän takia täytyykin 
raaka-aine erotella eri lajeihin. 

Laji 1. Paras kivi on hienorakeinen liuske, jossa ei ole 
kvartsirikkaita kerroksia ja jossa kiille on kerroksittain 
jakaantunut vuorilajiin. Kiillepitoisiius on suiiri ja kiille- 
suomut suhteellisen pitkiä. Mineraaliliitos on niin irtonai- 
nen, etta vuorilajis voi helposti vuolla veitsella. I<ovuiis 



on Mohs'in kovuusasteikon mukaan 2 ja 3 välillä, lähempä- 
nä edellistä kuin jällciinaista lulrua. Tamä laji edustaa siis 
,,pehmeintä7' kireä. 

Laji 2 on hieman korempaa kuin edellinen. Rakeisiiiis 
on melkein sama, kuitenkin sillä erotuk.se11a että Iriillesiio- 
miit ovat vähan pienempiä ja epäsäannöllisemmin j ärj esty- 
neet kiiin 1 :ssa lajissa. Vuorilajissa on myös aina 5 iiiiii. 

leveitä kvartsirikkaita kerroksia, jotka ovat vinossa s i t i  
siiiintaa vastaan, jota pitkin viiorilaji halkeaa, siis liiiske- 
liitteitä. Kun nämä ovat kovempia kuin kiillerikkaampi 
päämassa, tiilee liovasimen leveä sivu epätasaisesti kovaksi. 

Laji 3 (virheellinen tavara) on vahan karlreampiralreis- 
ta kuin kaksi ensimäistä lajia, sekä myös vähemmin selviisti 
liuskeita. ICoviius on melkein 3. Kovemmat, kvartsirilr- 
kaammat kerrokset vuorottelevat kiillerilrkaamman pää- 
massan kanssa kuten lajissa 2 ja sen lisäksi ori viiorilajissa 
liikiiisasti 1-5 mm. pituisia andalusiittikiteitä, joka on 
rombisesti kiteytyvä 7-7,5 koviiinen mineraali. Nämät 
o ~ a t  tavallisesti niin kiinteästi sidotut muihin mineraalei- 
hir. viiorilajissa, että ne vain hyvin vaikeasti irtaantiivi~t 
pinnasta. THman kaiitta tiilee lcovasimen hiomopinta lro- 
vaksi ja epätasaiseksi. 

Laji 4 (hyletavara) on hyvin epiitasaista kiveä. Mil- 
loin on sille leveäsuomiiinen usein taipunut kiille ominais- 
t t i ,  minkä kaiitta kivi ei halkea tasapintaisesti. Samalla 
kertaa ovat kovat välikerrat tavallisia. Raikeisiiiis on kar- 
keampi kuin missään edellisessä tyypissä. Milloin taasen 
on kiilteen sijasta pääasiallisesti sälöistii sarvivälkettä (sä- 
dekivea), joka joskus kasautuu eri kerrokseksi viiorilajissa. 
Haitallisimniin vaikiittaa kuitenkin jo edellisessä tyypissä 
havaittii andalusiitti, jota tässä on joskiis 2 cm. pitiiisina 
kiteinii. Näitä tavallisesti ympäröi kiillepeite, joka ver- 
hoaa kiteen särmät ja sopet. Ne näyttävät sentakia pgö- 
reilta iqhinyilta, jotka pistävät esiin kivestä. ICiira 1 näyt- 
tää hiotiin pinnan tällaisesta kivestä, jossa on epätasaisia, 
kovia ~-älilreri-oksia ja esiinpistävia andaliisiittejir. 



Kuv. 1. Kovasimeksi kelpaaniatonta liusketta, jossa on runsaasti 
andalusiitti-kyhrnyjä (tummat taplit kuvassa). Suurus noin 1 : 2. 



Tarlreiiiimat oiliinaisuudet käyttökelpoisilla kovasi- 
milla näissä loiilioksissa ovat siis korkea kiillepitoisuus ja 
selvä liuskeisiius, pienet linssimaisesti venyneet kvartsira- 
keet, jotka kiilteen jarjestyinistavan vuoksi verrattain hel- 
posti irtaantuvat kivesta. Tarlreana tekijän% ovat selviisti 
inyös pienet riialmi- (magnetiitti) rakeet, jotka ovat joteii- 
kin tasasesti hajallaan vuorilajisse. R'aiiiat irtaantuvat 
inyös lielposti hiotessa ja miiodostavat siis irtaantuneitten 
hienojen kvartsihiiilrkasien kanssa hioiiiajaiiheen, jonka 
llienoiis on kovasinriiiieksen kayttökelpoisiiuden tarkeana 
ehtona. E r i  kovasinkivilajien rakenne-erilaisiiudet kayvat 
selville kuv. 2-6, jotka ovat valolruvajaljennöksiä liienoksi 
hiotuista viiorilajipreparaateista, katsottuina polarisationi- 
mikroskoopilla, noin 60 kertaa siiurennettuiiia. 

Kuv. 2. Kovasinliusketta Langelmiieltti. 1:sti lajia. Tumma on 
kiilletti, vaalea kvrtrtsia. 60 Bert. suurennus. 1 1  nic. 

ICiiva 2 osoittaa ,,peliine&ä" kiveä. Siinä on verrattain 
suuria kiillesiiomuja (tummat osat kuvassa) ja niiden va- 
lissä hienora keineri riinleanvärinen kvartsimassa, jolla myös 
on liiiskeinen rakenne. 



Kuv. 3. Kovnsinliusketta Langelmaelta. 2:n laji. 
60 kert. suiireiinus. nic. 

Kuv. 4. Kovasinliusketta Langelmaelti. 3:s laji. 
60 kert. suureniius. I nic. 



Kuva 3 iiiiyttaä ltov~siiiliiiskel~reparaatiii, jossa kiille- 
siioinut ovat pieniä jti kiintean~niiii kasvaneet yhteen 
kvartsirttkeiden kanssa kuin edellisessa tyypissä. Malmi- 
rakeita (kokomiistia kiivassa) näkyy myös preparaatissii. 

Kuva 4 kiivaa preparaattia lteskilcovasta kireeä (vir- 
heellinen tavara). Riillesiioniiit ovat tässä t a s a ~ s t i  lia- 
jnantiineet vuorilajiin ilrrian jyrlckiiä riiinakkaisrakeniietta. 
Iceskellä preparaattin näky. nndalusiittikicle, jolrn on lilrei- 
sesti yhteenlrasvaniit viiorilajin iiiiiihin tiiiielrsiin. 

KUV. 5. Kiiiieliuskett'il, jossa on kvartsirikkaita kovia osia; kelpaa- 
matonta kovasimiksi. 60 kert. suurennus. : nic. 

Kuva 5 näyttää lrelpaaiiiatoiita ,,kovaav kiveä. Vaaleat 
osat hirassa osottarat Itrartsiviiriia, jossa yksityiset lrrart- 
siralieet ovat läheisesti ylityneet toisiinsa eiratlra siis ole 



kiillesuomiijen erottanlia. Iivartsisiionen kummallakin 
puolella on vuorilajilla melkein saiila rakenne kuin 1 :ssa 
lajissa, kuitenkin sillä erotuksella, että kvartsijyvasillä on 
sarmikkaainpi muoto. 

Työmiesten hankkima raaka-aine otetaan tehtaaseen 
kappaleina, joiden suuruus vaihtelee 26 ja 30 cm. valilla 
pituudeltaan, 5-7 cm. leveydeltiian ja 1,5-2,C> cm. paksuu- 
deltaan. Taalla tapahtuu sitten lopullinen hiominen, joka 
toimitetaan pyöreillä, puupalilroista tehdyillä hiomale- 
vyilla, joiden hiomapintaan on lyöty lankanauloja ( 7 tiiu- 
man nauloja levyn reunapiioleen, 4 tuuman sen keski- 
osaan). Hioma-aineena kaytetjiian tavallisesti keskilrar- 
keata ja tasasesti karkeata hiekkaa, joka hiomisen jälkeen 
lietetaan tehdasrakennuksen edessä olevissa kaiikaloissa 
uudelleen kaytettävalrsi. Jokaisen liiomalevyn ääressä 
työskentelee 2 miestä. Tixotnntomiarä jokaista hiomale- 
~ y a  kohti on 600 kpl. viiorokaiidessn. 

Hiomahiioneesta viedään valmiit, suorakaiteen muotoi- 
set ja joka piiolelta hiotut kivet lajittelu- ja pakkaiishuo- 
neisiin, jossa ne vielakin lajitellaan ja jarjestetaän eri nu- 
meroihin kivien pitiiiiden niiilraan : 

ekstra . . . . . . . . . .  26 cm. pitiiisia. 
S : o  1 . . . . . . . . . .  24 ,! 77 

. . . . . . . . . .  N:o A 22 ,, 77 

Varustettuina nimilapiiilla, paat punaisiksi maalattuina 
ja kaarittyina siiojuspapereihin pakataan ne vihdoin laa- 
tikkoihin, jotka sisaltavat 1/2 grossia (72 kpl.). Raiipassrt 
kiillrevat ne Poukan kovasimien nimelli. 

Tällä tavoin käsitellään kuitenkin ainekset ainoastaan 
Finska Skiffer A. B. (Suonien liuska 0. Y.) tehtaassa. 
Valmistiistapa on yksinkertaisempi vanhemmissa rahvaan- 
hiomoissa, joissa hiominen yhä edelleen toimitetaan karkea- 
rakeisesta porfyyrigraniitista telidpilla hiomakivilla ja 
joissa kivet eivat snn sitii saiinnöllistä muotoa, jolta on vält- 
tamatki, iilosvientitavnralle. 



Kovasimien valmistus Kuusamossa ja Kontiolahdella. 

Myös liuusaiiioii pitäjlissa on ltovasimienvalinistusta 
liarjoitettii jo kiiiiaii yksinkertaiseiia kotiteollisuiitena. 
Kaaka-aine saadaan täallit ltvartsiliuskeista, jotka muodos- 
twrat suureii. yhtajaksoiseii aliieeil noin 15 h. Kuusaiilon 
lcirkoii N. piiolella. Useissa paikoin kuten Kiiivajärvella, 
Laajusl-aaralla, S~tliiiipiirolla. Hietavaaralla, 'Jaatakiiiii- 
iniilla, Horsiiiaiivaaralla, I'eta jiiraaralla, Hiimini~npurolla, 
Kiiulunvaaralla on loiilioltsia. Suurin piirtein ovat useini- 
illat naista jotenkin IIr-E kiilkerassa liiiskevyöhyltkees~ 
jossa vuorilaji oli ii.tonaiseiiipaa ja ralmistiikseen sopivaiii- 
paa kuin ynipiirilla olevissa seii<lriissa. 17. TIT. 1Villtmai~'iii 
iiiiikaan. jolta Geoloyiseii Toiiniston puolesta Ialieiiiinin on 
tutkinut eri louholtsia, iiayttavat niiinat olevan hieno- 
suoinuisesta ltiilteestii (sericiitista) hyvin rikkaassa ltvart- 
siitissa, jolle on oiiiitiiista n. s. transversaaliliuslteisiius, 
jolla ymmärretään kahta toistaan leikkaavaa liuskeisiius- 
suuntaa. Kiiten Liirigeliiilieii aliieella riiorottelevat taalla- 
kin erikoriiiset kerrokset ja kiveä iiirirretaan sent~ltia jo- 
tenkin kapeita lterroltsi pitltiii ritoressa. 

Hiottuna on viiorilaji lteltaseii- eli viheriitnharniaata. 
Päaasiallisiiia aineosina siinä ovat kvartsi ja sericiitti. 
H~ar t s i~ake i t t en  sriiiriiiis vaihtelee 0,1-0,02 mm. ritlilla, 
sericiittisiiomut ovat paljoii pieneiiipia. Tästäkin vuorila- 
jista voidaan Itiiiterikiii eri lajeja erotella. 

Parliaiii ja pehrneiii laji on väriltään tavallisesti keltu- 
senharmaata ja on sille oiiiinaista korkea sericiittipitoisiiiis 
ja jotenkin teraväsliriilliiset kvartsirtilceet. Tämän ltnutta 
tiilee niineraaliliitos irtonaiseksi ja kiri kovasiiniksi hyvin 
sopivaksi. 

Edellisesta eroaa Itoveiiipi kivi, jolla tavallisesti on 
vilieriänhariiiaa väri, vallan pienemmän sericiittipitoisiiii- 
teiisa ja sen takia, että ltvartsirakeet ovat kiinteammin yli- 
teenkasvaneet. Tainakin on kuitenkin hyvin kayttökel- 
poista kireä. 

Hovasimeksi kelpaaiiiattoiiialle lciwlle on vihdoin onii- 
naista karkeampirakeinen rakenne ja se. että ltva12sirakeet 



ovat aivan kiinteästi ~~hteenkasi-aneet toisiinsa. Tässä 
puuttiiii siis pelimeainpi sericiittirikkaampi riiliinassa. 

Kiiv. 6. Kovasinliusketta Kuusarnosta. 1 laji. 60 
kert. suurennus. x nic. 

Kul-. 6 kuvaa pïeparaattia pehineästa Kuusanion lci- 
vesta, 60 kertaa sriiireniiettrina ja lratsottiina polarisatioiii- 
mikroskoopilla, ristiinasetettujen nicolien välissä. Yksi- 
tyiset kvartsirakeet tiilevat tiissä selvästi näkyviin hieno- 
suomiiisesta ja -rakeisesta ralimassasta. 

Kiiv. 7 näyttää preparaatin kovasta kivestä. Tässä ovat 
kr-artsiralreet ilman räliniassaa kiinteästi kasvaneet kiinni 
toisiinsa. Siioiiiiiisia mineraaleja on siinä aivan vähässä 
mäarässii. 

Raaka-aineen lrayttökelpois~ius johtui1 siis - tämä nii- 
kyy kaikella suotavalla selvyydellä - hienorakeisesta 
sericiittirikkaasta valimassasta, jossa on suurempia, te- 
ravasärniaisia kvartsirakeita. Hiotessa irtaantuvat jal- 
kimäiset helposti sericiittipitoisiiiitensol vuoksi pelime- 



asta välimassasta ja iiiiiodostavat liiomajaulieen. Myös se- 
riciittimaära vaikuttaa ediillisesti lrorasimeii hyryyteen. 
Täina hienosuoniuinen kiillelaji telcee nimittiiin iiiiiodostii- 
neen liiomajauheen plastilliseksi ja helposti liiilnivaksi. 

Samankaltaista kiveä on geologisessa suliteessa saman- 
laisella alueella Kontiolahdella pohjois-ICarjalassa. Myös 
taiillä milrretaan sericiittirikasta lrvartsiliusketta, joka ver- 
rattain kapeana vyöliykkeena lnill-iee I~ovemniassa kvart- 
siitissa. Vuorilajilla on melkein saiiia kokoomiis kuin ko- 
~asinliixskeellä Riiiisamossa, mutta eroaa tästH lrarkeampi- 
rii keisen ra ken teeiisa kautta. 

Kuv. 7. Kvartsiittiliusketta Kuusamo&, kovasimiksi kelpaama- 
tonta. 60 kert. suurennus. x nic. 

Kvartsirakeet hienorakeisessa sei.iciittimassassa ovat 
pitiiiideltaan 071-0,3 mm. Sen ohessa on liikiiisia pgöris- 
tyneitii inagnetiittirakeita, jotka siiiiriiiideltaan raihtele- 
vat 0,1 ja 0,7 mm. ualilla. ~ r i t t a i n  iiiiiiiiit viimemainitiit 
tekevät kiven IS;uusainonkiveä .,repivailiiiial\-si". 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Kovasin Kontiolahdelta nlkii erainen muoto. 2. Kovnsin Kuusamostn. 3. Kovasin Langelm#eltii; vanhenipiinuoto. 
4. Kovssin Ljingelm&elt~ ;ientiEelpoinen rnuoto n:o 1. 6. Arnerikkslninen kovssin ~Jndinn l'oorl.5 n:o I .  6. Amerikka- 
lainen kovasin ~Wasliita-, kiiytetaan paljon Saksassa. ?. Hietakivinen kovnsin, Thitringen. 8. Norjalainen kovasin. 



Niinhyvin Kuusamossa kuin Rontiolahdella iniiokataan 
kovasinliiisltetta aivan tilkiiperäisella tavalla. Loiiliolt- 
sesta kiilataan suurempia kivilevyä ja nämat hakataan 
sitten kirveellä sopivan siiiiruisiksi ja hiotaan raihtele- 
riin muotoihin. Mitään norniaaliiniiotoa ei ole. Tamä vai- 
kuttaa. että myynti on aivan rajoitettri. Erittäinkin koli- 
dist.uii tania Kontiolahden kovasimiin, joita pääasiallisesti 
myydään lähiminässä ynipärist~ssä. I<iiiisaniosta kiilete- 
taan sitävastoiii valmiiltsihakatiit kivet alas Oulriiiri, jossti 
x-älikaiippiaat ne sitten in~yvä t .  

Ei ole lciiitenkaaii epailemistii, ettei näitä kvartsiitti- 
liiiske-kovnsimia voitaisi levittää siiiireiiimassa määrin, 
kiin vaan valmistiis tehtaisiin jarkiperäisemirialtsi ja tii- 
rtira ralinistettaisiin normaaliiniiotoihin. Kivilaji on ni- 
inittain erittäinkin Kiiiisamossa laadultaaii eriiioinaistii, 
helppoa valmistaa ~ioïrnaalimuotoihin ja saanti niin suuri, 
että täältä voitaisiin ottaa siiiiriakin määriä kauppakel- 
poista kiveä. Epäsuotiiisampi on kuljetiis, jonka täytyy 
teallisiiiicleii beliityttyältin tapt~htiia hevosella ja pääasi- 
allisesti tai\-ella. Miitta kun kovasiiiteollisuiidessa ei ole 
ltysyriiys siiiireiiiinistti määristä, voitaisiin epäilematta na- 
matkii1 Iiankaliiiidet voittaa. Erittäinkin seiiduissa, joissa 
niiiiit t iilolähteet ovat pienet, olisi tällaisen teollisiinden 
kehityksellä siiiiri merkitys. 

ICorasiniieii ralmistiista, vaikka kohta se ei saavutakaan 
siiiirteollisiiiiden arvoti. voidaan kuitenkin, oikein hoidet- 
tiinw, keliittäa jotenkin ltiajaperaiseksi. Tässä on nimittain 
lqsyinys tuotteesta, jolla on suuri ja tasainen kysyntä, jol- 
laisella tavaralla on alhainen kauppahinta ja suuri menek- 
ki, mika etiipäassä jolitiiii siitä, että kovasimen niin hel- 
posti voi kadottaa. 

Useissa Europan maissa, joissa kelpaavaa raaka-ainetta 
ori saatavissa, edustaa tämä teollisuus hiioinattavia pää- 
oiiiia. Belgia, Saksa, Itavalta ovat suurimpia valmistajia. 
Esim. Itävallasta viedään vuosittain Irovasimia ulos noin 
325,000 markan arvosta. A~iieriltassa, jossa kovasinteolli- 
siiiis on korkealla. noiisee tämän teollisiiiiclen viiotiiineii 
valmistusarvo yli 1,300,000 markkaa. 



Myös meidan maassamme osottaa kokemus, etta täta 
teollisuutta voidaan kohottaa. Langelmaella, jossa valmis- 
tus ennen on ollut melkein samalla kannalla kuin nykyään 
Kuusan~ossa, on menekki viime vuosina noussut moninker- 
taiseksi, sittenkun tavara on viety ulkomaiseen, etupäässä 
venäläiseen kauppaan. Ett .  tama on onnistunut, johtuu, 
jos ei oteta huomioon toimeliaasti harjoitettua asioimista, 
etupäässä siita, että tavara on taysin yhtiiarvoista, vielapä 
eräissä suhteissa eurooppalaiseen kauppaan kaikkialle le- 
vinneitä amerikkalaisia kovasimia New-Hampshiresta ja 
lTermontista parempiakin, jotka ovat enirnmin tunnetut 
,,Indian Pond" ja ,,TVhite Nountain" nirnilla. Myös nä- 
mät ovat kiilleliusketta, mutta vähan karkeampirakeista 
kuin Längelmäen. Raaka-aineen yhtalaisyyden vuoksi on 
suomalaisille kovasimille annettu muoto, joka on taysin 
yhtäläinen kuin amerikkalaisilla, ja on suomalainen ta- 
vara siiti asti helposti voinut kilpailla amerikkalaisen 
kanssa. 

Minkalainen merkitys tällaisella teollisuudella voi olla 
seudulle, näyttää viime vuosien menekki Langelmäelta. 
Täällä valmistaa nimittäin Finska Skiffer A. B. pyörein 
luvuin noin 5,000 grossia, muut hiomot yhteensä noin 1,500 
grossia. Viiosivalrnistiis on siis noin 6,500 grossia. Jos 
lasketaan keskihinta 16 mk. grossilta valmistuspaikalla 
on tällä vuosivalmistiiksella vähintäin 100,000 mk. krvo. 
Valmistushinnasta voidaan kuitenkin vähintäin 70 % va- 
rata suoranaisia menoja varten tavaran valmistukseen: 
murtamiseen, hakkaamiseen, kuletukseen hiomoihin ja 
hiomiseen. Nämät työt tekevät melkein poikkeuksetta 
seudun väestö, torpparit ja makitupalaiset, jotka maatöiltä 
vapaina aikoina työskentelevät kiviloiihimoissa. Tämä 
pieni teollisiius tuottaa seudun väestölle noin 70,000 mar- 
kan vuotuisen lisätulon, ja tama määrä voidaan tehdä mo- 
ninkertaiseksi jos inenekkia lisätiiän. 

Asiantuntiain lausunnon mukaan pitäisi kovasimien 
menekki yksinään Venäjälle, jos asia ajetaan jarkiperäi- 
sesti, voida kohottaa 30,000 grossiin, joka olisi 5 kertaa 



suurempi nykyistä tuotantoa Längelmäellä. Naistä lu- 
vuista Kay siis selville, että kovasirnien valmistus on kivite- 
ollisuiidttn haara, joka ansaitsee paljon siiurempaa huomio- 
ta, kuin mitä siihen nykyään kiinnitetään. Tämän lisäksi 
tulee, että sitä valmistuksen yksinkertaisuuden ja luoonteen 
vuoksi on pidettävä luonnollisimpans elinkeinohrtarans, 
niissä seudixissa missä raaka-ainetta on saatavissa. 
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