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Johtokunnnn jäsenille on jaettu maist. T. ikkolan 11.11.57 1Pnt1ma 
yhteenvetomuistio talkkitutklmukaista v.1957. 

Vuoden -57 lopulla louhittiin toinen er~, 25 tonnio tolkki-mngne
sii ttiki veti, mistä VTT: ec:ä va . .Jhdotcttiin pari tonnia talkk irikaatcttu. 

~opimuksen rewcaan toimitettiin cdellli sanottu t alkkiri aste helmi
kuun alussa Veitailuoto Oy:lle tchdssmittakaavaasa suoritettr.vaa koe
a joe v~rten. 

lna. u• I.ehc:uol:allio on laatinut aluatev<...n lesl:elman 1nhnaslcf:'.mcn 
tolkki-m~gnesiittieeiintymän hyväkeiktiyttömahdollieuuknieta. Täauä on 
vaihtoehtoiocoti käai~y-lty krhtu tnpeusto: 

a) talkkirikoetetto tuotetann 2,5CO;,kocloitoo yhden paperitehtaan 
tarvettr vorten 

b} tslkkirikastctta tuotetoun 12,500 tonnin; rikaatamo use~~ n 
paperitchtern t~rvettr v~rten. 

Pieni koe:r ikaotmr.o ei missään t· paul~sessD voi oll@ ksmu~tt· vo. Sen

eijaon jo 10-15,000 ton!'li' t)lkkie tuottcva leitos näyttäisi hyvinkin 
olevan k nntttr.ve . Näitä laskelmia ei tilsoli v ihcesso k~nnatttnc jet

kua, ennenkuin saadaan oelvitctyksi eräät aai•an vaikuttavot perusteet , 
joi:Jt::.t tlirk€immlit ov.u t: 

1. Rikastamon paikkr; L3hnaslaopi, K•jPanl , Vuokatti? 

2 •• ikar..tamon kapasiteetti; 2,5C0-15,000-40,000 tonnin/vuodcsoo 
3. Perustet nnlro laskelmat vo1n te:tkkirikaotcen tuottsmiGcksi, vai 

voidaanko myöe ~agnesiitille ja kiisurikas~eelle eaeda tuot~n

nollinen menckti . 
4. KcnenkU toimesta yritys toteutct1an. 
On selvää, että nämä tek:1j1!.t ovat läheisesti toinen toisiinsa kytkcy 

tyneet • . Jdelliocn li. .. iikai on huomattova -..euronY o: 
1. uuomcn incr~ali Oy on, kuultuaan yhtiön talkkltutkirnuksiata, o-

30ittenut t:Jielenkiintoa .sian johdosta ja reugoinut kyoym:ykseen mm. sa
nomr:lebtikirjoitr:lmalla. 

2. Keskuotcltaesaa &lj;oni Oy:n teknillinen joht~jfn kensaa asian 
nykyisestä vaih~estn, on käynyt ilmi, ctttl Kajocni Oy mielenkiinnolla 
seurao talltkikys,ym,ykeen kehi tyst..: • . leill ti on ceilHi keoliinin var as

toimiajärjestely j e mahdollinen t>iirtyminen talkin käyttöön on otet-·--- ..... ____ .... ---
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3. Allekirjoittuneen käydessä Vetsiluoto Oy:seä maoliekuun lopulla, 
ins. uhonen, Vetailaoto Cy;n teknillinen joht j , ilmoitti j tkuvaati
kin ol~vansa varauksettomasti talkkikysymykseen nähden positiivinen. 
Hän v litti, ette! heillä vielä ole ollut tilaisuutta suorittaa toista 
tehdaekoett s heille lähetetyllä tt.lkkirikasteella, mutta että t·ömä. koea~ 
jo oli suu~~iteltu suoritettavaksi s mella viikolla. Lup ei antoa ttia
tä kokeeetu 1 msu"'mon. 

4. Vei tsiluodo.wa oaiao:... kä ... ,i tcl tUeosti ilmeni • että maamme kooliinia 
käyttävien p.peritehteiden kapsaiteetti lienee uuruu luokkila 200,000 
tonnio. ikäli nämä k ikki siirtyisivät t.lkin kUy~töön, tulisi tulkin 
tarve olem an suuruusluokkaa 35-40,000 tonnia. vuomen uunjdlostuateol
liauuden Keskusliitto ilmoittac in k oliinin tuonnin olleen yli 40,000 
tonnis. 

TElkkikysymykeen ollesaa tässä lust vasaa vaiheesaaan, ei vielä eli, 
Veitsiluoto Oy:tö j Kaij3an1 Oy:t lukuunottamatta, otettu yhteyttä mui
hin paperitehtaisiin. On haluttu aaado Vet~iluoto Oy:n tchda~mittnkaa
vaesa suoritetuiat koeajoista lausunnot j sitten tällä pohj·llo edetä 
seur2avaen vaiheeseen. 

llekirjoitt nut h·lu o nyt kuitenkin jo tässli yhteyd ssä,enncn se-
• 

nottua losuntou, tuoda.tämlin kysymyksen Johtokunn n käsitelt·v·ksi li-
säeväatyaten saamista varten. On nimittäin ilmennyt sourvavaa: 

.yllykosken Paperitehdas Oy;n toimitusjchtej , tuom ri Björnberg, 
joka on eritt 'in kiinnostunut koikesta vuori lell t p·htuv·sta, on saa
nut tietää t lkki"tlttk.imuksist mme. ai teri 1eiak nen, tuol.llari Björnberg 

in geologi jo almik ivos Oy~.:\ joht· ja, on allekirjoi tt~;Jneelle kerto:aut, 
että hän jo pi t $1Un aika on eaamnnaa te.atävän uk iaeati tutkinut pa.

~erlteollisuudease. j kipsoniittitcut aas käytettäviä täytcaineita,mm. 
t ~lkltia . Tämä kurlllllankin .Jhtitln tolkki tutkimus to ieiatam.me t.ie tämtittå oli 
yllätys mole illc. 

yllykosken kiinnostus ttih"n ky ymykseen on nähdUkseni erittäin 
merkitykocllincn monestakin syyetä ja nsaitaeo täten yhtiömme kannel
ta täyden_huomion. nsirJläkin yllykosken P ~eritehdia Oy on suuri ka
oliinin käyttåjä, n.lCOOO T/V, j wen siirtsmine. talkin kayttäjukai 
on iten r tk ioev.a. ognesiitti voi myöo täs yhteydessä löytää käyt
tönsä. Tuomari Björnbel"g on henkilökc.,hta iuesti kiinnostunut kaik!!sta 
uusist , tämän lan h·nkkeist jo hänen myötäv ikutukaelloon voi talkin 
''sisaanajo 11 ei vain yllykoekella, vaan muill kin paperi teht illa käy
dä muhdolli eksi. Kclmonneksi yllykosken aperitchd s Oy, toisin sa
noen tuomari Björnberg voi rohc1ttsj8n suodu eräitä kitkottomio toi
meenp nomohdolliauukoia . 
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udellieen perusteella tot~ammef ettti yhtiön vuorittoma t lkkitutkimua 

alkaa nyt oll eruänl ioessa v linkauhessa . -pämet·~lliaena mincraalina 
t alkki mitä lfihei immin sivu ~uomen inerLGli Oy:n toimi~loa. yllykos
ken Paperitohdea Oy on tiotam tttimme jo ott nut s m~n y ymyksen 2elvit
tämisen ohj elmoanaa. operitehtoista Veitailuoto Oy jo a j ani Oy ovnt 
auht utuneet kysymykacn kehittlimiseen myönteisesti. 

Todennäköi esti Oillist .mamm t lkki-magn.aiittie;;) iintymä on tähänosti 
kti~it elly iatä p ras jA rikas tuoteknillisi~sti tutki~uks ieaqmme lienemme 
påässcet varsin pitkälle . -ttci!Io.e menettäisi. a avuttamaemme etumatkaa , 
olisi nähdäk eni syytti harkit, c iten p~r.noll m hdolliaell t avalla voi
s imme hyötyä ttistä semastsmme j millä t ova llu tåmä h.nke olis i toteutet
t avissa. Jatkotutki ukset Lohnasl ammen esiintymän hyvåkeik~yttäQi~estä e
dellyttäi~ivät ntikemykcen ~iitä , kenenk toimesta j millä t avalla yritys 
r hoite t an. ~euruev t m hdoll l suudet li enevät olem asa ~ 

1. J UOmcn lmi Oy myy omi s t e naa v lt ukset j tutkimuatulokset.Ky
aymykaeen vois iva t tull·. Suomen iner oli Oy j yllyko ken perltehd a 

Oy . Tä~ v ~ ihtoehto ei ~ienc ~iellytttivä. 

2. uuomen l~i Oy ryhtyy yksinä~~ vi ·mu·n hAnkctt eteenpäin . ~uurim

P n t pulman on tällöin rahoituk~en j ärjestäminen . Turvautuminen va ltion 
rohoituk~een t a v lla t·i toisello olis i nykyiseaatl v ih CASa erittäin a
päkiitolli~t j o a iheuttaisi varmaan ns ittue ·rvostolua yksityisten t o
hol t a . rä ... m hdolli ·uus oli ui tiedu tell yhtiöll oa kkaidon mi elipidet
tä, h lu vatko h _, ts ta v roj tätti h.tnk tt v rten. 

3. ~uomen l mi Oy tot utt a yrityk en yhteiotoiminn oao yhden t ai u
aeamm n cuun yrittaj n k~n3so, jol loin voit 1s iln pcruot a uusi yht1a. 
Suomen 1 i Oy nt tähän unt en yh tiöön valt ukaen j tutkimustulok
eenaa , ~-hdolli esti.oo n kalusto n j h~r~ilö töään, muut huolehtisi
vut llihinn!i r :::hoitukoest • '.rällöin on conta v intoehtoa olemassa: 

31 . Suomen iner ali Oy a tt a oll h luk -~ o.aakk k it jolloin aen 

ai ntante uo t tillfi 1 11· tul c mukaan. uil l ä on myös v l miina myynti
org nie -t ic m hdol l L •• t ulkoo nnk · upp okin si l .. hl liipi täen . 

32. yll~ko ·ken aporitehd s y todenn "köiaest1 3uurimp na t l kin käyt 
tåjän · s tt r hoitt j n oll hyvin m.rkityk cllinen osakas . 

33. Veitviluoto Oy yhtiö~ ooa k n j t l kin käyttäjänä voi t ov lla 
t .. i toi ell tull muk en. 'fodennåkö i esti se e i kui tenke n liene h 9lu
kas r hoitt m- n yrityatä. me ko~kee a j ani Oy :tä . 

34 . Ot.nmtik i Oy t jonka k nsaa yhtiöllämme ~uutenkin on yllt.istoimintee 
voi s i t äsatlkin t epauk eaae sijaintins puoles t t rjota r:rvokk~ ita palve
lukoia . Ot onmäestä käsin voit ioiin hoit a yrityk en kirj Jnpidolliaet j a 
onttoritekn11J i et t eht ävät. Ot nm~en k ivos-j rik stueteknillinen a
sirntunte~us olis i suureno apuna . Ot nmacn huollollincn, k luatollincn 
j ~ va r {letoteknillin n apu sau tt i ei el ent aci ku t unnukei e hao'"l .. tt,avaati. 

jS. Dahdoll i oesti voisivnt m nooi tajet tull muk en Ou kkalkai . 
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36 . Uahdollisuun, e ttä t a lkkia käyttävät paperiteht aat kaikki yhdessä 
t~ i u;,;)ea t ni.ist!i tulis iva t yritykoeen mukvan, ei liLne onnis tunut r aken
nelm..r:~ . 

On huomcttav , että valtion yhtiöistU vain Veitsiluoto Oy on t ulkin 
käyttäjä, k tikki muut ovat ykaityiscosä sektorieaa . Miten t oaa Suomen 

a l mi Oy toimi s i yhdessä yksityisten k nose on kyeymya, joku saattaa muo
dootac ko~plikatioitH. 

Mieleatäni Lahnael ummen t a lkki-megnes1ittiesi1atymän hyväks ikäyttömah
dollisuudet ova t tällä hetkellä va r s in suotuisat. Jos rikaat omon kapasi
t eetti tulis i olemaan 30-40000 tonnia t e lkkie , tic t liiei tämä 120000-
140000 tonnin vuoe1louh1ntea . Kustannukset tuoteyksikköä kohti vcitnneen 
tällöin saada pa1netuk31 niin alea, että k ·~nnattavaisuua nlkoo olla hyvä . 
Reaal i set mahdollisuude t näyttäisivät nyt olevon olem'sea tuotannollisen 

~ toiminnan a loittvmi sekGi, kunh n va in löyde t aän oikea t toimeenps noke inot. 
Täosll yhteydesoå on e~y tä mui otuttae mieliint että a ivan äskettäin on yh

tiön organisat.iotlJ klisi tcl täesati mt!äri tel ty myös yhtiön p'.i~imäilrllt. Sem 
muk1 an 'yhtiön tchtlivlinti on lta ikin t ~voin myötävaikuttaa si ihen, e ttä 
oen toiminnan tulok~ena a ikoansuadnen tuotannolliota ke 1vootoi~intcatt. 

Bhdotan, e ttä Johtokuhta hyväksyy aeur navaa: 
1. Toteaa , että Lahnoal ammen t alkkiesiintymii on pyri)tävä saam~an tuo

t ennollia .en toimint an s i1lu pohjalle, ~ttä Suomen Ma l mi Oy:n päämäärät 
t arkoituk enmukoisi:m.mall t ovulle toteutuvat. 

2. Tä~eä IDielesali on tutkimuat n j a toimintasuunnitel mi en jatkamisen 
konn.alta t J:Jrpccllis t e h ahmotella tulevan ka1vostoiminn!ln yritys-ja r ahoi
tusmuoto. 

,..._ 3. Johtokunta vultuuttoa puheenjohtajonea je toi mitusjoht a Jan ottamaan 
yhteyttU Jo neuvottelemaan aoie~at ~l edollä:maini ttujan toiminimien konss~ 
Johtokunnl!i:n t arkemmin antaman eväetyksen pohj alla sekll eae t. t emt:ten ehdo
tuksensa enei til mw Johtokunnel'l käsi t e l t äväke i ja mahdoll i aoati edel
l een yhtiölokouk~elle esite ltävilkoi . 

Otaniemi , 5.4.58 
H. Ro j z:- Halli 
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Asias Lahnaslammen talkkimalmin koerikastua Outokummun jäterikastamossa. 

Yhtiömme toimesta on tutkittu Lahnaslammen vuolukiven hyväksikäyttömahdolli

suuksia. Tutkimuksemme!ovat kohdistuneet sen kysymyksen selvittämiseen, mis

sä määrin tästä kivestä vaahdottamalla eroitettu talkki soveltuisi paperite

ollisuutemme täyteaineeksi korvaamaan kaoliinia. Toistaiseksi on talkkia val

mistettu VTTsn vuoriteknillisessä laboratoriossa muutamia tonneja ja joitakin 

menestyksellisiä tehdaskokeita on suoritettu näin saadulla talkilla. Paperi

tehtaat, jotka ovat suhtautuneet kysymykseen mielenkiinnolla, ilmoittavat kä

sityksenään, että ennenkuin ne voivat sitoutua käyttämään Lahnaslammen talk

kia suurempia määriä, niiden tulisi kuitenkin saada käyttöönsä niin paljon 

tuotetta, että pitempiaikainen tehdasajo on mahdollista, toisin san~en vähin

täin muutama sata tonnia. Selvää on, ettei tällaisten määrien valmistaminen 

enää ole mahdollista laboratoriomittakaavassa. 

Yhtiömme johtokunta on käsitellyt kysymystä sekä todennut, että ainoana mah

dollisuutena päästä Lahnaslammen hankkeessa eteenpäin on riittävän laajan 

koerikastukeen suorittaminen. Tällä tavalla saataisiin tarvittava määrä talk

kia paperitehtaille ja samalla saataisiin selvyys toistaiseksi ratkaisematto

mista teknillisistä kysymyksistä. Vaihtoehtoina olisi koerikastukeen suorit

taminen paikan päällä tai jossakin tähän tarkoitukseen soveltuvasaa laitokses-

sa • 

Tiedustelemme nyt, voisiko Outokumpu Oy vuokrata jäterikastamonsa Outokummus-
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hyvlikaiks-·yttösuunni telma. 

Lahnnslammen esiintymä sijaitsee ~ oti:\amon pit 1j tioe · n. 2 klD 1luas

jUrven eteläpuolitao kulkevan Kaj anin-Vuokatin maantieltä. Mat
kno Vuokatin asemalle on 16 km jo Kajaaniin 26 ltm. 

Lahnaolammen eeiintymä on mineralo~isesti talkkimagnesiittikiveä, 
missä on hienosuomuista tnlkkia n. 4o %, karkc kiteiotä (,-5 ~) 
magneslittia n. 4o f., sekä lio"ksi kloriittia, kii uj , magnetiit
tia ja kromiittia. 

slintym~ on magneetti~esti ja eähköiecsti mitattu. Ykei 8o met
rin B-reikä on kairattu es11ntymuän. PaljasLumia on noin 2 hehtaa
rin ulalla. 1\ volouaokaenakin. ovat ''mal.mi varat'* milJoonan tonnin 
kertalukua. 

Tutkimukaet talkin ja magnesiitln rikastamise ei aloitettiin v . 
1956. Ensimmiiscn n äyte-erän muodostivat ed. sanotun kairauksen 
antamat sydäan~y tteet. v. 57 keväällä louhittiin n. 2o tonnin näy
tekiveä, mikä rlknstettiin V1T :as · . aatu talkkirikaste toimitet
tiin Veitsiluoto Oy;n papcritehtaalle, missä t tillä t lkilla suori
tettiin koeajo. gnesiitti toimi tettiin eri moanviljclyskocoae
mille lonnoituakokcita varten. Furaikaa suoritetaan toinen rikas
tuakoe ~T: ssii ei] l ä. 25 tonnin n 'y te-eräll~· , mikä louhi ttiin jou
lukuussa -57. 

Puuttumatta saatuihin tulokai i.n, joista yksityiskohtoiaemmin on 
kuvaus oitä koskevis3a muiatioiasa, tehd'lln seuraavaase ensimmäi
nen alustava laskelma ko. ea1intym1n hyvtik~i~äyttömahdolliauuk
aiata. 

Talkki• Suoritetut kokeet ovat kohdistuneet ensisijaisesti käyt
ttskolpoiscn tolkkirika s tcen erolttamisoen kiveatti vaahdottamalla, 
sekä saadun talkin k..iyt t tlr.~i aeen pa~el·in valmiatukoesau korvaamaan 
kaoliinia. 
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.agneaii ·ttlrikasteen hyväksikllyttt>suunni tclmat ovat toista isekei 
avoinna. Yri.tykeiä prima-magnesii tin valmistomiseksi on tehty, ja 
siinli on VTT:ssä onnistuttukin, muttu tutkimuksia Jatketaan vielä. 
'gnesii tln käytöstä lannoitteena ei ole vielä sn~tu selvyyttU. 

Ttirull johtui siitti, ettti poikkeukselliset ilmasto-oloaunteet ovat 
vaikeuttaneet tutki~ukaia. 

iisuriknote. Sitäkin on orullstuttu. VTT; asU erottamaan, mutta 
sen taloudell.ioosta me.rki tykaestti on vieHi va ikeo oanoa m1 tlUin 

muuta kuin, ettfi jatkotutkimuksiin on aihetta. Tiedetään, että tä
mäntapatuiaaa kiviosti on mm. nikkeliä, kromia ja platinametalleja. 
On mabdolliata, että louhinnan olleosa 5o .ooo tonnin kertalukua, 

,.-.....,. rikaatuopl iriin voidaan panna koneykaiköi tä. ja saada 5 ,.. niltkeliä 
sisältävä kiisurikoste. 

EaiintiJelin yleisot hxväksikliytön perusteet. 

Edellä todet·t.tin, että Lahnaslammen esiintymtin tuottci ta tulisi 
ehkä oJemaan useitri. Seuraava laokclu~ perustuu vain talkin hy

v~ksikäytön selvittelyyn. 

Er liänä perustavaa laatua olevana tekijänä on tiotenkin louhinnan 
suuruus. On ajoteltu, että cnai alkuun syötettiliaiin yhden pape
ritehtaan tolkkitarve, mikU olisi noin 2.5oo tn/v, ja eenjtllkecn 
laajennettaisiin tuotanto tyydyttnmätin päliosaa tai maamme koko 

,~ talktntarvetta, jolloin tuotanto tulisi olemaan noin 12-15.ooo 

tonnia. Laskelmissa on nlimä vaihtoehdot otettu buomioon. 

J~ouhokeen perustamia- ja käytttlkusta1mukeet riippuvat eräiden pää
kysymysten ratkaisuista: 

- louhi taanko ja kuljetetaanko ·tavara 1 toe vai annetaanko 

työ urakoitavaksi ? 

- voimakysymys ? 

- rikastnmon sijainti ? 

Seuraavoesa ssetelffiassa tarkoittaa: 

a) 1o.ooo tn/v kiveii 

2.5oo -"- talkkio 
35 tn/vrk 

9 -"- (s~snti 6o-7o %) 
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5o.ooo tn/v kiveä 
12.5oo _u_ talkkia 

175 tn/vrk 

45 -"-

Louhinta on oletettu auori tot tovalt:o i i toe , kohta a) :n kulj etua 
urakoit~ vaksi j~ kohta b):n ouorltettavukni 1toc. Lopu3s on ar
viot myös muista mahdolliouuksiatu. 

Voimantarve on a) n. 4oo. ooo k •h/v b) 11 . 1. 8oo . ooo k·•h/v. olioi 

odulllete saada voima esim. Kajaani <.:.~· :r:. kautta, jolloin sen hin

n koi on t ässti arvioitu 5-/k ~h . ähkö Oy Kainuun Valon taksat o

vat normaalisti 1,5-kertoloet, mikl.i merki tsee ltUyttUkustannuksis
sa l ioämenoja a) n. 1 mmk b) n . 5 mn:.k. Es iintymän yli kulkee 

Ka inuun Valon voimalinja (2o kv), josta helposti saadaan voimaa . 

Oma diescl-voim&la1toa tulisi Lahnasla~clle perustcttuna muksa
maan a) 1o,o mmk b) n. 3o mmk ja käyttökustannukset tulisivat 

olemaan Keinuun Valon taksojen mukaiaet. 
~ 

,! 

, . Rikasta~on oijainti. 
~ f '[ 1 

.-r "- f fl oa onnistutaan saarnaan myöa magnca ii tti käyttökelpoiseksi , niin 

~1 . ~ varsinaisen jättee-n mälirä jllli vllhlli sekai. Täl15in voidaan rikaa-

l
' lJ tuetehtaan a i jaintia mällrllttäessä ajatella La.llnaolamcen ohella Ji Vuokattia ja Kajaania. 

( 
Lahnaalampl: 

- .keoki tetty uyetccmi 
- ei turhaa kuljetusto 
- ykai v:.Uilastaus lisää 

- perustamia- ja kliyttökuatonnukaot suuremmat, voima 6-7-;kWh 
- asunto- ym. aoaiaaliaet kyoymyksct haittana 
- kehnot lii.kenneyhteydet 

Vuokatti; 

- hyvtit liikenneyhteydet, tuotteen laataus helppoa 
- huomattava oulistö paruotamiskustannuksiosv aaw!tojcn, kor-

jaamon, autotallien, voraotojen ymc. kohdalla 
- työvoi man ja tarveaineiden saanti kohtolajnen 
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.Kajaani: 

- erinomaiset liikenneyhteydet, m.ikfi siiil atäli tarveaineiden ja 

tuotteen kuljetuDkustonnuknio 
- Kajanni Oy:n ltlheisyya jo mahdollisuus yhteiotytihön oen kans

aa, minkä etuina ovat: sruistö perustemiskustannukaissu 
(vrt. Vuokatti), ammattityövoimaa ktlytettävisall, turveainei
ta aaatuviosa, Kajaani Oy:n kUyttämän ta1kin kuljetus tuli
si t ä ten r a tkaistuksi, mahdolllf:)uus saada Kajaani Oy hankkeen 
taakse eräänä rahoittajana .. 

Laskelma perustuu siihen, että rikastamo .aijai tsee Kajaaniosa. 

lleruntnmi akus tannuk ae t: 

r Tie: a) 1,5 km b) 5,o km 

Il Kaivos: 

Valmistavat tyBt 
.! - vesijohto 

- maanpolato, ojitus 

Koneet 
- 2 po.rakonetta 
- kompreosori 
- laat. kone 
- korjoamon laitteet 
- pumput ym. 

Rakennukset 
- konttori + ruokala 
- varaoto + korjaamo + autota1.li 

kompreaaorisuoja + pumppukoppi 

III Kuljetus: 

1 3 kpl ma anaii. rtoauto ja 

IV iknstamo: 

- leukamurskain 
- Ttl 

a) mmk 

5,o 

1 '0 

4,o 

~ 

2,o 
1,o 

urakallo 

tieduatel.laan 
halpoja 

b) mmk 7 
25,o 

2,o 

7,o 

26 ,o 

1' 5 
a,o 



V 

V 

VII 

V .II! 

I 

1 

II 
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a) mmk. 

- K 2 kpl k!lytettyjä 
- luokittelija laitteita 

ennot 
- oakeuttuja 
- suodatin 
- kuiv usrumpu, vain b) 
- aiilot, Gyöttölaittect, kuljetti-

mct , noaturit, pumput, putket , la
boratoriol ltteet, liejuneroitua-
kaz·tiot yma. 

- -.aennuksct 
- r kcnnuk.set 

Voimn: 

Kaivos 
Rikootamo 

, ! 

.ikaotcvorasto + last. laitte t1 

utotelli: 

u.akennusva1he n tiloptlicet kulut.: 

ells: 

Va:rar baato 

l5,o 
S,o 
5zO 

25,o 

o,5 
1 z2 
2,o 

1 ,o 

1 '0 

41 '0 

9 ,o 

So,o 

b) mmk 

12,o 
2,o 

1o,o 

1 '0 

7,5 
B,o 

5,o 
5,o 

1 ~ 1 o 
75,o 

1, 0 

2 1 o 

;,o 

S,o 

5,o 

1. 0 

1o,o 

16},0 

17,o 

18o,o 
==~============= 

nnukact: 

Tie: 
korko t- kuoletue, yht . 15 o,a ;,a 

- hoito o1 2 11 0 

1 ,o 4,8 

Kaivos: 

- kc:rko + 1cuoletua, yht . 15 1 ,o 2,o 
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- palkat o) 1-+} b) 1-t·5 
- paineilma .. stltlkö + vesi 
- tarveaineet 
- huolto + tutki tiJ UStyö 

II! KulJetua: 

- korko + kuoletua, y.ht. 3o !) 

- palkat 
- polttoaine "t huolto 

f' 
IV Rikastu:no: 

- korko + kuoletua, yht . 15 1 

- palk t a) 4-t6 b) 5+8 
- voima + vesi 
- tarveaineet + rika3teen kuivauo 

3o .Jiil:sta 1 o .,10: iin, vain "ta lvella 
huolto .... tutkimustyö 

V' Rikaatcvar~HJto: 

- korko i kuoletua, yht. 2o p 

- palkat 

VI Yleiset kustannukset: 

- ko.rko + kuoletus lopuiste pääoma-
kuluista 

- hallintokulut 
- ~csiaaliact kulut 
- vakuutukset .,. verot 

ilrvaamatonta 

Tonnia kohtl 

a)mok 

2 ,o 

1 '0 

1 '0 

1 t 0 

6,o 

4,5 

3,8 
6,c 
2,o 

o, 5 
2 1 o 

14,3 

2,o 
1, c 

o,5 
1 t 0 

4,5 
1 . 0 

b) ~ 

3,o 
3,o 
4, o 
21 o 

14tO 

7 ,8 
7 , 8 
6 1 o 

21 ,6 

11 t 3 
7 ,8 

1o,o 

2, 5 
2 zo 

36,6 

1 ' 0 

1zq 

2 ,0 

5,4 
1 ' 0 

2,o 
. . 5, 0 

13 , 4 
2,o 

31,3 94 ,4 
=~=======~======= 

).13o- 1 . 888- . 



Yhdistelmä= 

Tie 
Kaivos 
Kuljetus 
Rikaatamo 
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ikastov r sto 
Yleiset kustunnukaet 

1oo:-/tn 96:-/tn 
6oo II 28o " 
45o " 432 ft 

1.4)0 .. ?32 " 
40 " 

55o " 3o8 II 

3.13o:-;tn 1.888:-/tn 
==~~==-===== ~=========== 

Tapauk3esaa ~) on jo huomioitu se, että yhtiöllä en ennestäw1 
omaa kalustoa, mm. 2 porakonetta J kom reaoori. Sa oin rikasta-

(\ mon peruatamisku t .n.nukaet on orvioi tu .melko albaisjkoi aiin1.1 
toivooaa, että ktiyntiinpano voidaan suorittaa k·ytettyjen laittoi-

\ 
den turvin, joita 11enoe tarjolla csim. ~irkaoaa, lieveri aa, 1- ' 
jalaoe ja Orij ·rvellU. Tie on suunniteltu tebtfiv'k i suoraan ky-
1 ·tiehen, matka :n. 1, 5 km. 1..atka isu tulee ol cmaan tilapäinen sil
lä kyl ·tie on kehnobko ja ecn kay~ösa. voi ilmetä riitaisuuksia 

• 
maeno · i~to jie . .n kanå~a ( karttalii te). 

Sen sijaan tapaua b) on arvioitu siten, ett'· k ·ytetyt laitteet 
tuli oi vat ole a n uusia j lopullisia. 

On kuitenkin syytä jo peruuta i vaiheessa ott a huomioon oe kap -
siteetti, ikä tule~ ole aan lopullinen. Leitt ita siia pitää pys
ty kilyttämllln hyväk i olemmin a tan nkoiosa. Tämän seik n huomi
oon ottaminen tuleenostaman -tApauksessa peru-ttJ iskuutannukoia 
melkoisesti. 

Louhinnan ja kuljetu sen oaalt on 
antam lla ne ura oit v ksi, jolloin 
aia a) . n. 6 mm b) n. 37 mm. 

ahdoll is uo pienent.. menoja 
o ustet tin p ruotamio uotannuk-

Käyttö ust nnukset tulieiv t t"llöin ole aan louhinnan, lostaukeen 
ja kuljetuksen osalta a) 9oo~-;tn b) 6oo:-;tn. 

Peruatamiekust~nnuksct saadaan vielä putoomaon, jos maanlunastuk
sen sijasta auoriteta n louhintamaksu esim. 2o:-/tn. 
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l~rittäcsaä mahdollisimman halpaan ratkaisuun peruat~miskuototlnuk
siin n1hden yritystti alkuun pantoessa caadaun yhteenvedoksi: 
louhinta, laotaus ja kuljetus annetoan urakoitavaksi, rikastamo 
sijoitetaan joko Kajaaniin tai Vuok~ttlin oekU maanlunostukaen si
jaan suori tetoan louhint•:~maksu. 

Tämäa perusteella saadaan ranuntorpceksi: 

a ) 44 , o mmk 

Käyttökuotannuksikai: 

a) 2.98o:-/tn b) 1.776:-jtn 

Tuloudellinen kHnnottavaiouus: 

T~lkin hillaaksi voidaan rvioida 8:-/kg Kajaanissa, joten louhi
tueta tonnista saadaan 2 .ooo mk. 

a) tappio 
b) voitto 

)JBo :-/tn 
224:-/tn 

9, 8 mmk,v 
11,2 mmk/v 

ognesii tin ja a -rik·.steen mahdollinen myynti tulevat vaikutta
maan kannattavaisuuslaskelmiin vielä ratkaisevasti. Eo im. myytä
essti ma~ncaiitt1 maotalouska1kiksi hintaan 1:-/kg on b-t3paukoea
su mahdolliouus saada voittoa edellisen lisllksi n. 2o mmk/v. Teol
lisuuot rkoi tukelin m,yytävU.n mognenii tin hinto on edelliseen ver
rattuna moninkertoinen. 

Otaniemi 17.1.1958 

Seppo Leh~~aknllio 
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PM 

T a 1 k k i t u t k i m u s 

v . 1957 

Tässä muistiossa kerrataan lyhyesti tutkimuksen tähänastiset vai
heet ja selostetaan yksityiskohtaisemmin viimeiset koetulokset . 
Magnesiittikysymyetä ei käsitellä, koaka siitä ei tässä yhteydes
sä voida sanoa mitään uutta . 

Työ aloitettiin keväällä - 55 · Seuraavana eykoynä otettiin Paltamon 
Mölkänvaarasta kairaamaila näyte, joka käsiteltiin VTT:ssä heikoin 
tuloksin. Koska oli perusteltua syytä olettaa, että kivi oli tar
koitukseen sopimatonta, tehtiin sama tutkimus Sotkamon Lahnaalem
man esiintymästä. Suoritetut laboratoriotulokset olivatkin siksi 
suo8uisia, että päätettiin suorittaa koe niin suurella kivimääräl
lä, että rikastettava talkki riittäisi teollisuuskokeita varten. 
Tämän vuoden kevätthlvella louhittiin Lahnaslammalta n.20 tn talkki
magnesiittikiveä. Se toimitettiin VTT:n vuorilaboratorioon Otanie
meen. Laitteiden sopimattomuudesta ja talkin useinkin odottamatto
masta käyttäytymisestä johtuen tulos ei aivan vastannut toiveita . 

Rikasteen kertaus jäi liian vähäiseksi, kun kertaamaton talkki ai
na pääsi kuohumaan kerratun joukkoon. Näinollen co2-pitoisuus odo
tetun alle 1 % sijasta oli n. 4 %. Myöskin suodatue oli käytettä
vissä olevilla laitteilla niin hankalaa , että talkki jouduttiin 
laskemaan välillä lattialle, josta se luonnollisesti otti likaa . 
Talkin vaikeusaste oli siten vain tyydyttävä, 72 ~. Tällä talkki
rikasteella suoritettiin Veitsiluodon paperitehtaalla vain yksi 
koeajo , valmistettiin 5 tn painopaperia, joka meni Saksaan . Labora
toriotutkimuksissa ei voitu havaita oleellisia eroja tämän paperi
erän ja edellisen t ai seuraardn välillä . Näinollen koe oli täysin 
positiivinen. Veitsiluodon käsitys oli, että tutkimuksia vielä oli 
syytä jatkaa lähinnä retention osalta . Tämä laboratoriotyö on nyt 

saatu päätökseen. 

Veitsiluoto Oy toimitti meille vertailumateriaaliksi norjalaista 
talkkia kolme näytettä. Ne on merkitty FWXO, FNXI ja NTXI . Muina 
kokeiluaineina olivat tavallinen paperiteollisuuden käyttämä kao

liini, luokka B ja SMOy:n edellämainitusta 20 tn koe-erästä rikas-
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tettu talkki, jota seuraavassa sanotaan koetalkiksi. Se jauhettiin 
- 270 meshiin (~ 1297) . Toinen erä jauhettiin secoin -270 meshiin ja 
!lokkuloitiin Separenillu ( 1297h). 

Tutkimustulokset: 

Seulaluokat Retentio 
Käytetty Täyteaine 
täyteaine Vaikeusaste -200 mesb -270 mesh CO lisäys 10 ~ 50 2 

.Kaoliini 74,0 100 % 100 % ei määr. 55 37 
FWXI 74,0 99,63 98,60 20 ,75 62 50 
F~XO 74,7 99,60 98,75 17,2 66 51 
NTXI 75,6 100 99,98 20,1 58 47 
1297 72,6 100 100 4,1 65 51 
1297R 72,6 100 100 4,1 72 51 

Heti tutkimuksen alussa voitiin todetn, että norjalainen t Rlkki 
oli huomattavasti s ..;oy:n talkkia hienompF~a . Sama tiedettiin ennes
tään kaoliinista . Siitä syystä koetalkki jauhe~tiin 270 meshiin. 
TaiDaalt a voitiin todeta, että co2-pltoisuus on norjalainesaa tFl
kisa[ s amaa luokkaa kuin meillä vuolukivessä, eikä sen niinollen 
pitäisi ollenkaan sopi~ paperiin tehtaitten esittämien laatuv~ati
musten mukaan. Siltä huolimatta sen retentioarvot ovat varsin hy

vät j a luultRvasti ac sopii muutenkin paperin täytteeksi. Koesar
jasta näkyy, että kaoliinin retentio on selvästi tulkki a huonompi. 
Jo a ikaisemmin Veitsiluodonaa tehdyir3sä kokeissa b Oy:n talkki o
sottautui tässä suhteessa olevan 6-7 % parempi kuin kaoliini . 

% 

vr.:Oy :n talkin retentioarvot ovat keskimäärin yhtä hyvät tai parem
mat kuin norj alaisen, Separanilla käsitellyn ( L 1297R) ollesaa huo
mattavasti muita puremmF.n. 

Jauhatusasteen, karbonaattipitoisuuden ju Separ2nin vaikutuksen 
selvillesaamiseksi tehtiin vielä uusi koesorjo, josao käytettiin 
karbonaattiköyhää, laboratoriossa v aahdotettua t·)lkkin jauhamatta 

j a jauhcttuna - 270 meshiin . Jauhamattomasse on n. 7 % +200 j a 10 % 
+270 mesh. 
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Tutkimustulokset: 
Retentio 

Näyte Täyteainelisäys 10 % 25 % 

1297 K.oetalkki, jau.hettu 66 59 

53-1 · Laboratoriotelkki, jauhamaton 
0 g Separnnia;tn 72 64 

53- 2 - " -
10 g Separenia/t.a 75 64 

53- 3 - " .. 
- 40 g Separanie/tn 76 64 

53-4 Lnboratoriotalkki, jauhettu -270 mesh 
c g Sepnrsnia/tn 68 6) 

53-5 lt 

5 g Separania/tn 69 62 
53-6 .. 1f -

10 g Separanirr/tn 72 63 
53-7 - fl -

20 g Separania/tn 73 63 
53-8 - " -

40 g Separania/tn 72 63 
53-9 - tt -

80 g Separania/tn 71 63 

J;isäyksen ollessa 10 ~ ' on koeolosuhteist e johtuva muutos helpoim

min havaittavissa ~ etentio on jauhetusDe koetelkisaa (, 1297) 2% 
huonompi kuin jcmhetuss laboratoriotelkissa ( 53-4). Ero on pie
ni, mutta kun sam~ ero on jopa euurcmpanF näkyvissä 25 ~ täyteai
nelisäyksessä, ei kysymyksessä näyttäisi olevan kocvirhe. Ero joh

tunee karbonaatist ~ . 

Retentioero jP.unetun ja jauhamattoman l aboratoriotvlkin väli llä 
on selvä, 3-4 ~ . Ero on päinvastainen kuin luulisi, retcntio on 
parempi jauhomattomassa talkissa . Bro ei voi johtua kuust6 kuin 
jauhamisasteesta, se on systemaattisesti samansuuntainen Separ a
nilla käoitellyssä ja kasittclcmättömässä talkiesa . Näyttäisi sii s 
siltä, että talkin hienoijauhatust~ ei saisi viedä liian pitkälle . 
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Karbonaattipitoisuus ei näyttäisi retention kannalta olevan kovin
kaan haitallinen (vert . norjalainen t~lkki), mutta kun talkki on 
huomattavasti pehmeämpää kuin karbonaatti, ou se ainakin paperiko
neille parempi . 

Jos talkkia lisätään paperiin runsaasti , 25-50 % kuitujen painoste , 
ei Separanilisäyksellä ole mitään vaikutusta retentioon. Vähemmän 
l isättäesaä, 10 /a , vaiku·tus näkyy, ja on suurempi hienokai jauhe

tusaa t alkissa. Ennenkaikkea siitä syystä, että Separan helpottaa 
suodatusta, kannattaa sen käyttöä kokeilla . Käytetyn Separanin mää
rällä näyttäisi olevan niin pleni vaikutus retentioon, että sopiva 
määrä voitaisiin valita pitfuni.tllä silmällä yksinomaan Separanin vai

kutusta suodatukseen . 

Talkkitutkimus alkaa nyt olla loppuvaihcessuan. On ehkä paikallaan , 
että edelläesitetyt tutkimustulokset huomioonottaen tehdään vielä 

V'TT: osä uusi koe-erä, n . 2 tn, mikä k.äsi tellään Yei tailuodossa . 
Vei tailuodon paperi.tiehtaan telm . joht . , ina . Muhonen on ehdottanut, 

että tämän kokeen jälkeen asia e~itcttäisiin paperi-insinöörien 

kokouksessa . 

Tämän jälkeen on nähtävästi siirryttävä tuotantovaiheeseen. Lienee 
syytä tehdä kannattavaisuuslaskelmet sekä sellaiselle tehtaalle, 

joka pystyy tyydyttämään yhden (koe-) paperitehtaan talkin tarpeen 
että sellaiselle, jokfl voisi tuottaa talkkia :rlittävästi koko pa

periteollisuudelle ja mahdollisesti vientiä varten. 

Otaniemi, .11 . 11 . 57 
T. Mikkola 

Aikaisemmat asiaa käsittelevät muintiot: 

Vuolukiven käyttömahdollisuukciata . 20 . 3. 55 · ·T . ikkola 

Talkki- ja magnesiittitutkimuksct vv. 1955- 56 . 
1 . 12 . 56 . 

Näytekiven louhinta Lahnaslammalta talvella 1957 · 
5· 4· 57 

T. Mikkola 

S. Lehmuskal lio 

Talkki-megnesiitin koerikastue VTT:llä huhti~uussa -57• 
5 . LehmuskCJllio 
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Talkki- ja magnesiittitutkimukset vv. 1955- 56. 

Keväällä - 55 hahmoteltiin ohjelma ta l kin ja magnesiitin t uo
tannon tutk i miseksi . Lähtömateriaaliksi valittiin Kainuun vuoluki
vet, jotka Geologisen tutkimuslaitoksen antamien tietojen mukaan 
näyttyivät sopivilta . Laboratoriotutkimukset näistä kivistä on nyt 
suoritettu melkein loppuun . Talkin osalta tulokset ovat hyvin myön
t eiset , magnesiitin kohdalta osaksi huonot , osaksi vielä epämääräi
set. Kainuun magnesiitti sisdltää nimittäin yllattäv~n paljon r au
taa (FeO 5- 1o ~) . Geologinen tutkimuslaitos ilmoitti aikoinaan, et
t ä kaikki karbonaatin rauta olisi magnetiitin muodossa . Magnesiit
timäär äykset oli kuitenkin suoritettu vain röntgenmenetelmällä . 
Virheellinen tieto johtui t äst ä . 

Nyt on suoritettu laboratorio- ja rikestustutkimuksia kahdesta 
• suuresta esiintymcst j , nimittäin Mölkänvaarasta ja Lahnaslammesta . 

Näytteet otettiin kairaamalla . ~ölkänvaarassa kairattiin t~vallisel
la EX-terällä ja suurella BX-teräll ä yhteensä 6o ru. Lahnaslammella 
kairattiin yksinomaan Bx-terällä 8o m. Seuraavassa selostetaan vain 
Lahnaslammen tutkimusta , koska tulokset ovat ratkaisevasti Mölkän
vaaran tuloksia paremillat . 

Rikastuekokeet on suoritettu VTT :ssä vaahdotusmenetelmällä eri 
variaatioita käyttäen suu~~i llleen seuraava~ti: 

Jauhatus kuulamyllyssä mårkånä -1o mesh. 
Vaahdotus ilman reagenssia: 

Talkkirikaste I; 0aanti n . 15 ~ 
Valkeusaste 8o- 85 
Aarbonaattia o-1 p 

Jauhatus vaahdotushienouteen, liejupoisto . 
Vaahdotus vaahdottajaa käyttäen, vaahdottajana 

propylen5 lykoleetteri. 

Talkkirikaste II; Saanti n . 15 ~ 
Valkeusaste 75- 8o 
Karbonaattia n . 3 ~ 

Tulkkiri kaste III; Saanti n. 1o fo 

Karbonaattia 1o-2o ~ 
Jätteeseen tai kertauk-

se en . 



Tärypöytärikastus magnetiitin, kromiit i n ja 
kiisujen poistamiseks i. Kiisu sisä ltää 
runsaasti nikkeliä . Kvantitatiivinen 
määr äys vi elä keskenerä i nen. 

Tärypöytärikast e: .Dilagnesii tti . Saanti 3o- 6o % 
t a l kin erotusprosessista riip-
puen • 
.MgO 35- 41 % 
ce2 4o-48 -fo 

Si02 1- 2 % 
]'eO 8-11 %. 
l!'e 0 o , 2- 2 % 2 3 
Al 2o3 o , 5-1 f 5% 
CaO o-o , 5% 

Talkin saanti ja laatu ovat jopa odotettua pa remmat . Käytt ö
arvo ri.ippune e l ähinnä jauha tusasteesta. Saanti nousee n . 4o %:iin, 
jos talkkirika ste III onnistutaan puhdistamaan . Käy ttökokeit a var
ten, l a hinnä paperitehtaille , on tietenkin saatava muutama tonni 
talk.kia. ~-

Magnesiitin osal t a asi a on toisin. Näin heikkolaatuisen tava
ran markkinoiminen vaatii paljon lisätutkimuksia . On useita mahdol
lisuuksia . Ensiksikin magnesiittirikaste voidaan ehkä myydä sell a i
senaan tai jatkaa sen käsittelyä tuotantopaikalla tai jossakin muu
alla . 

Tärypöydällä separoidun magnesiitin FeO- pitoisuus laskee noin 
8 %:iin, mutta ei Lahnasl ammen k ive ssä paljon sen a lle, koska lop
pu FeO on sideriittisekaumana :magnesii tissa , t.s . magnesii tin s i
j asta on breuner iitti . Tärypöy t ä rikastuksessa MgO- määr ä nousee yli 
4o % ja co2 yli 48 %. Voi olla , että 8 % FeO :ta sisältävä tuote kel~ 
paa sinänsä heikompilaatuisen magnesiittimassan valmistukseen , esim. 
tavall isiin tulenkestävi i n taloustiiliin. On otettava huomioon, et t ä 
muita epäpuht auksia on erittä in vähän. Kokeilematt a t ä t ä ei kuit en
kaan tiedetä . 

3ekottamalla t ähän magnesiittirika steeseen rautaköyhää magne
siittia tai brusi ittia saada an l uultavasti ensiluokan sulattotiili
ma t eriaalia , jossa FeO jää alle 5 %. Sintar atussa t avarassa FeO saa 
nousta noin 8 %:iin . Nykyi sin hyvi n harva tuote on sinänsä kauppat a
varaa, joten sekottami sta s ietää harkita ja kokeilla. Kustannustut
k i mukset ol isivat myöskin paika llaah . 



Raut aylimäärä voidaan poistaa kemiallisesti . Tämä menetelmä 
on kallis , ehk'i liian kallis tässä tapauksessa . ditäkin voitaisii n 
kokeilla, mutta vasta sitten, kun kaikki halvemmat mahdollisuudet 
on jouduttu jostakin syyst ä hylk,:umäan . 

On mahdollista l öyt ää esiintymä , missä magnesiitin FeO on alle 
5 %~ Tätä etsimistyötä on jo tehty sillä tuloksella , että on tavat
tu F'eO- pi toisuus 5. 7o fo . :.siintymän koosta ja muista asiaan vaikut
t avis ta tekijöistä ei teidetä pal jon. Eässä tapauksessa riittäisi 
jo pieni rautaköyhän magnesiitin lisäys . Dolomiittia ei voitaisi 
käyttää lisänä , koska esiintymä sisältää kalsiumia jo muutenkin . On 
tietenkin mahdollista löytää vielä puhtaampaa magnesiittia vaikka 
nyt onkin jo tarkastettu lra i kki suuret ja kulkuyhteyksien lähel l ä 
olevat vuolukiviesiintymät . 

On mahdollista, ett1 Lahnaslammen magnesiitti voidaan jakaa 
t ärypöydällä tai sykloonilla kahteen fraktioon , joista toinen on 
rautaköyhä , FeO = 2. 75 ~ . Kun tämä sei~ka on havaittu vasta nyt , on 
erotusprosessi täysin tutkima t t a , mutta siinä on mahdoll isuus I -luo
kan magnesiitin tuottamiseksi ainakin pakkotilanteissa ja vähissä 
määrin. 

Mikäli V l tion.!maatalouskemiallisel ta l aboratoriol ta pyydetys

t ä lausunnosta tulee suotuisa, ratkeatai magnesiittikysymys ainaki n 
alkuvaiheessa parhaiten siten , että rikas te myytäisiin maatalous
kaikkina tai magnesiumlannotteena , Lain mukaan se on mahdollist a , 
mutta hinta ja menekki riippuvat ratkaisevasti e . ~ . lausunnosta . Laa
tuvaatimukset ovat siksi alhaiset , et t ä jokseenkin koko talkkivaah
dotuksen jätteen, n . 6o fo kivestä , pitäisi k(lvata tähän tarkoituk-

-r seen . Tuntuu siltä, että liian ko~kea magnesiumpitoisuus voi tässä 

tulla esteeksi . 
has t ern ~agnesite Talc Co:lla , Vt., U. S.A. , oli v . 195o sama 

pul ma ratkaisematt a. Voidaan tiedustella , ovatko he pååsseet t ulok

siin. 
Jos voitaisiin myydä talkki paperitehtaille ja magnesiitti maa

talouskalkiksi, olisivat hinnat tehtaalla: 
talldci 4ooo mk/ton 
magnesiitti 15oo - 11

-

josta saadaan, laskemalla talkin saanniksi 3o fo ja magnesiitin saan

niksi 6o Jo: 
l ouhittu kivi 21oo mk/ton . 

Muihin tarkoituksiin myytävä talkki on kalliimpaa, esim. kumi tehtaat 
maksavat siitä 8ooo mk/ton. Kulutus on kuitenkin vain 1oo ton/vuos j. 



Laskemalla avol ouhoksessa louhintakuluiksi 25o-4oo mk/ton sekä 
jauhatuksen ja vaahdotuksen kuluiksi samaa kertalukua olevat sum
mat , saadaan kuivaamattoman rikasteen kusta muksiksi kivitonnia koh
den suunnilleen 1ooo mk . Kustannukset tuskin voivat olla huomatt a
vasti suuremmat , koska kivi jauhaantuu helpommin kuin kalkkikivi , 
johon sitä tässä on pyritty vertaamaan, ja kun rikastuaprosessi on 
hyvin yksinkertainen. Kuoletukset puuttuvat tästä l askelmasta. 
Kuivaus on kallis , mutta paperitehtaat voivat todennäköisesti ot t aa 
talkin vastaan melko kosteana , joten osa näistä menoista säästyisi. 
Kuitenkin näyttäisi laskelmassa jääv~n varaa kuiva tuskustannuksille
kin . ~uivatukseen ei tarvitsisi käyttää turvetta ja halkoa parempaa 
polttoainetta. Niit ä on Kainuussa riittämiin tai ylimäärin. Tuhka 
voitaisiin lis~tä maatalouskalkkiin. Toinen on asia, jos magnesiit
ti poltetaan. Siihen tarvitaan hiilt~i tai öljyä . Liika l ämpö tie
tenkin käytettäisiin talkin kuivaamiseen . 

Lukuunottamatt a muutamia keskeneräisiä analyysejä, jotka tus
kin tulevat muuttamaan edelltiesitettyä, ei tässä vaiheessa voi teh
du muita lisätut ki muksia kuin magnesiitin jakaminen kahteen frak
tioon. VTT:n ilmoitu$sen mukaan tehdasmittakasvussa suori tettava an 

~ 

rikastuskokeeseen tarvitaan 15-2o ton kiveä . Tälläisestä kokeesta 
saataisiin materiaalia jatkotutkimuksiin, varsinki n käyttökokeisiin . 

~hdotan, että Lahnaslammelt a lowlittaisiin kuluvan talven ai
kana 2o ton kiveä , ja että tämä måårä käsiteltuisiin VTT:ssä ja saa
dut rikasteet toimitettaisiin tutkittaviksi ja käyttökokeisiin pa
peri- ja keraamisiin tehta isiin . Tämän kivimäärän toimittaminen 
VTT:lle maksaa 1oo- 15o. Qoo mk ja sen käsittely VTT:ssä n . 1oo.ooo mk. 

Otaniemi, 1 . 12 . 1956 

T. iili kkol a 
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Vuolpk1vcn kä~tt~mahdolliauuksista . 

ikäli Suomen Malmi Osokcyhtiö laajentaa toimintaansa 
ep~~etallioton mincraolieniintymien tutkimukseen ja käyttötln, 
olisi lupauvin kohde nUhdUksGni vuolukivi, en jalostsmiuen 
telkik 1 j tlagnoa11 til\:ai, sekä tähän lii ttyvf. tiili teollisuus . 

~utkittavat alueet. 

!telkki- ja eanes11ttiteollieuuden kannalta ll1pl!aVi.~Itmat · . 
vuolul··i vialuu et, joi ta o:J tälJ ·· het1tellä ole vallattu, ov . t 

E-täisyys rautatiestä n. 5 ltm .... ähl~övoima on s at viosa aivun 
viereatä. - LebnaelammE;lle on paljas tumia n . 1 htHtl alueella! 
~utta kont~~t1t eivät ole n~k3vissä. T'~ eeiint~~~ lienoe 
il t:f. · ool t an ve1:rattavietJa i.CSlkiinvuar&s.n. ~ t~ieryn autoties

tij on lähes 2 km ja r&uteticatä n. 15 1~ . Voimalinja kulkee 
eBiintym'in yli . - 1k'.:li louhiutu auori t· ttaioiin voin avolou.

ho!l.seata, ~lisi v:at esiintym:lt sitten '"in 1 m:l.lj . tonnin ker·t;a
lukua, mut1Ja uaanalaifJta louhinta .. k~yttiiell ooninkertsiset . 
Vaate vanloioia esiintymiä en al~~clla runsaasti . 

Kiven kokoomuc ja rake~~c. 

ineralogiaeati c iintymät ovat talkkimogncsiittitiviä, 
jo isoa on hienosuomuista tal tia n . 6o, .~ . arkeaki teist·· m.ae
neeiittia, p 1-2 mm· ja enemmänkin, on n . 'o~ ja magnetiittia 
korkeints&n 5~ · Loppu on etupää ä klor11ttia . ainita sopii, 
että kromiitin pitoisuus voi nousta o,5, :iin. oiitä ti ole 
ri1 ttthtistl m ·.ärtlyltsiä.. neenr,ti voi sanoa, et ta eciinty, i~n 

tunte: u on nykyiscllätin rii tttimf:itön. ui tt:n eaiin.tymiiin muo
to, er.tnenkaU;kea eyvyysulottuvaisuuo, on jolts<..enlrin tutkima
ton. 
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~alkin ja magnesiitin erottaminen ja puhdistus . 

Suomen W.neraali Oy valmistaa Jormuassa Gekunda-talkkia 
eamanla1ee~t~_k1voatä. Talkin erottamioeen käytetättn vain eeu
lojs ja imu~ . Talkki . aa~oinkuin magneo11ttikin, voidaan erot
taa huom~ttavaati parempila~tuieeila ja taloudell1semm1n vaah-
4ottamalla . Vnahdotusta käytetään jo muutamissa teollisuuslai
toksissa .Amerijtuaoa ja Suomessakin l1enee . tehty eiihen t?!htäii

viU kokeita. ?rcs2s3i olisi ilmeisesti aeuroava: LoUhinta, 
murakaus ja jauhatue. Vaahdotue talkin ja magnesiitin erotta
misekai toJ.sistasn. 'egnetlitin erotti.Wlinen talki13ta magneet
tisella sepsraattorilla . TrunU vaihe saattaisi olla myös annan 
v&ab.O.o·tusta, JOlloin lllagnetii t1.:i erottu1s1 samalla magneeiitie
t~. oeparointi riippuu. lähinnu kiven kosteudesta ja siitä, 
mihin tarkoi tukBeen magnesii ttis käytetään. T.:tlkki on joka 

tapattkseDt.Hl kttivattava ennen separoint!e ja aeulomtsta. -
!i:nlkin vi;t:riin ja kiiyttBominaisuuksiin 1nagneti:ttin muktln&olo 

vaikuttaa eri '~ti.in ~i telli~Ser:tti jn telkki ol:tsiki n pyrittävä 

'tuottemua.n mahdulli~immen puhtaana. Sensijm;)n .mt'!t;noet11 tin, 
ollalteeen kunnollista tiili te~lli auuden . rnaka-ainetta, täytyy 

aiaäl tät:i mscnot:i.i tt1e. 4-~. s~ saa sisäl ~!!..~. myBs hiukan tnlltkia . 
Ellei rautamlitt:tä olisi. :::.-11 ttävä., voitaisiin J isätä talkista 

separoi tu.a megnet:l.i ttia . - Miktili valmistet taialin kou.stista 

magne~ii tt:.le, täytyisi tu.oto puhdistaa paremm.:;.n, mutta kau~
ti~en ·tavaren al'}neltki on pieni, jooltin bintt.l on huomatta'nln 
korkea. rd.sältsi ttagnotiitti. on josktlEl ni.in. hienojakoiaena r.J.fig
nee11tisaa, ottä sen täydelliet~ erottemiotu täytynee jo en
n.akkoon pi tiiä talout:tellisenti kenne.ttamattomana , 

Käyttöominaisuudet ja laatu. 

~uotteid~n laadun arv1oi:miseka1 olisi tuhti-ivä rikfJotuc
je käyttökokeita suhteellisen suureetu näytemUtu'äatä. ffäyt

t~iden hankl~iminen ei vaadi suuria räjäytys- tai kaivaruistöi
tä, ciku ke1rauke1~ ollenkaan. - Xooka magnesi1 tti esiitJ.tyy 

karkeakitcieenä ja vain vilhllaoä määr~ yhteenkusvettuneena 
·tolltin ltunsoa, ntlyttä1s1 :r:il:oatamicclla olevan hyvät onni!:.~ tV,.

misen mahdollisuudet . a~leaiitti on puhdasta, &i dolomiittieta 

... ., -



näillä 1tlueilla. Käytett&.vissu olev1s'a analyyseistä päätel
len Ca-mäarä on yleensll erittäin pieni, joten magnceiitti e1l
tä kohden täytttW kork at la&tuvuatimukset . wen sijaan s1nt
rautum1so~aisuukeiat ei voi anoa aivan varmaa ennen kokei
t • - Talkki on aucmui tn ja puhdiatettuna oen pitäisi eopiu . 
erinomaiu e·t;i esim. pel.>:\.nttiytteeksi . Se ei ieäll · kvarta1a 
e1kii :muita kovia in( r ul ja, jotka ovat yl ieiå volkcj talltis
o • britä tul e l·eraamiaeen teollisuut en, on talkl:i 60pivau1 

jos vain sen polutoveri on tarpeeksi valkoin n . 'k 1semmin 
uoritetut tutkimQkset antavat aihetta olettaa, että näin on 

asian lait , 

agnetiitti- ~a kromiittijtitc . 

~ i a gn ti tti es!inty1 jo kus erittilin hienojakoi-
eena, on odot ttavia a, että ae vo e n ae aroida ta~:iote 
riittäväasu aäri.n, osittain ehkä talktn a annin kuotunnuksel-

l.a. .netii·t~ij ·te on tulkkipi toinen, joten ei tii ei voi tene 
kl~yt·tää. muuhun kuin libä.nä udcad. burned"-ma .. eeii ttiin. Oli:;d 

ktti tenkin syytä tutkia, saako krolllii tin holpoati cl.•illcen mag

netiitis~a. romin t lv~dellinen merkitys ei ul~ suuri, hinta 
on korkeintaan ~o mk !;6-, :1. tel tyä. vonnie kohden, mutii3 suurtuo
tannos~a ill~~in olisi merkitystä. tukäteen un ~hdoton eanoa, 
praljonko k:t"omiittla a netij.ttijäiie ei ältäU.. 

romin osa..L ta ko . alueeJ. ta voi taieiin •. uori ttaa suora
naiota malminetsintää, sillä täälJ. ·· on tavattu romii ttijuonia, 
joista levei11 on !}o cm; juoni en pi tuutt oi tunneta . 

nnattavaisuue. 

~nnenkuin. tuotteiden 1aat1.1 jo Sf)enti on vo:ltu tarkistaa, 
i hint yt)yrJyksen ta1'kastel\UU.A. OlG rii t t:':vliä ponj al:l e X ui tetllc:in 

on touctt va, ett" Jos ,..umnen :lne:r.aali Oy :n kannattaa valm1s
t a tal~kle vanhenturLeLn men~telmin, olkoonkin että ae käyt-
tt! · tuotteen o isaa teoll · au.ual i toksiseaau, a1 pj.täiei olla 
mahdotonta uu.d n JJ\:aisan taolliauuale.i toks 1 't :wtte1tlell kll

pailln maa.llman m~rklr.inoi)J.a • 
..,euraava h1ntstarku telu 11erl;~.etuu vii iaiin ngineering 

r..nd in1ng Jou1"!1al' 111 hin.tatieto1h1n. 
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Hinnat ovat sekä talkin et~ä magneeiitin o&alte vyayneet ki~-
teinä. Cn huomattava, että kot~arkkinahim1at 
keammat, JOPa 2-kertuioet . 
alkki (fob .ashington) 15-2o "t/to 
c~esiitti -"- C.ead bur.n . 4o tt 

Tonnisaa louhittoB kiveå talkk!a 6o% 
f! " II Ia;O 15,; 

Yht. 

ovat paljon kor-

3. 4oo-4 . 6oo mk/te 
9 • 2oo mJc./ te 

?..ooo-2. 4oo mk 
1. :1-oo.mk 

~ . 4oo-3 . 8oo mk 

Jos oletetaan, ~ttä eaant1 on vain 5o%, mikä suunnilleen pi
tää pRikkensa kuivamenetelmtlcsä, mutta on varmasti liian el
haulen vaahdotuk esaa, niin kiVitonniat~ ea tgvan tuotteen 
hinta on 1 . 7oo-1 . 9co mk . 

Outoktwi.tiru.n antamien tietojen ukuan louhinta, jnuhetua, 
rikastue ja kuvl etuAaet ltåsi t el1iyä tonni& kohden ovat .b.eill&. 

1 . 4oo-2 . 5oo mk. t~ksimi, 2.5oo 'lnk• oil \'utok'"~J.mmun pi.iäkaivoltoel-

1&, mutta 11~1n on leskettu yli.Jlilltil·äieiä kuol tukaia n . 5oo mk. 

Ciike mpi arvio on siis 1 . 4oo-2 . ooo mk . LouhinnEJn osuUG tUetä 
on n . 5o~. Avclouninta tuleen. 5, halve ~ ·öi kuin maanal•i
uen. iäinollen kustif;izmukeet oliuivat 1. 2oo-1 . 75o mk/to . ~ie

tenkin ·on selvää, ette1vät ..tlämä luvu.t ole tijyein vertailukel

poisia; vuolultiven ja mal n louhinto ja rikaQtus ovat erilai
sia . 

Toiseal te rnagnesi1 tiu eintr~ucku.f.:tnnnukset eivät ole 
laekuoe mukena . llmeis eti ne ovat melko auuret, sillä sin.t
raus su.ox,i ·te'tia~n 1. 7 oo °C lämpötilassa . Kokonaisk\1stannuks1&-

sa eintrsQksell ei uiteukean liene ratkni evea merkitys~n, 
sillä vain 15-2~J lou.nituste määrästä ~ouduttaieiin a1ntraa
.maan. Talkki jäi i joka tai:~auk&G3Sa päät"11ottee' 1, utte agne-
siitti on niin Sl'VOk:os sivutuote, että voi vai uttaa rat-
k i$eVas~t snn ttavaisuua ysymyks~an. lman muuta on selv~ä, 
että ~aen€si1tin valm1 tue edellyttåä tulenkestäyäin tillien 
valmistusta tai aina~in gnea it1n i~t~a"ata . 

Jos- laatu JS S!itlnt1 jUävät huonoiksi, on .kar,.:nuttava:lauuo 
kyseenalaist&, mikä helposti 1äky3 binta- ~ ·ustannusleekel
ru1eta . Joa a~~nti toaella jää 5o;LJ1in, ei enää olo marginoalia 
kuljotua- Je myyntituutannukaille . iiäen osalle täytynee las
ke& 5oo mk/to • .tämä osoitt~a, et~ä lastu ja aaunti on etukä-
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teen tutkittava hyvin tarkkaan. 5o~ saantikin riittää, jos 
tuote on ensiluokkaista . Jos saentia pysty~ään noetame n, on 

~~/kannettava! uua mahdollisuuksien rajoissa . Talkin 3a magnesii
tin kulutus on siksi s~uri, ettei menekille pitäisi ollti voit- · 
tama tto.m1a se te1 tt!. ·Q .r.•kkina'tu.tkil!luk.een silorl tt mi:a.en senjäl
keen kuin tuotteiden laatu on selvillä, on kuitenkin välttä
mät~ntä. Kotimainen kulutue on eiksi pieni. ettei ·ykoin sen 
varsan kannata su~~itell t~mäntapaista eollieuuttn. · 

iJUori tettavat tutk:bnu.kset ja toimenpiteet. 

Ehdotan, ttä alueet kartoitetaan ~~delleen mittakaavaan 
1a2ooo. Täten oaauc.an tar empi arYio esiintymäiu 1woata. 
Tutkitaan, mill~1~1a aihteluit· kivilojis on . Otet an riit
tävä mä ärä tlliyttai tä, joi takin satoja kiloj • Su.or1 tetaa n z·i

keatu.a j k~ytt8kok.eet. 

:\lu&et pi tä1oi ki1reellit.lesti vara ta ououen .Mallli 0Hrlke-

yht1'Jlle. .. 
. ! 

Otaniemi, maal i skuun 2o ~:n~ 1955 

Toivo ~1kkolo 
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5a ]) i e 0 p a IS i 't tt t 

llilch H.C:. Schwal.be (s.o. ) i st der E1Dsats des falklln• •••• ...,. dw dadt 
.1 e:!!Teiehbaren gu.t en Opllzi tttt sehr sebätsezwwvt. 

4~ Q 1 ä t t e u n d G a- 1 t ~ 

N.:acll Rommberg (!alkwn-Pl'Vrier fUr Pllp1amqaober) 1d2d ld.t 'Ma heplltelltes 

Papi er ges chm ei d ig und n1cht lapp1a. ea erbllt 

ein en w eic he n, Tellen v.nd angeaeh••a Glaot

l e d e r- 0 r 1 ~ rP so dass tallanbal:tige Pap1era a-J.a•r•"'D eoic1Maa 
gle~ die Yamohml.ich aaa RaderD be8teheD UDd Dir «SIWD ~ Zuata Tcm. 

Zellst.a.cr entbalten. Aut sclch ~ p...,.idJ&eD Clr1tt JaB • •• B. 
besmners bei B a n k n o t e n p a p 1 e r 1IDf s p 1 • 1 k a r t e a k a r -

t o n -. Scbiesslieh erhUht 'fal.1mlll d1e Sat1Dap de8 Plp18n. 

R. O. Qase,y (Paper T.J. 1.551 Sol (1952), Br. 2o) tlDirt; -. daa f a 1 k u a 
ei nen weic he n., geachmeidigea O:r1tt gibt 1JDd 

u. a. sur Verbesaer.t'QDg dos Orittes 1llld des AaMbeDe dee Blattes .u.t. _,.. 
lich der Gllltte geben Bi-echt \\Dl Pt.rets~ (e.o.) aa, etua IIMh .S. ~ 

zwiSchen !allmm UDi Kaolin ke1De Dl8J'kUclw! Vatereald8de ~ ldlld. Du 

Sati.D18Nn selbst w1rd jedoah iDsaf.._ ele~, ala dSa DS.tlpodid.al _. 

FalteDb:l.ldaDg aut den :Ka.lJtalem bec.tellteDl ~ 'ldzd, 1MSl t.:I..,.,,Spr 
Stott geaclne:ldig 1st 1Dil sich an die. Walse ....alalect ~. 

5,. B 1 a t t d 1 c h t e 11 D d S t e 1 t 1 g k e 1 t 

Be:!de EJ..,.obatten w:rdeD ebahll8 YCa BNcllt 11111 P1Wa1....,. (•.o.) ..,.._. 
such. Die D1chte der ~ Plplee ~~te!&' clsNb dH , • ...,..,._ JUll
sto.tte 1D tolpltder Rdlealolp .. 

BlaDcti:D (psllllte hw4w) 

14Jdanllfid 

!a1Jaa 
Asbe.U. 

X.Ol:lD 
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8. Plaob11egen dee Paplere 

Das ~ vild 4uNa tal••••tftlaD!aua &eladert. ., & Mepodtlcll .. 
BJIIro1la bleeltJ&t; • 
••• Hlt fdaal berp.tellte ...,._. 1ll8at a!oh -.tt tlabe ~. 

'· B • d r • o k- u a d B • e e h r e :1. b b • r k • 1 t, a • d l e a- t a-
blskeit , .. 

Mlall ~ dell r.pse eJm ....._ &MObloe ... Ohartlllohe 1IDd ~- .S. 

sata ~t, Beee~t aJ ~ Bdm Jra tiC1ntok 

.... dte 81lder eoblrt - :IAIMft ~. ld.t !alkla beJr&Mtellte Ltt'.tho~NP
~ 111- ld.eh ftlt åa ....... BalbtCII1de ma- clie ~ ..... 
- ........ ,..,.. l'eSD8M ~ ..... aeUrt Viedtrl'ppbea, te1De 

DetaSls - raz.bt8De 1iretea be ... bew• (~. 

J1a o!ae Polp des ~ BUt.bane• de8 M._, ..t die ~Adaop• 11111 

Pe8Upal-~ VJ.t\ ...... ---IUUnatf- 11Mb ......... 
de Blpften'&blt eJa BSa ~ Blb:leb8rta'_. 80id.e ~ 
~ dle• f.ålla:be. Ia Wlde e!De Z'lllf1N dee Deret,....nea • 2 hDkte 

aec••u.r Jd.t holtn - BJIDDIJxe p1U11teD raps.. te.taeatela. 

Das stabea talJaDp!U11ter Jlllpi8N w1Jid .....satiiri, da etu fa1kal te-.r ala 

~ PUll8totte • de ..._. llattet. DS.e bu8en ~ Ja •••• zut.11 
VlliJ-~ W..t.pe1t at h6Mre JDattdieJdle iD woelrBDM Zutllll 

... d.-at Ida. 
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9. S 0 ll 8 t 1 1 e 1 i 8 e ll 8 0 b f ~ e D 

Mlnll er1'1111er ••• Vercilbea 
dee raps.w. JQc1a ao 
du8 bel dwllerstellmla ..-. ~, K o a a • r Y 1 e r u n 1 • u a cl 

I " o 1 S. e r p o. p 1 e r 'Weamsde\ ~. Soh14el8ltob wJid cJuNh falJmm M.a 
latsUadbarte:l.\ dea Pap1eree herabaeeet.st. 
P a e k p a p i • r e 'lllllde d1INh die tal•w''Vez-.lq 1ch -' IIOIIdepM, 
c1me dau & .-tcneltehe lPestlgke1t ~ 

1 a r t o a a • a d P a p p e a. 'aDa:l ._.le!b\ dar r.ppe etae pv1aae har

llll'fdce Zlld.sbit 1IDd CJlltte, ~ daal Aubrecllaa bfdm ~ aut del' 

Sclmrddiiii80Jdae a1 eweiat eScb ala Yered:bmgam1_.1 ftlt solebe hJ).,-&C'tla, 
d!e a der ~utfte eSDe veitdeheD!a Veratbe!tumu daii11E:ObeD ndi888D 

(llltzea, PNaaea, UberklebeD, Vel'80ld81J, BeclnokeD uaw.) (lloafJDbelts) • 

D!a VracbiD der ~. erdm.ta Z'QIIIl!me del" Ve:iiMD!q YOD 'falkatl Sll der 

~· Uegen aebeD der &UM'lce P.l'e:lalap des f~ t.ptslobUah 
1n deD ~ ADt~ dle 41e 118US8ltlieheJJ Paplei'IIIUC:Ih!IISDI~IIW111l-

dtpelten - deD Pap1entotf stelleD. 

r Wlbl'eld .- tJIUbelt tallaa 11111' ta beaeaderea rm.leJl eiasetse, •· B. wo dU Pap1er 

e!DBD ~ l.1tgeJI8hmeD Or:ttt habeD sonte, W!Jd ea hnte me1'lr n e1Dal 
al.lpmtda aDpVedetea PUllatott. Ee 5.8\ 1d.ah mebr der t.ll'1tt oder da• PlaohllePD 
des · PapSerea al1e1D, a8W8PD 'lalka:l eiapaetst wil'd, Y!elmebr dld es dle ESgen• 
8Cthlt.fteD, d1e es stott at d• Pap1erma8e1Wle ftllle1ht. Je naeatlicher & 
MascJd.twwe~t flll' d!e lt!rtsobatW.cbkeit der BerateUlmg wlld, Ulft 

so dzincltcber 1st d1e ~ jede r~ate, d1e etDe steiprag der 

Oe8Cbw:lrld1gk81t ttlldert, um '1'alJaml eat.wUaaert Jd.ch zmt aut d• ~ 

ate'b, 80.1I!eftl bea'Jbstt.P 81leh <He lfasaeftbaabe dcrr ~ at dtm Pleuen, 

Wie - de V~ Yoa Brech tili! PINtaecbDer bewargeht. ESa wlteze' 
~ ta dSeser ~ !8t du ~ Lo816sa dar Pep!erba!ID YCD da 

Pl'e;s- aJ <1as St.a'be:rbalteD der ~Umal'fllebeb. .Auch die a\lll8U&e l'Ullatottau• 
bnte dea fallr:aal8 'W1I'kt sa diew Riohtq1 d& de es. bedeateD!e Ellltlaet1ms 

~ . 
der St.at'fllaceJ" bedcnatet. 
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Vut~HilCllliDit'\,m ~ a.tst uat f.B.tjlll.lhd.~ tat 111r • 

alll~la. 1Miballlt -lft1JL. Ds. bJIIeft r..tsatdt, dle cJae falJnw 

Wht, ' 

0.. wJ.cht,Spte Brplld.a d!e 1st ocb de v.---·-- dee tal• 

av.t cf1e bd 8JideftD PUllatofteD dle - eo--95 • 

ftl':ld.Drlen ldft• 1st be1 aoger e1sw aer.I.IIP •• der tet.-mg 

tU'tiUste:U... Diee becfeutet dDe erbebllcbe Iå•"wte~ iD "f1e1eD 

llllJa Ubelbm1pb ent die MBallalike1t, hoebgefUUt. PapieN ~ IlU leiPleD. 

TUJiaiD, ~ clnckYerbealllftlde ~ .,. bebmst ldJI!. !at. deo ldcbt 
_. 1UJ' ~18Jie be8CU!en p.t petpt, ecafeiD auoh de geaebeDe IUllatott 
!Ur ScbN1bpap1ere. 

DSa Mlber llll8br ge ertuate beasere Bedrackbel'ke1t 1st beute diii'Ob 

d!e 111tl..XSidp Bmllmlsc dea Demd.sca•'l'estes talbmgetUll.te Paplele belqt. 

l.uh du p1Uiehtete stauJwm ~ durch tallnla, das 1Dtolge 881Del' biJbareD 

V8l'laal,acbllS.t ar Faeer d1e FUllatottauebeute, d1e Pest1gkeit mt d1e 1.etJr1ma 
begUJwtsp, wltpberld ftiiiiSS.edeL 

IDsgeR!It stent e1cb ecntt 1'allaa ala e11l mit beeoDJenn vonugen ausgese!cb· 

D8ter Papier1\lllatott dal". 

!tln sollte elauben1 dus Ze1~:1.er e1D Produkt 1st, deeecm Abeata 

1n ~11chster L1D1e pwlihrlaistet iat, aoUte doch der Blldarf gleSclJI&qdg 

lav. ale1ohmlsetg 8DSteigeJX1 gegeb$1 se1D. 

SC1J118D • den .Absats dG' Produktion 

Jat 1MideD,. 

5lohel- v1Jd die Weltkapasitut 1D der Rotoerzeagang we1ter ~. !Heae 

' bet1jac edDschltesa11ch der Llb!er dee Oetblockes tm Jahftll9S9 etwas lllbr w 
lo.,..ooo tcu. PUr 1954 w1fd cUe t1eltkapas1tlt mit 12.12S.ooo tans, 1Ur 1955 

j • 
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19 111.\ D.?lS.ooo tcme 1llld 1Ur lBS'71d.\ .928.ooo 

•• 

dob 
1 

' e.ua.ass 
1954 u. .lo8 

l2.8ll.ioa 
ll. .2So tCDI 

.&oo 

d:le Wel~ w1e tolst 

19 /89 a.UB.74o tClll8 
1954 n.eJB.rm tcms 

5 12. '112.462 tcms 
19 l!.67S.ooo tcDs ge 

195'1 H.&K.2oo toDS pschltat 

bt dch, daaa 1Ur dae Jabr 1957 der Weltbedart dUNh d1e Weltm~eU.~~-. 

DiGh wUd pdeckt n. W.m aucb .U]]ejcht DOCh e1D !eU d:W 
r 68o.ooo , dSe dte 'YOI'8W!Ieicht11cbe Eri8U8'JD& Ubente vlrd, 

1drd w.ss.en ~en k'bleD, becleutet daa keine ae~ der ahaDcen. 

Du 111 eo , ala d1e VerSCfi'IUJIC ait Zeitullph'unckpapw •or •ll• 1D ka-

p1~ Llrd aut pvtase Yar.ratebS.l&!q Bedacht vil"d 
UDd Sn tmtJereD Lladem w1a ~ aDd ~ 

beute noch 11DecbriDJamgea m der Pap~eraOI'gUIC 

bestebela. 

Be &ib' kaum eSD Papier, daa iD der ~ l1ehkeit e1De 8Glhe Auttt1Gd••1t 
beaDSPNalx& vie etu Zet w. Dem :ba n udeND Papier-

' 
~ ..sz,t Zd~ durdl •ine glekbse1\Sge B:tceascbatt ala Rohetott 
1UI' f51le8 d wichtipten lfaebr1obteadtte1 - dte Zeitung - n ebaa Faktor, der 

Uberfdu U. Jdlwa e!De polt BldtA11iliJDI 

atlllt. 
J 

1 
1 
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Dt. ~-on. ~a x..,.. 
ID laflanl:ll.el'tiD 

aa.tma~~SW• dlllft!ll z.t=gen 
~lnlfiiii!NlUUsebe8 JWUlttas.s, dU 

bnte 

.. 'l'fiRCJ. 

_.......,ra dDa ·--·-• r.do!J\ ••1811tl~cbe S·!Cb~ld. 

lolge, 8Scb die 

1st UDCI ptrachtet vSrd, c!i Jdedd.c n balten. D1e leltuugsd~ackpaptewer-
8CII'IUDI aat alle lU:Ile R dohe:rD, gSM jedaa IaDte, 1D dem e1ne ll8t1ala1e Pro-
dUktion beeteht, das Bestft 1 8I1Den Bedart eipDea Qullen su aecJIC&D. 

Me vieder ~· LtMl1tlt der Marktlage ~-.t ct ... oh 
~ 16 d Jtaa8e1 ale llpartlrapaltltell ftl'blmdn smt. Wezdell cJSese dsa• 
p_.., • ei1al DOtvezld Aal8].a1eh m da Zuo!maepbietea bemlatelleD 

1-' eSD kont!ad.erl.Seber Ab8ats 80 &ttt V1e dctler. 

Jlaeb 80beD SchltSUJaD v1ld ~ dus del' et "• Welt -
~ die USA tmd Jtqada - YOD 1965 • l966 1a 141 ., dal 1ft ftD 511 IW.1. 

r tclas aat 11,9 J.f1l1. te., ete1gea dUrtte. Rel&tS.Y • h1Sab8teD v1rt:t c11e stet.ge· 
~ ~ eud~.._ LID!er........., •'ioh • Uher Soo •· ,_. a.h 
fUit Aedea, dle SclrjetuDtc 11111 At1r'1Jra J'eOJmet 111b ad.~ ~ eSDar YeNfti• 

hcJmna de8 gepmrlld1&ea Va-blta:lås. ~ du! Darehaobld.tt tdMD Wte 
ftlatlY bcbea Yerbrauah Mt, ~ U. stetgeN:q 1l:l 61 Y.B • 

.._,... 4c Y~.te1geru;Dg 

!lleh Oeb!eta mlt ~ ~ bclbeD S~grad aDd IIOlabeD ~ 

~ iet D8beD deD Zu51MiafaltOND 'fo~ aDl! ~ 

W2a Wu adb:ut, d1e ,__, dea ~· JDs 

lalJdD. • ss.be:D. 
l 
J 
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m. UJISCO bå ~ -- ftll ..,.., Jam- lllbr .,,..,_,. .., autecblua

fticbe U~fln .... ~· SWb1 ia eroa- aesats.at. LID!~, 
dGt swtt.U. ala V~ DOCh .-.. a18 3trta' ~ WWdtll 

.mt • dDd cJ iD CJb1Da sur ZeS.t .- ala etu 1111tte1 m IDM• ..- ala eo S 
de ~ bal.pbabeta -, w Sa SUd• ..s H! ~, Sa AhDa 
1llld a \111! ML~ o liD! tUAt Au.a&dcbtc ~ Bldetane~ 
•nuwt~ 

6etafteiob atebt ld.t a11 dSeaen Oeb!eteD bereite :bl Oe~ me . 
St.atiRik ftl' deD ~ Papiel'elpol't wUt, ~ d0l't1dll 

benits aut. 

a.a J.usbau del' V~ Jd.t dieaen Oeb1eteD Sa Y .. lD ldt pii1881Dbatter 

Pllep dezt ~ ~ dUrfte bme BeaorgDSe ftr d1e 

kUDttJp Wc141DI aftuawD laaeen. BS.- --.otd.tat, die eioh Sll PJre1aullter

b!etGJt&6A auv!Jokt, 1st m 1ce1ner Weiee begl1SD&!et. 

Wichtic aber 1st e1De •orpaae Pllep cter hD!eebatt durch BeUetmma lld.t 

eiraraDJfreier Qu11tlt1 Nftb&ltuq d• L1etertera1Jae1 Pflep des aat- liutee 

duJteh lbaerate Sa'loaitlt. Da d1e lotleDI!&keit diellr VONUaetltuJpJl YCID 

de Bstetr. ~ d1a daftmt upwieaa e:tat, ld.t t1nD Proctakt'Ail 
ed den Wel*tkt; • geheD, erkmlt Wlden, 1at c!1e Oetabr e1Der Absatsttoobltc 

IWM aeaeben. 
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Eripainos Paperi ja Puu n:osta II, I959 

ERKKI A. AAL TIO * 

Kotimaista talkkia 

paperiteollisuuden tarpeisiin 

Yleistä 
Talkki on pehmeä luonnonmineraali, joka kemialli

selta koostumukseltaan on vesipitoista magnesium
silikaattia. Se esiintyy harvoin hyvin muodostuneina 
kiteinä, vaan on tavallisesti pitkänomaisina, suomu
maisina osasina, joiden raekoko on suurempi kuin kao
liinin. Riippuen alkuperästä ja puhdistusasteesta tal
kin laatu ja väri vaihtelee laajoissa rajoissa, jälkim
mäinen vihertävästä valkoiseen. Talkki omaa luon
teenomaisen rasvaisen tunnun, joka on ominaista myös 
sillä käsitellylle paperille. 

Talkki onkin vanhastaan tunnettu paperin täyte
aineena. Erityisesti sitä on käytetty parantamaan 
painopaperilaatujen painatusominaisuuksia ja tuntua, 
minkä lisäksi sitä on lisätty kartonkien päällyskerrok
siin. Talkin käyttö paperiteollisuuden apuaineena on 
viime aikoina kasvanut ja monipuolisfunut. Tähän 
kehitykseen on vaikuttanut paitsi painopapereiden 
kasvaneet laatuvaatimukset myös konenopeuksien 
kasvu, joka edellyttää käytetyiltä täyteaineilta suurta 
vedenluovutuskykyä. Lisäksi on talkin hinnankehitys 
viime aikoina ollut suotuisa. 

Talkin paperiteknilliset ominaisuudet 
Aikaisemmin , kun täyteaineitten systemaattiseen 

tutkimukseen ei vielä oltu kiinnitetty huomiota, talk
kia käytettiin lähinnä vain antamaan paperille miel
lyttävän pehmeätä, rasvaista tuntua. 30-luvulla täy
teaineiden yleiset ominaisuudet tulivat paremmin 
tunnetuiksi lähinnä Brecht'in ja hänen avustajiensa 
suorittamien tutkimusten ansiosta. Talkin kohdalta 
nämä tutkimukset osoittavat eräitä ratkaisevia etuja 
verrattuna kaoliiniin, joka lähinnä halpuutensa an
siosta on ollut painopapereissa yleisimmin käytetty 
täyteaine. 1'alkin edullisista ominaisuuksista mainit
takoon seuraavat: 

- V edenluovutuskyky 
Tuotannon taloudellisuuteen tähtäävät yhä suu

remmat konenopeudet pakottavat etsimään keinoja 
paperiradan nopeaksi kuivaamiseksi. Viimemainit
tuun vaikuttaa voimakkaasti massan kyky luovuttaa 
vettä viiralla ja puristimilla . Brecht ja Pfretzschner (r) 
havaitsivat, että talkilla käsitelty paperi omasi suu
remman kuivapitoisuuden puristimien jälkeen kuin 
kaoliinilla tai kalsiurnkarbonaatilla käsitelty paperi 
samoissa olosuhteissa, seikka, jolla on vaikutusta höy
rynkulutukseen ja tuotantoon. 

* E. A. Aaltio, Dr.Tech., Finland Institute of Technology, 
Helsinki, Finland. 

- Lujuusominaisuudet 
Useat tutkijat (2,3) ovat havainneet, että talkki 

muihin täyteaineisiin verrattuna vähiten alentaa pa
perin lujuusominaisuuksia. Tämä sallii paperille suu
remman täyteainepitoisuuden lujuuden liikaa kärsi
mättä. 

- Retentio 
Talkki omaa kaikista ·paperin täyteaineista parhaan 

retention. Brecht ja Pfretzschner ovat saaneet eri 
täyteaineille seuraavia retentioarvoja: 

Kaoliini 
China Clay 
Talkki 
Asbestiini 
Liitu 
Blancfix 

Liimaus 

% 
33·5- 37·5 
31.5-35.0 
66.o- 6g.o 
63·5 
24.0 
44·0 

On tunnettua, että täyteainepitoinen paperi liimau
tuu heikommin kuin täyteaineista vapaa paperi. 
Niinpä kaoliini ja blancfix 30 %:na lisäyksenä alenta
vat Himalujuutta 60- 95 %:1la. Talkki sensijaan ei 
vaikuta heikentävästi liimalujuuteen (4,5). Tämä 
merkitsee paitsi säästöä liimauksessa, myös mahdolli
suutta saada runsaasti täyteainetta sisältäville paperi
laaduille korkea liimalujuus. Tämä tekee talkin erit
täin sopivaksi kirjoituspaperin täyteaineeksi. 

- Painatusominaisuudet 
TalkiUa täytetyn paperin hyvät painatusominaisuu

det ovat vanhastaan tunnetut. Se antaa paperille 
sileän, hyvin suljetun pinnan, jolle hienoinkin paina
tustyö onnistuu. Talkin suuri taipumus kuituihin on 
paperin pölyämistä vähentävä tekijä. 

Muista talkin paperille antamista edullisista ominai
suuksista mainittakoon kellastumista vähentävä sekä 
ruostumis- ja muita hapettumisilmiöitä estävä vaiku
tus, minkä lisäksi se pienentää paperin syttyvyyttä. 

Lahnaslammen talkki- ja magnesiittiesiintymä 
Maassamme on talkin käyttö paperin täyteaineena 

ollut vähäistä verrattuna kaoliiniin, jonka kulutuksen 
voidaan arvioida nykyisin olevan 40 ooo- 50 ooo ton
nia vuodessa. Yllä selostettujen talkin edullisten omi
naisuuksien perusteella tuntuu toivottavalta, että 
ainakin osa tästä määrästä voitaisiin korvata koti-
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maasta saatavalla talkilla. Tähän antaa edellytykset 
Suomen Malmi Oy:n Sotkamon Lahnaslammella sijait
seva t alkki- ja magnesiittiesiintymä. Louhoksen si
jainti ilmenee kuvasta I. 

Lahnaslammen esiintymä on mineralogisesti talkki
magnesiittikiveä, missä on hienesbomuista t alkkia 
n. 40 o/o, karkeakiteistä (1 - 5 mm) magnesiittia n. 
40% sekä lisäksi kloriittia, kiisuja, magnetiittia ja 
kromiittia. Esiintymän malmivaroja ei tarkoin tun
neta, mutta niiden oletetaan olevan vähintäin 5 milj. 
t onnia. Koska magnesiitin markkinointi tällä het
kellä muuten kuin ehkä lannoitusaineeksi on vaikeata, 
täytyy mahdollisen rikastamon kannattavaisuus pe
rustaa talkin riittävälle menekille. 

Tutkimustyö 
Tutkimukset talkin ja magnesiitin rikastamiseksi 

aloitettiin VTT:ssä v. 1956. Talkin osalta kokeet ovat 
kohdistuneet ensisijaisesti ·talkkirikasteen eroittami
seen kivestä vaahdotusmenetelmää hyväksikäyttäen, 
mutta muitakin, taloudellisempia menetelmiä on suun
nitteilla. Talkin puhdistuksessa vaahdottamalla on 
onnistuttu ja näin saatu talkki omaa hyvät ominai
suudet. Talkkirikasteen kemiallinen koostumus sel
viää taulukosta I, jossa sitä voidaan verrata erääseen 
korkeatasoiseen ulkolaiseen rikasteeseen. Lisäksi on 
taulukossa esitetty teoreettinen koostumus. 

2 

Tauhtkko r 
Lahnaslammen talkin kemiallinen koostumus 

SiO, 
Ti01 
Fe20, 
MgO 
CaO 

Hehkutushäv. 

I 

% 
58.3 

r.8 
3·0 

30·7 
0.3 
5·8 

2 

% 
59-33 

2.6 
30·9 
0.7 
5·9 

r. Lahnaslammen talkkirikaste 
2. Ulkolainen talkki 
3· Teoreettinen koostumus 

3 
% 

63·5 

31.8 

4·7 

Koska pääasiassa ulkomailta tuotettu kaoliini muo
dostuu k.o. t alkin pahimmaksi kilpailijaksi, suoritet
tiin Oy Keskuslaboratorion toimesta vertaileva tutki
mus Lahnaslammen talkin ja erään paperiteollisuu
dessamme yleisesti käytetyn kaoliinilaadun välillä. 
Laboratorioarkit valmistettiin massaseoksesta, joka 
sisälsi 50 % valkaistua suUiittimassaa ja 50 % kuusi
hioketta (painopaperilaatu Grade IV). Tulokset esi
tetty t aulukossa z. 

Tuloksista havaitaan, että talkin retentio on tässä
kin osoittautunut paremmaksi kuin kaoliinin. Paperin 
lujuusominaisuuksiin on kummankin vaikutus ollut 
suunnilleen sama. Huomiota herättää t alkkipaperin 
selvästi parempi venymä, jopa raakapaperiin verrat
tuna. Hiokkeen suuresta suhteellisesta määrästä joh
tuen ovat erot optisissa arvoissa jääneet pieniksi. 
Yleensä on todettava, että tutkimuskohteiden osalta 
käytetyt täyteaineet ovat osoittautuneet munnilleen 
samanarvoisiksi. 

La bora toria-olosuhteissa puhdistettua Lahnaslam
men talk.kia on kokeiltu myös Veitsiluoto Oy:n paperi
tehtaalla suoritetun laboratorio- ja t ehdaskokeilun 
puitteissa. Näissä kokeissa talkkia verrattiin t ehtaalla 
käytettyyn kaoliiniin. Laboratoriokokeista saadut tu
lokset on esitetty taulukossa 3 ja tehdaskokeilusta 
saadut arvot t aulukossa 4· 

Tuloksista ilmenee jälleen talkin parempi retentio 
kaoliiniin verrattuna. Lisäksi voidaan tässä havaita 
talkin edullinen ominaisuus lujuusominaisuuksien säi
lyttäjänä. Optiset ominaisuudet sensijaan ovat miltei 
samat . Sileys on kaoliinipaperilla jonkin verran pa
rempi kuin talkkipaperilla . 

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin talkin valkoi
suuden olevan 8o% ja kaoliin.in 74% (Photovolt) . 
Mikroskooppinen tutkimus osoitti talkin raesuuruuden 
vaihtelevan laajoissa rajoissa . Kaoliiniin verraten oli
vat suurimmat talkkirakeet 10- 15 kertaa suuremmat 
ja pienimmät jopa alle kaoliinin raesuuruuden. Aal
tion (6) mukaan on täyteaineen lujuusominaisuuksia 
buonontava vaikutus sitä pienempi, mitä karkeampaa 
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Taulukko 2 

J(aoliinin fa talkin vertailu 

Massa: 50 % v:tu si, 30° SR 
50 • hioke, Fr = 87 ml 

Pist e Täyteaine Lisäys Tuhka- Täyteainetta 
pitoisuus paperissa 

N:o % % % 

I 0 0,50 0 
2 Kaoliini IO 4.94 j,06 
3 Kaoliini 30 II ,70 12,8o 
4 Talkki JO 7·44 7.13 
5 Talkki 30 Ij,I4 15.30 

Piste Täyteaine Lisäys m 2-paino Tilavuus-
N:o paino 

% gfm• kgfdm3 

0 8r,6 0,456 
2 Kaoliini IO 86,7 0,461 
3 Kaoliini JO 94,2 0,496 
4 Talkki 10 86,2 0,487 
5 Talkki 30 96,6 0,503 

täyteaine on. Suurempi raekoko osaltaan myös selit
tää talkin paremman retention, koska massan täyte
ainetta suodattava vaikutus t ällöin kasvaa. 

Taulukko 3 

Veitsiluoto Oy:n laboratoriokokeilu 

Massaseos 75 % hioketta + 25 % selluloosaa, täyteainelisäys 
25 % massan kuivapainosta. 

Kaoliini r Talkki 1 Kaoliini 2 Talkki 2 

Tuhka % II.8 13·4 9·3 12.0 
Retentio% 47·2 53·5 37·2 48.0 
Opasiteetti o.gg 0.99 o.g8 o.g8 
Valkoisuus% 52.0 55·0 56.o 56.5 
m 2-paino 79·5 78.0 76.0 78·5 
Paksuus o.o98 o .o98 o.o96 o.o96 
Katkeamispituus m 2 510 2 690 2 270 2 370 
Venymä% 1.4 1.5 1.5 1.5 
Puhkeainispinta m 2 26.5 31.5 24·4 2j .1 
Sileys sek. (Bekk) 6o.o 55·0 53·5 50.0 
H uokoisuus sek. (Bekk) 28 33 28 25 

1 pH alunalla 5.5:een 
2 • 5·5:een ja natriumaluminaatilla 6.5:een 

Taulukko 4 

Veitsiluoto Oy:n tehdaskokeilu 

m 2-pain o g · 
paksuus mm 
katk.pituus m 
venymä% 
tuhka% 
valkoisuus % 
opasiteetti 
sileys (Bendtsen) 
huokoisuus (Bendtsen) 
kiilto (Kieser) 
pintalujuus (Dennison) 
Täyteain. retentio 

Talkkipaperi 

68.5 
0,075 

4 780/r 760 
1.1/2.0 

11.7 
63.1 

0 .98 
72/90 

5 2 
14/13·5 
8{II 

53% 

Kaoliinipaperi 

6 I.7 
0.073 

3 350/1 82n 
1.4/2.0 

11.4 
65.1 

0.98 
81{ro5 
50 
14/13 
9{11 

51% 

Täyteamc- Valkoisuus Hajaheijastus- Contrast 
retentio Roo kerroin R atia 

% % cm2/g 

71,8 480 0,950 
51 74.4 0,960 
43 75.3 552 0,962 
71 74.8 487 0,956 
51 74.5 509 0,958 

Katkeamis- Katk. Puhk. Repeämis- Kaksois- Huokoisnns 
pituus venymä pinta pinta taitto- Bendtsen 

luku 150 mm VP 
m % m• m• mlfmin 

4 JOO 2,8 26,5 1,42 45 214 
3 750 2,7 24,3 1,37 40 229 
3 400 2,9 21,5 J,34 23 270 
3 700 4.2 23,9 1,36 37 226 
3 450 3.8 2J, I J,33 Jl 235 

Vaikka suppean tehdaskokeilun perusteella tuskin 
voidaan vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, 
on todettava, että talkilla käsitellyn paperin laatu 
on täysin vertailukelpoinen vastaavan tuhka-%:n 

. omaavan kaoliinipaperin kanssa . Valkoisuus on talk-
kipaperilla 2 % huonompi kuin kaoliinipaperilla, 
mutta huomioonottaen täyteaineitten valkoisuudet, 
tämä ei voi johtua talkista. 

Lahnaslammen talkkirikastamon 
perustamisedellytykset 

Edelläolevasta käy ilmi, että Lahnaslammen talkki 
on korkealaatuista ja sellaisena täysin kilpailukykyistä 
markkinoilla olevien kaoliinilaatujen kanssa. Ottaen 
lisäksi huomioon kirjallisuudessa esitettyjen tutki
musten osoittamat t alkin edulliset ominaisuudet, olisi 
toivottavaa, että Lahnaslammen talkki voitaisiin 
käyttää hyväksi maamme paperiteollisuudessa. En
nenkuin rikastamo voidaan perustaa, on kuitenkin 
oltava takeet siitä, että markkinointi alkutuotanto
määrälle on taattu. Koetehdasta tuskin kannattaa 
perustaa, koska asiaan liittyvät probleemit kyettä
neen ratkaisemaan muutenkin. Mikäli paperitehtaat 
voidaan saada kiinnostumaan kotimaisen talkin käy
töstä, voitaisiin aloittaa esim. 20 ooo tonnin vuosituo
tannolla, varaten mahdollisuus tuotannon myöhem
pään kaksinkertaistamiseen. Ottaen huomioon ajan
kohtaiset paperiteollisuuden Jaa j enn ussuunni telma t, 
voidaan täyteaineitten kasvavaa menekkiä pitää to
dennäköisenä. Omavaraisuus t äyteainekulutuksen 
tältä osalta olisi epäilemättä kansantaloudellisesti 
arvokasta. 

K IRJALLISUUTTA: 

r. Brecht, W. ja Pfretzsclmer, H., Papierfabr. 34. 417 (1936). 
2. Brecht, W. ja Pfretzsclmer, H., P. M. A. Tech. Bull., 44 

(1936). 
3· Shaw, M. ja Bic!eing, G., Tech. Papers of the Bureau of 

Standards N:o 301 (J925) . 
4· Brecht, W. ja Pfretzsc}mer, H . Papierfabr. 35, 103 (1937) . 
5· Milham, E., Paper Ind. 555 (1924) . 
6. Aaltio, ]., Paperi ja Puu 38, 589 (1956). 
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Taulukko z 

Kaoliinin fa talkin vertailu 

Massa: 50% v:tu si, J0° SR 
50 & hioke, Fr = 87 ml 

Piste Täyteaine Lisäys Tuhka- Täyteainetta 
pitoisuus paperissa 

N :o % % % 

1 0 0,50 0 
2 Kaoliini 10 4.94 5,06 
J Kaoliini JO II,70 12,80 
4 Talkki 10 7·44 7.13 
5 Talkki 30 15,14 15,JO 

Piste Täyteaine Lisäys m 2-paino Tilavuus-
N:o paino 

% gjm • kgjdm3 

1 0 81,6 0,456 
2 Kaoliini 10 86,7 0,461 
3 Kaoliini 30 94,2 0,496 
4 Talkki 10 86,2 0,487 
5 Talkki 30 96,6 0,503 

täyteaine on. Suurempi raekoko osaltaan myös selit
tää talkin paremman retention, koska massan täyte
ainetta suodattava vaikutus tällöin kasvaa . 

Taulukko 3 

Veitsiluoto Oy:n laboratoriokokeilu 

Massaseos 75 % hioketta + 25 % selluloosaa, täyteainelisäys 
25 % massan kuivapainosta. 

Kaoliini 1 Talkki 1 Kaoliini 2 Talkki 2 

Tuhka % II.8 13-4 9-3 12.0 
Retentio % 47·2 53-5 37·2 48.0 
Opasiteetti 0-99 0 -99 0.98 0.98 
Valkoisuus % 52.0 55 -0 56.o 56.5 
m 2-paino 79-5 78.0 76.o 78·5 
Paksuus o.o98 o.o98 o.o96 o.o96 
Katkeamispituus m 2 510 2 690 2 270 2 J70 
Venymä% 1.4 1.5 1.5 1.5 
Puhkeamispinta m 2 z6.5 JI.5 24·4 25.1 
Sileys sek. (Bekk) 6o.o 55.0 5J-5 50.0 
Huokoisuus sek.(Bekk) 28 JJ 28 25 

1 pH alunalla 5 .5:een 
2 & s .s:een ja natriumaluminaatilla 6.5:een 

Taulukko 4 

Veitsiluoto Oy:n tehdaskokeilu 

m 2-paino g . 
paksuus mm 
katk.pituus m 
venymä% 
tuhka% 
valkoisuus % 
opasiteetti 
sileys (Bendtsen) 
huokoisuus (Bendtsen) 
kiilto (Kieser) 
pintalujuus (Dennison) 
Täyteain. retentio 

Talkkipaperi 

68.5 
0.075 

4 78ojr 760 
1.1/2.0 

11.7 
6J.1 
0.98 
72/90 

52 
14/IJ.5 
8JII 

53% 

Kaoliinipaperi 

ÖI.7 
0.07J 

J 350/I 82n 
1.4/2.0 

11.4 
65.1 

0.98 
81j1o5 
50 
I4/1J 
9/II 

51% 

Tä yteame- Valkoisuus Hajaheijastus- Contrast 
retentio Rco kerroin Ratio 

% % cm2/g 

71,8 480 o,95o 
51 74.4 0,960 
43 75·3 552 0,962 
71 74.8 487 0,956 
51 74.5 509 o,958 

Katkeamis- Katk. Puhk. Repeämis- Kaksois- Huokoisuus 
pituus venymä pinta pinta taitto- Bendtsen 

luku 150 mm VP 
m % m2 m• m!Jmin 

4 100 2,8 z6,5 1,42 45 214 
3 750 2,7 24,3 1,37 40 229 
3 400 2,9 21,5 1r34 23 270 
3 700 4.2 23,9 1,36 37 226 

3 45° 3.8 21,1 1,33 31 235 

Vaikka suppean tehdaskokeilun perusteelJa tuskin 
voidaan vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, 
on todettava, että talkilla käsitellyn paperin laatu 
on täysin vertailukelpoinen vastaavan tuhka-%:n 

. omaavan kaoliinipaperin kanssa. Valkoisuus on talk-
kipaperilla 2% huonompi kuin kaoliinipaperilla, 
mutta huomioonottaen täyteaineitten valkoisuudet, 
tämä ei voi johtua talkista. 

Lahnasianunen talkkirikastamon 
perustaruisedellytykset 

Edelläolevasta käy ilmi, että Lahnaslammen talkki 
on korkealaatuista ja sellaisena täysin kilpailukykyistä 
markkinoilla olevien kaoliinilaatujen kanssa. Ottaen 
lisäksi huomioon kirjallisuudessa esitettyjen tutki
musten osoittamat talkin edulliset ominaisuudet, olisi 
toivottavaa, että Lahnaslammen talkki voitaisiin 
käyttää hyväksi maamme paperiteollisuudessa. En
nenkuin rikastamo voidaan perustaa, on kuitenkin 
oltava takeet siitä, että markkinointi alkutuotanto
määrälle on taattu. Koetehdasta tuskin kannattaa 
perustaa, koska asiaan liittyvät probleemit kyettä
neen ratkaisemaan muutenkin. Mikäli paperitehtaat 
voidaan saada kiinnostumaan kotimaisen talkin käy
töstä, voitaisiin aloittaa esim. 20 ooo tonnin vuosituo
tannolla, varaten mahdollisuus tuotannon myöhem
pään kaksinkertaistamiseen. Ottaen huomioon ajan
kohtaiset paperiteollisuuden laa j enn ussu un nitelrna t, 
voidaan täyteaineitten kasvavaa menekkiä pitää to
dennäköisenä. Omavaraisuus täyteainekulutuksen 
tältä osalta olisi epäilemättä kansantaloudellisesti 
arvokasta. 

KIRJALLISUUTTA: 

I. Brecht, W. ja Pjretzschner, H., Papierfabr. 34, 417 (19J6). 
2. Brecht, W. ja Pfretzschner, H., P. M. A. Tech. Bull. , 44 

{I9J6). 
3· Shaw, M. ja Bicking, G., Tech. Papers of the Bureau of 

Standards N:o JOI (1925). 
4· Brecht, W. ja Pjretzschner, H. Papierfabr. 35, 10J (19J7J. 
5· Milham, E ., Paper Ind. 555 (1924). 
6. Aaltio, ] ., Paperi ja Puu 38, 589 (1956). 
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Otaniemi 

17 . 12. 62 

Vuorineuvos Petri Bryk 

Outokumpu Oy 

Helsinki 

Tervehdys ~ 

Niin se vain on , että kun saa asiansa tarpeeksi korkealla tasolla esille , niin se 

lähtee liikkeelle . Alemmill a portailla rimpuileminen ei auta. Olen Sinulle hyvin 

kiitollinen suosiollisesta asenteestasi Lahnaslampi - hanketta kohtaan samoinkuin sii 

tä , että sopivissa tilaisuuksissa arvovallallasi pukkaat asiaa eteenpäin . Maininta

si vuor ineuvos J . Walden ' ille on johtanut siihen , että Valkeakosken pL.äkonttorista 

on otettu yhteys j a asiaa aletaan puolin ja toisin selvitellä. On erinomaista , jos 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy aktiivisesti kiin. astuvat asiasta . Tiedän , että Kajaani 

Oy : n toim . joht . Tähtinen on eri ttäin kiinnostunut ja ~~llykosken tuomari Björnberg

in kanssa on samoin päästy alkuun . Olisiko Sinulla sattumalta suuressa Kymin Oy:ssä 

sellaisia tutLavia , joille voisit vihjasta asiasta , ennenkuin minä otan yhteyttä . 

~.inulla on sellainen mielik~va , että tätä yhtiötä olisi lähe styttävä arvokkaast i ja 

tahdikkaasti . Kymin By : n merkitys talkin käyttäjänä on e ri ttäin merkittävä , onhan 

se maamme suurin laatupaperien valmistaja . 

Ilmoitan Sinulle , että olen keskustellut Lahnaslammesta ylijohtaja Rekolan kanssa ja 

päätimme käännyttäväksi kauppaministerin puoleen vasta vähän myöhemmin , kun asiasta 

on enemmän konkree1.. tista esitettävänä. 

Henki lökohtaisesti olen piätynyt s ihen , että hanke olisi toteutettava ilman valtion 

rahoitusta ja nimenomaan n in , e•tä nämä suure~ yksity iset käyttäjät olisivat tavalla 

tai toisella mukana . Nfikä sitten meidän osuutemme kaivospiirien ja suum1i telman omis

tajana tulisi olemaan , se nähtäneen a i kanaan. 

Edelleen i lmoitan Sinulle, että vuor iteollisuusjaoston suosittelema rikastuskoe VTT : n 

vuorilaboratoriossa alkaa näinä päivinä , jonka jälkeen ennen pitkää saadaan "Lahnas

lampi - suunni telma II" valmiiksi. Kesällä tehtyjen yksi tyiskoLtai sten te~<.nillisten ko

keiden j a suoritettujen ulkomaisten opintomatkojen tuloksena minusta tämä talkkihanke 

näyttää aina vain valoisammalta . 

Näine väliaikatietoineni kiitän Sinua vielL kerran ja samal la toivotan 

Hyvää Joulua 

Jl~'a . t Ptli?4' 

SMOY 5 B. 500. 10. 61 KKPOyH KI K 3108 
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SUOMEN MALMI OY 

Postiosoite: Otaniemi ~ Pankki: KOP Otaniemi 

Puh.: H:ki 461026 Vaihde Postisiirtotili N:o 26 999 

• 

• 

Kauppa- ja teollisuu~ministeriö 

Teollieuueosaoto 

Hr:Lwi KI 

Viitteen ne Kirj ee nne 

• 

Geologisia tutkimuksia 

Geofysikaalisia mittauksia 

Syväkairauksia 

As iantuntija lausunto j o 

Viiteeemme Otaniemi 

lm-H/AS ,0.11.61 

'räraha·anomus Lahnaelammen talkkituotannon aloittamista varten 

Anomrne kunnioittaen valtion tulo- ja menoarviossa momantilla "Teolli•ta

miatutkimukset ja niistä aiheutuvat hallintomenot" 19 Pl . I.47 mytlnnettä

väksi 20 milj. markkaa koerikastuksen jatkamista varten Lahnaelammclla. 

Suomon lmi OaakeyhtiB on 1956 lähtien tutkinut Lahnaelammella sijaitse

van vuolukiviesiintymän hyvöksikäyttömahdolliauukeia. Vuoden 1960 loppuun 

enncssä oli tutkimuksiin käytetty yhteene·· 12,1 milj. marl:.kaa. 31 . 8.1960 

päivätyooH, KTUrlle annetussa eclvitykeeoeä "Alustava enitye Lnhnnslammen 

wolukivigsiinty.män hyväkeikäyt'tömahdollieuukeieta" on yksityiskohtaisesti 

kasitelty iihenastisat tutkimukset, labor5torio- ja tehdaskokeet sekä alus

tava kann tt~~uslaskelma. 

Tänti vuonna 1·akennettiin Lahnasl&l!l.lllelle koerikaetamo, missä tuotettiin 365 
tonnia talkkirikaetetta Kajaanin, ~impeleen ja JUmsänkoaken paperitehtai

den useampipäiväisiä tehdaskokeita varten. Tarkoitusta varten saatiin edel

lä mainitulla momentilla (19 Pl.I.47) olevaota määrllrahasta 15 oilj. I:lAr

~~ avuetueaumma hankk n toteuttamista varten (KT an kirjelmä 22.3 . 1961 

D ao 15>7/364/1961) . okonaiakuatannukset tämän vuoden osalta noussevat 

40 clilj . warkkaan • 

KKPOyHKI 9834-60 
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5uoritetun koerikastukeen voidaan sanoa teknilliaeeeä mieleeaä vastanneen 

tarkoitustaan. On käynyt oelväkui, että tuotettu talkkirikaste kelpaa mää

rättyjen paperilaatujen t~teaineeksi ja tällainen paperi on yhtä hyvää ja 

osin parempaakin kuin paperi, missä täyteaineena k~tetään ulkolaista kao~ 

liinia. Toisaalta tällaisen talkkipaper1n kirjapainoteknillisistä omina!• 
1\ ll()(MV\S• 

suukaista ei Tielä ole eaatu täysin vakuuttavaa kuvåa. 'Valmistetut tonni· 

määrät ovat vielä (suhteellisen Jvaatimattomat eikä kysymykseen liittyviä 

kaikkia teknillisiä kysymyksiä ole vielä voitu selvittää.( Tästä johtuu, ot- f 
1 

tä paperitehtaat eivät tässä vaiheessa vielä katso voivansa 10o%-ati siir- 1 

tyä käyttämään talkkia kaoliinin asemasta, vaan se tapahtuu asteittain, ol

len yksilöllisesti riippuvaieuusauhteeaoa kunkin tehtaan val~iatamaan pa- )! 
peri laatuun. 

Voidaan edellyttää, että sanottujen kolmen paperi tehtaan tuleva täyteaineen 

!tarve tuskin voi muodostua niin suureksi, että hankkeen kannattavuus on var
· " l m~., Olisi selvitettävä mitkä paperitehtaat e~ellieten lisäksi voivat siirtyä 

talkin käyttöön ja miten paljon muu teolli9uue tulee k~ttämään talkkia. Tä

mä kannattavuuteen ratkaisevasti vaikuttava markkinointikysymyksen lo~tlli-. .r 
nen selvittäminen edellyttäisi talkin tuotannollisen koetoiminnan jatkamio

vhcl~,_. JR[J~ ... l..~ 
ta nykyisess~ koerikaata~osea vielä ensi vuoden aikana, ennenkuin tehdä~ 

päätös lopullisen tehtaan rakentamisesta. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita, että maamme paperitehtaitten vuotuinen 

täyteainetarve noussee tänä vuonna yli 100.000 tonnin. Laadullisesti tästä 

määrästä noin puolet on eitö laatua kaoliinia ja talkkia, mikä pitäisi olla 

korvattaviesa Lahnaelammen talkilla.!Toiaaalta voidean edellyttun;-~~

timainen talkkitu~tanto~uodostuu ka~n~vakei, joevoidaan taata 25 ~o .ooo 

~~,n_.l'll~~-tf.tbrOT"iJ1mErltkJ. •• rorki tykaettöm!iksi ai voi tcnc a.oe~ttaa sitä nä-

kBkohtaa, ettU tässä tapauksessa oelvitetllän avcintcollieuute~me c~av~rai

suusmahdollisuue sellaisen tilanteen varalta, että ulkomaisen kaoliinin saan

ti syyotä tai toisesta tyrehtyy. Samoin olisi uuden, vähintään 100 . 000 ton

nia/v louhivan, kaivoksen syntyminen Kainuuseen merkittävä työllisyyspiete, 

jonka kerrannaisvaikutus ympäristöönsä olisi huomattava. 

Liitteenä• 

B1väkeikäyttosuunnitelma 
kannattavuu~laskelmineen 

Kunnioittaen 

flUO • .Lll MAIJ.1I OSAKLYHTIÖ 
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Kauppa- ja teollisuusministeriö 

'reolli suusosasto 

HELSINKI 

V i i t t ee n n e Ki rjeenne 

• 

Geologisia tutkimuksia 

Geofysikaalisia mittauksia 

Syväka i rauksia 

As jantuntijalausuntoja 

V iitt e emme Otan iem i 

HR-H/PK 

Asia: Määräraha-anomus Lahnaslammen talkkituotannon aloittamista varten 

Anomme kunnioittaen V$J.ltion tulo- ja menoarviossa momentilla "Teollista
. .! 

ruistutkimukset ja niistä aiheutuvat hallintomenot" 19 Pl.I.47 myönnettä-

väkai 20 milj. markkaa koerikastuksen jatkamista varten Lahnaslammella. 

KTM:lle on aikanaan annettu 31 . 8.60 päivätty selvitys "Alustava esitys 

Lahnaslammen vuolukiviesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista". Tässä 

selvityksessä on yksityiskohtaisesti käsitelty jo v. 1956 aloitettuja 

tutkimuksia, laboratorio- ja tehdasmittakaavaisia kokeiluja sekä esitetty 

alustava kannattavuuslaskelmao Näiden esitutkimusten onnistuminen antoi 

aiheen koerikastamon rakentamiseen Lahnaslammelle tämän vuoden aikana. 

Tarkoitusta varten anottiin ja saatiin edellä olevasta määrärahasta 15 

milj. markan avustussumma, KTM:n kirjelmä 22.3.61/AD No 1537/364/1961. 

Koerikastamon rakentamisen voidaan sanoa täysin vastanneen tarkoitustaan. 

Syyskesällä tuotettiin tässä rikastamassa 365 tonnia talkkirikastetta Ka

jaanin, Simpeleen ja Jämsänkosken paperitehtaiden useampipäiväisiä tehdas

ajaja varten. Tuloksista selvisi, että tuotettu talkkirikaste kelpaa mää

rättyjen painopaperilaatujen täyteaineeksi ja että tällainen paperi on 

yhtä hyvää ja eräiltä ominaisuuksiltaan parempaakin kuin paperi, joss~ 

täyteaineena käytetään ulkolaista kaoliinia • 

------------------



Joskin nämä ensimmäiset varsinaiset tehdaskokeet ovat olleet täysin posi

tiiviset , on todettava , että tuotetut tonnimäärät ovat varsin vaatimatto

mat . Paperitehtaat ovat lausunnoissaan todenneet voivansa käyttää talkki a 

ja ilmoittavat vastaisuudessa ottavansa sitä yhä lisääntyviä määriä . Ma rk

k i nointimahdollisuuksien lopullisten tulosten selvillesaamiseksi on kuitenkin 

tärkeätä , että sanottujen ko l men paperitehtaan l i säksi myös muut ostajina 

kysymykseen t ulevat paperitehtaat saavat tilaisuuden tehdasmittakaavaiseen 

kokeiluun . Näinollen tulisi selvitettäväksi, mitkä muut paperitehtaat edel 

listen kolmen l i säksi voivat siirtyä talkin käyttöön , miten suureksi tämä 

käyttö tulevaisuudessa muodostuu ja mikä on muun teollisuuden talkin tarve . 

Tämän vuoden koerikastuksessa saatiin yleiskuva rikastuksen teknillisestä 

suorituksesta . Huomioiden toiminnan lyhytaikaisuuden (2 kk) sekä tämän ri 

kastamon vajavaisuudet jäivät eräät teknillistä laatua olevat tekijät vail

le riittävää kokemusta. Näistä ovat nimenomaan saantiin sekä valmiin tuotteen 

kuivatukseen ja käsittelyyn liittyvät kysymykset senluontoiset , että niiden 

perusteellinen selvitys edellyttää pitempiaikaista tehdasajoa . 

Lahnaslammen vaahdotettu talkki tulee olemaan aivan uusi tuote markkinoil 

la . Näinollen sillä ei ole tarkoin määriteltyä hintaa niinkuin useimmilla 

mineraali - ja malmirikasteilla on . Kun talkkia pääasiallisesti tullaan 

käyttämään painopaperin täyteaineena, sen hinta tietenkin määräytyy käy

tössä olevan kaoliinin hinnan perusteella . Kaoliinia on kuitenkin useampi

laatuista ja - hintaista . Vasta riittävän laaja talkin käyttö eri tehtailla 

osoittaa , mitä laatua tullaan markkinoimaan ja mikä tulee olemaan sen hinta . 

Edelläsanotut toisaalta teknillisluontoiset , toisaalta markkinointiin liit

tyvät kysymykset vaikuttavat tatkaisevasti kannattavuuteen. Ennenkuin voi 

daan ryhtyä hankkeen lopulliseen toteuttamiseen , olisi käsityksemme mu

kaan perusteltua jatkaa tuotannollista koetoimintaa nykyisessä rikastamas

sa vielä ensi vuoden aikana . 

Suunnitelman mukaan koerikastamon koneistuksen täydentäminen sekä 3 000 

talkkitonnin tuottaminen neljän kuukauden aikana edellyttävät yht. 70 milj . 

markan kuluja . Tästä määrästä olisi 20 milj . markkaa Suomen Malmi Oy : n 

osakepääomaa, 30 milj . markkaa yhtiön malmitutkimusmäärärahaa sekä 20 milj . 

markkaa tässä anottavaa avustusta . 



Lopuksi voidaan mainita , että maamme paperitehtaitten vuotuinen täyteai 

netarve noussee tänä vuonna yli 100 000 tonnin . Laadul l isesti tästä mää

rästä noin puolet on se llaista kaoliini- ja talkkilaatua , joka pitäisi 

olla korvattavi ssa Lahnaslammen talkilla . Tässä tapauksessa selvitetään 

avainteoll i suu te ,nme omavaraismahdoll i suus sellaisenkin tilanteen varalta , 

että ulkomaisen kaoliini n saanti syys t ä tai toisesta tyrehtyy , mikä näkö

kohta ei liene merkityksetön . Samoin oli s i uuden yli 100 000 tonnia vuo

dessa louhiva kaivos Kainuussa merkittävä työllisyyskohde , jonka kerran

naisvaikutus ympäristöönsä olisi huomattava . 

Liitteenä: 

.. 

Hyväksikäyttösuunnitelma 

kannattavuuslaskelmineen 

Kunnioittaen 

SUOMEN MALMI OSAKEYHriÖ 
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Lahn&alamm.en vuoluki viea.i.intymän llJväkeikqttömahdoll1.auukaia käsiteltiin 

kokonaieuutena ensi korran }1.6.1960 päivätJoeä aelvit7keeseä. johon l:oo~ ... 

tiin k$ikki tulokset vuodosta 1956 lähtien, Jolloin Suomen Malmi Oeakoyh
tiö r,Jhtyi esiintymiä tutkimaan. 

Lahnaalammen eaiintymä sisältää vähintäin k1mmonen miljoonaa tonnia vuolu

kiveä. Eneimmäieistä kairaue5,1dimistä tehtiin talkkivaahdotuakok~ita lebo
rato~iossa • .,6hemmin louhittiin esiintymän paljastumaata muu~amia k7mmoniä 

tonneja kiveä, joeta v:t•n vuorilaboratoriossa rikaetettiin talkkia. ~äin 
valmistettua talkkirikastetta kokeiltiin ensimmäisen kerran Veitailuodon 

paperi tehtaalla 1958 ja Jiiaeänkoe!ten paperitehtaalla 1960. Rinnan näiden 

te~illiuten eeitutkiwuaten kansaa euoritettiin markkinointia koekovia tie
dusteluja eekä laadi t·!;iin alust&.va kannattcwuslaekelma. 

Todetti'in, että Lahna!Jlammen vuoluld.veutä, talkld•masnee1i ttikive'etä, oli 
mAhdollista valmistaa talkkirikastetta, jolla näytti olevan k~Jttöä paperin 
t~teainoena. Maamme paperitehtaiden t~teainetarve naytti tul~van e~en 

pitkää noua..aan sataantuhanteen tonniin vuodeeoa (sanottu luku ylitett,v 
1961). Täati määräota noin puolet oli senlaatuista talkkia ja kaoliiniat 

että ae teknillisesti pitiisi olla korvattavissa Lahnaelammen talkilla. 
Edelleen todettiin, että kannattavuus saavutettaisiin 25 • ,0 000 tonnin 

'• . 
YUoeituotannolla, mikäli talkkirikaateen hinnaksi laskettiin 7.000-7o500 mk/tn 
vapaasti paperitehtaalla. Oli e17t& edell7ttä&, että I•hnaslammen kulutuam 

piiriin tulia1 niin monta talkkia k~ttäväi tehdasta. ettl aanotulle määräl
le talkti& eaataieiin menekki. Kuluttajan eijaintipaikaeta riip~•at rahti• 

kustannukset •aki talkkirikaeteoata saatava hinta niinollen Dlä~eivlt lo
pulliaeati talld.n k11pailwaahdollisuu4en 3a markkinoi t&ftll tuotteen alll"ln. 
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Telkilla tiedettiin ~·öa olevan k~ttöä maali-, kumi- ja keraamiaen toolli

euudon piiriaoä. Joaltin näilla ·taollieuukeillå voite.isU.n toimittaa määrät· 

tyjä erikoislaatuja ~~hteollisen korkeaan hintaan, ei tämä sanottavasti pa~ 

re.nt1.lisi kannattavuutta, koaka nämä tonnimäärät joka te.paukseaea jäie:lvät 

vaa.timattomik.eio Tnllc:in vienrlistä ulkonaille voitiin Gs:l ttM vain ole·itnmuk .. 

oia. !aven oiaältämäatll nikkeliatli tiedettiin saatavan kaup:pe.tuote, sanai

ja!m magnesiitille ei näyttänyt ltsytyvön ktt.y"·töä. 

Lahnaslamme:n vuolukiviesiintyuiin hyväkaikä.rttömahdollietmkaia aelv1to1.tä

Gsaä Qli näinollen vuoteen 1960 mennooaä tultu sang·en myönt3i eiin tulokoiin. 

Paperi tehtaiden kiinnostua kyB18J3'l:eeon oli st~tu he~~ätotykoi. Tethtfl.idr.m koen 

ajamat ta.lkkimäärät olivat kuitenldn 1:~$111 :t'ii·ttämii.ttöVlät., jotta nämi.l oli

sivat voineot antaa m~nkäänlaiaia lupaukeia talkin k~tt8ön siirtymisoDtä. 

Ainoa tapa saada liaäv3laiatuota täh~n Geiantilaan oli rakontae Lnhnaolamu 

melle koerikaetamo, jossa riittävän suurien r.ikaste-erien tuottaminen oli 

mehdollietao Koer1kaetamoaaa aaatettQioiin ~6e tutkia talkin xikaotu~oaen 

liittyviä ongelmia teollisuusmittekaavaeea paremmin kuin nitä oli ollut 

mahdollista laboratorio, ea. 

Keväällä tehdyn päätöksen mukaan rakennettiin Lahnaslammelle caman vuoden 

kesällä koerikaatamo. Täsoä rikaetamosea tuotettiin syyakeoällä märkäpai• 

nol taan 365 tonnia talkk1rikastetta. Tiiutä talkkimä!'.rä kä\vtettiin Kajaani 

Oytn pap,ritehtaalla sekä Yb·tyneo·G Paperitehtaat Oysn Jllinoänkovken ja Sim

peleen paperi tehtailla. SBD.otut tehtaat ove1t kaildd. antaneot kooajoia·tean 

lausuntonsa (liitteet). Samoin on VT~an \~lorilaboratorio, joka toimi rikaa

tu::rteknillieenä asiantuntijana, a.ntanut ykai tyiokohtaie3n teknj.lliaen ra

portin kesän ty6stä. 

Voidaan todet~, että koeriknstamon rakentaminen oli oikeaan oaunut toimen

pide. Saavutetut tulokeet ovat olleet myönteiset ja vastanneet odotuksia. 

Bikastamosea valmietettu talkkimä&ri oli riittävä paperitehtaiden usean 

päivän JhtäJaksoiata tehdasajoa vcrton. Tämän tuloksena on ~t saatu vBr• 

muua siitä, että Lahnaolammon vaahdotuatalkki todellakin sopii ~totta- . 

vike1 painopaperilaatujen t~teaineeksi ja ett& tlllainen paperi on teknil• 

liBil tl ominaiauukail taan yhtä ~lä Ja oain parempaakin kuin· aellainen pa-



pari, uier;g, ·ceytea2.uo~nn on l~ä:;tetty ulkoloieta k&ol:\in:l.e.. On Lt:Uitenki.rt 

tod<Jttr.v .1.; ~l'l;t.;, tuo~liattu ts.lltib:iL'läärU. vieU:ld.~& oli x·ii.'ttft:.,-:t()n "lOrkkinoin .. 

tikyr.zy~rks~m. lopuJ.liate ool vi t·~i;.imiati=l si.lm1UHi.pi tllen. Kut~u pn,;o:d tehtaet 

lnuounnoieefta.n aanova.·~~ ovv.t ne kui ·~ntln hal\l.ltltc'lt .,o.tkllmnEm tol!dn keyt ... 
töi; ja ovat 'ITO.lm:l.i ~ ottuueE.rL y.r.J.i.-\ liuääntyviå tonnimr.i.lriäo FdeJJ fJen on :_::., .. 

nottava. että oloouhteiden pakoota xauodootui koeriks utua l.i:i.an lyh~rt .il:e.t" 

m::k:oie jotta l~ao.ikid riki.1.Gtue!Ji1riin lii.ttyvät ~ekrd.l:tiae·t pult!I!i\~>Jrflym,yl~set 

oliai ebdi tty lt"'\:~kaista. J"clem.pi.t."l.~. k-Je:r.ikGo·~natft. kOfJkGvaaDa oa~ooa asi te .. 

tää11 ykai·ty:J.akohto.issati no lcyuy~kaotr mihin vi<:;lä oliei 6aatnva !lolv;y;ya •. 

Edell:!.cen perusteella todetaan& et·eä on olomatJa peruntollut s:Yyt jatka~ 

i;oorikeotueta. To.rkoi tukr~enmuk!iieimlllin ja· heJ vir.llilin l:uotS~nnukoiu :SE! VI."~\-=

dean auo:ri ttaa nykyleeoeii koerikae;tar~:oLse.. jota komdstol tarm ,]a kt!llu t'.ml~ 

ta.an ttcydennetijän t11rvetta vasta.a.v""aati., Rinnr.n koc:~.~ikaatukE&Cal"\ ac,J.v1.tt'lt• 

täv:lon es.a.ntl- ja kuivaue~'OJ'liWRtt:n. lt:.msafl" tul taieiin samalla tlqdt~nt •. \ro~äa 

markkinointia Ja eaiinty
4
män geologicw. l:oek~via tutki.!IULEia, lilliiMEi. B'.y""~'ifii"' 

~ 

~e1l~aukein. Paitsi eou.'i.tyniJn suu1'Uuttc., ot:!i:l.ntyrr:iattt.pma& maelwr:ro(J'I;o:.:~ vah-

vuuttn yme. kocl~evia 'eeikl~oja on tärltcliiiij, VS.l.>mietua cdi tä~ attä Vt1oluld:~ns"" 

tli aau laadun huomioiu.cn pyatytiL~.n x·:lka.atnma,~ ·i;tupAe!tei ko:rlf;Galall:.tui~rtn 

te.Hl;ltia rii ttävä.n korKealla B~rlnnille..; 

A:i.ll:o1 sem.lliin ka:i.ra1itnj on ar;:l tsomän e;)'Vilka:il.~e:;ntjrailln peruutoells on I.sah H.l.e ... 

l~MnLCe:• vuolukiviosi:tntymiin Guuruudekai a.1.vioiim air..ukin 10 m~.lj. tonnia. Sa·· 

maott& yhteydeeaä eci tottiin olat .... ;;sauop e·t.-~lf. el!liintyiDli eaa.t'tau olla euurall:ip1u 

~in7 ~oska ~~gncottiQet mittaukset oaoittivnt eaiintynä~l jatkuvan vielä huo

tnl:\tt~::va.eti kaira:~tnjen reikien pohjoispuolelle. 

196·1 lokakuusaa aloi-tettiin ayvltkai~tl:J tutkitun u1uean pohjoiupuolalla .. 

Kairattu 160 m leveä profiili osoitti esiintymän jat~tvan kuten eli oletet

tu. 'l~oein jo tässä vaiheCDasa. Hiytyi n. 20 m paksu väliraakku eekä reunaoaie-· 

eu a~dekivi· ~~ kloriittirikkaita kobtin 1 joten~ivl ei ole enää 
täällä kV~ttökelpoiot~. Tällaista on ilmeiaasti pohjoisempanakin8 missä 

wegn0ettiaen kartan mtlkaan esiintymä on repäleinen. 



tfl'j .~ytccn i.,mhokve.;~. liDliY~v!!.rl. tön ki (ren lnstut .... -t~ :LuL !::1 i.&i. •m-..·ten kn:i:ra ·· ti..ir 

,jcuVl~··iia.r :t;,!m\.\snc 5 X'~.::l.käU ._Lko.iuempi:i.ll 1- ... 'of.dJeih:tn. lli~eL..1 ylliit.~l!IJ"\ä e·i 

tullut ihd .. K:hit- ~ lct.\ttt va.ihtclcc hir .. r.ur. r~nnoilla .. 1J~ämtn a1.l·e·lt·.a.w \dorii"ti · 

j- a~.;.c!dvipi tols-:.ma, jotn ~ei:i.n'\;~"Y 0pt~ei.T.imö) li ;eeti. ':t~tnll oi ailun: t··. tl'.lV- tu 

kuir. a.:.•a.nn:ln pail:a11ilta :1eikt.:moni.et1i., 1:./,sl;n. niirji ul.nrlat.\:.i\. '.läyt·t&.vLtt v.~.aJ·~· 

"o tukf.leeat~ uour:wv.tm hJ.onoJi;i. PaH:.ot ._ :u.e.r .. u;:.fJäl tUli ltl vi t:u:\ tt•L in n tvo.,.,_ e:r:: l •• 

?n..i'...-t.et<l t!i.lkkiu.t joten l<:c Jkimiilll'~.n ld."~;~n 1at_..;u k<:;.K(l):l:ien !lUl:"f<~.'· on Ul!-l.nnin .jr 

' _ Ui:eudea euhteen hy-v 'i jo. "ikei~c· :_3:! c lc'. iol:cll ott. t:::ntu~a UI'Vojt.~ v1:.st:t.a ta.. 

t1...1!tt!l on nyt h:fl:i.rc~ukcd.l! i:~•dettt.\ 2~0 m, lQVQlO vnihtaleo 1 ;o ... 200 ''·\ Je oy

'•iatTät re:~iit wo:~.ul:i voseä nlo~ tu'Tut 150 tnUL ,Jyvy~·'';!!.3n~ 

~!t: llsn ~.riimfJl!.e~. auo:r1 totu.'l tut.kiumket.u tal'lw: ~ukaunL~ on ollut c,r.oi t ~e.c .:Jt't'iu 

louhol~cen ympärit;töstl on Gnatll';i.sst." ~.s>.P..h.9.-k:1fl:~u. . ..3..l:li._l . .t~ ton~ie..~yt"!p).U~J~," •. 

.iUID.lf! l~,;ltiJl..')!lJsUl.i~' JSL~clL.Y~ .r!\~~,B1J~'WJ}a_~~~, t_!ä~1Ji1.~1-.~:~J;J;~~~;i t JCI' 

vaatt-~a- v. 61 p~Y)f,!J.."it('•l'cni 1 le toLnl.ter~·~ua te.. ti:ir·'Jt.f,..,to·l;-i-,u. 

0!-l~iei.J.n ·p:rofl • .~..lei!:lin t;:/!. ~Lel"k.i tt;r ~yt· kc.:.r,;.tt..:;Jeu j!' ail;•dLC.lll'~ ~r" .l'~;.·it:iGtl 

C*).,~·; louhokElt.n ti vcn le.t:i-~.,dotuoko~!:•.::ires oa.a.du t va.,kouc - .io. •:tu.•-1.-~i.l.~vu Ia or.ä 

~·m··t.e.u!-';wef.l~l~\. Mc:~·lr.i t;<y ·t luvll"G ilttte.:.t ti'vä·l; J~i ven lnsdnr J.lax>nmT.i.;· lm:i :tL us o ta::k·· 

ldpi toiGUUt1 t ~;otm vi kemio.lliuin keinoih '~J\X~ ia vu.~uert·~:t. :=.t.:i . .t • .!~·u teodAl~iv{!n 

1L:Bi4!lolleecm. 

r;rn..!:.ti on uaoiu.:Hc.aae näy·i;t0eat:l.~ lWf)l .. iJnää..d.n 30 ~ 33 % jn va-l ~(~lls ~~9 ., '30 ~G, 

oi:t r'-'mn ku~.n ket~l\t>ika.a1:ukaen yl~ifln4yt·Gce~ ~::l eautu lu.LJ:c&toz·:r.oko~:ec· tul<'9· 

Saantie vo:i.do..an vicl&l täo·,u:dn noet~e, jolloin lrui'la:n!tin ve.U:t.:iatnlB } h>rneu 

lael.:(i)tJ. 

Sui.tnni tfJl tu evolouhoc on tiiye:tn ke:.avam.a:i.nen. Täydeaoä kooEw&:~a totett·l:attuna 

tt1:!..c<:~ eo vaatima&,n hilivu.tukGif.:., aut~l"':i.a. mr.J.a.llf:iil•toja ja koarikLst0.mon aiil::':'Oll. 

~>ii:l.•:r:okoesaa ai o1.<:~ h\.10t·11oi tu lmlj etuBvt.-i.ylä~ lot~ht)kcetr'G~ ~ mut·l;o, koalta e:r.din·· 

ty~:tij jr~-;.::kuu pohjo:i.e~en päin, voidaan ~uljetmJtie lot:hia kohtau1:1 misl'l~ Ol'\ 

kijy-:.·~t)ltelpoiata. vuol\\lti vcä. ja ae.o.da rd te:.t ·toru&eja 3t::JM,l1a listtl\• mahdoll:i. ... 

so~·ci ni1.n paljon, että koe:r:iJt.e.strur..t:~ vo~. olla paikallaan. Louhoksen pinte ... 

ala taeolla ~ 0 }1 430 m2 ja tasoll~ + 50 12 800 f1
2, kaekipiutacalan ol

locan 20 920 m2• Xol\onaistilavuua on. eiio 1,04 milj .m' & jol-:a vuolu!.d.ven cmi<~. 
naisp~inon muka~& on ~un5~at 3 milj. tonnia. 



Lahnaalammelle 1961 raktnmQttu koerikaa~.:amo muodos·~ui pekosta.kin koneis

tukseltaan vaj~v~ee~eio Kuatennueten eääatän~~i.aekoi ja ajanpuuttuen vuoksi 

le.ina.ttiin uuuri oas. kc•neita. Nämä olivat osin kc.pa.CJiteet1ltaan l:Ue.n pie· 

net oivätkti täyein vatJ1;anneat te.rkoi t-uataon. Oyntyi pullonk!luloju nimeno• 

ms.e.n rikastuepiirin lOilpupääaoä aal.;eutuo ... ouodc.tua ... jo hianojauht uopuolel

le,. Ti:iatt~ oli e~mre.ukee:naD ettei pi,.;riä aaatu suljetukoi, vaan o::u. ts.lkia

ta. poistui nekal'a!tei&\ ~iätteon mukana. Sa.a.nti muodoatui vejaakai llikä o:Uut 

mehdollicta tooreettie~)tJtH:aan oac,da soll.~io1c arvoja, t1ibi.n labo:ratol•io

koke~.ooa oli ptii;Gty. T€ lf'..in oarumin merld. tys on ilmeinerh Saanti ja val.keun 

ovat tavo.llo.tm kiiäl:.·W.en verrannolliBet toiaiinan.: 'l'ärkaåtii ol:tsi ayt oaa.da 

piiri esll&icek~i, atte:i y:l~ .. r(Uce:f.ta plli!etetä jättocaoen. ':i:alk:ln kljyttömah

dollif3uuv .1a hin·ta. taau :ri:tp:p1..\Vat enaiEJij&ieooti sun valkoudesta. Lubom-

11iQrio~:um on tode·ttu, että tuote Ot>!.HWtr~ l!Ji tä valko~.Bemm.sksi, mi tii lrl.enom

maksi ue jauhot&an. Uyt on siis oelvitettUvä. miten aasnnin nostaminan 
•• 

vaikutta~ vulkeutecn 'je miten hienojetibatuo pFr.niten auoritetaau. Lauora·· 

toriotnloRtcm. li.ic.il Vflptu;\ ;yle~.et&linen ilm.~m l:äytllnnön rike.atuapiil'iooä 

eeatue. vQ.hvistuclia aaat~iaa olla eJ'l..neron1kaista. Bdo~läsanotuota ,joka tnpa

ui:eeaaa selviää, ffii ten lälleieosti nä.Iit: talkkixilmatukacn keakeisil'lU!!i.it ky

symyi;uot; tuotte~n vall:ouo, W.enojauh~tua ja r anuti qtkeyt-.tvät toiaiinsa. 

Kosl'il.taetuata je;~kettll.(lOsa on tiim[. näkökohta. (ltettuva huomioon .. 

" .... 

Täee'i yhtoydosee voidaun r.1ain~~'ta orä~iatä hyvän rikaoteen caamiee~ VC\ikut

te.va~te tokijäatä. Viiwe kesän rikaatukseaaa l.:ä.ytettiil1 ykeinom!len lähellä 

olevan LahnaaJ.e.vtnen vc~:täo Vea:i. täeaä nmtaltH313A, mutapohja1ecssa. ja hUil'US• 

pi toiseaau larruweea. ei ·iiiotenkään ollut parae'töa t)la.bdoll::.ste., kun tarlwi tuk ... 

eena on aeada valkoinen. puhda.a ri.ke.s1;e. On syytä kokeilla, miten pc1jon 

puht::?.ampi veoi. otet·~tUUJ, Jormaajoastar 'va.i~uttae. tuotteon valkeutaen. 

Ta.lkli:irikaate:en kuivatueta ej. vie).ä ol~ voitu käytiinnöeeti toteutta.c. ~&tä. 

kyaymyetli ei :nyöakäö.n ,roicla eal vi t tää muulla ts;•mlln k'l:i.n auori ttarna.lle. 

kui \T'!'.tU& x-1:1. ttä'l!än suu~ctDB!l mi ttai:aa.\'noo(\ todollisio, oloEuhtei ta vaatoa

vnet:i. Hienokeijauhottt' talkk:l.rilroato oeadaun Guot:lmolts noin ;o % vettä 

o:i.aiil tiivti.nUo ~~äasä rr:uo(osr~~ son kiisi ttely on hankalaa. Ainakin oao. tuottoeot~ 

·' 
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pitäiei eaada kuivatttta niin, että vesipitoisuus laskee 15"20 %aiin. Paitsi 

ylimääräisen veden kuljetukeeota aiheutuvia kuetannukais on myös otettava 

huomi.oon, että. mää:dityJii papel"'itehtas.t eivät voi otteo. talkkia, jc·ta ei voi·· 

da eiirtää, varastoida. ja käsi tellii yhtä helposti kui.il tGhtas.n tä..~itltaati 

käyttlilaää kaoliinia. (v~~-t. Jämaänko3ken lausunto). 

V'u.nhaesu. koal'ikl'.atam·sca ova·~ valmiina Hal:ic&a.g ... v:.ur.aknin, Gle,•tu~:'dnri , ui ilo • 

ta.:a.kcl11;'11ly ,ia c::tuYanhdvt·~.-,JJke:nncrf.. Täm.Un P:'!ff~eemin kap&.si te~~tti en sutn mw= 

luol\:l:tac. 5 t:ä/t~ eli noin i 000 tn :t>il::ao~c ·cta !':.uuk~udo!l~a. ~t'oio~ao. mi'.iij;&åvä"· 

nU. t~ki,iän?:!, on ... ~otoe.mu ... , <!ltt~~:i. U\1!3i.!i. 1t<.~;,te·:~ ta. c•hdi t..l ~:mä.U hhn:lddt~ k€Ja1:i.Un 

menn~!aafl. ja. s&b li:Ji?.tsi Koneiden ce:tem:f .. ~te.l ~:.uEina. va.•.tiai ~ ·,~h'"c:llieu::l ~t:;l,~ 

jon pti.l:oiJW.8.o K~akcif3:il'l ,ja ~hdottomae'G:I. l\.V€~.:tr.J~nem;;J,U&a olc.v.:~ kot>e;t k~ikid)t nio• 

m:Ltttfin toine11 rQylly~ on saa:taviel!e. ..,oko Vihanrii.t l.t~l.:tvok~·rJ.,~& t!'i A~ko~;.sn 

koe:r·~.l,:natamoil t.a • .flai.1;i:i ·~!l.tii w,yllyä, ou Jlave ·i.sra. liiJä.k:r.J. v~n t ~ : .. l">'\iit-.tr! t~r-= 

v:i tte;v~t sakeu+.tajs/b, 'iP·' aput, hilnat yu ta:t.•:;pe 1lJ.:tr;;t~. ilJ;;;ikl-:i u~l..r::i lco~<aerl; ,, .. 
ja lQitt~'lo·t ovf.~·t kai3äa:l't;Jeti1tL~a:::~ sopi,mt n;rt or~d.lliiol(nnan ir"r·,.::oitu?.'f.:I3G~n 

-;:oel•ikr.stnrupos: ~ 
a;ia.nnettavakei jn olev 1.E:d koneiden tri.y\lonnyks.~keL 

T1nlkldtu:otteen :rorJteudell::J, Oll ·:;ttr~toi\ <ne:r}~::f.i;yr; tuo~;o~t~ kui..-rette.~Dao~, :t.:~Lh ... 

dl~ttaoetJaJ. jn W.i-·;rtlleeaä. Tied•;,tli&"'l, c·~tJ. 1tulcliini toigd.t.;tann r:w.z·kkinoilJ.~ 

no:i.n 10 % ve-ct·n si~äJ.tltvä:r.ji., Jutt.~ nyt ,roi1:e.1.aU.n :pa:rGm:n,in Vob'Z'ii;rt~ ttQa:'~H"" 

l'l.ään niil. tä ka.h-:;.-;1. 'hlo·te·~ta, lriht~otlän e;.lun.."li telr.:;S1aa~. $id ~ä ole·~t~_u:ukaell·~!'.9 

e ttJl. talk:il3. iliyydäim teF>'rer.iJtti~osti ~ 0 ~{;s ati kJoi;earw .• T('l<1elHJ1Utl~.o~sahoo 

ei näin taptilidu • hlean ooe. tuot ·~aeato. toimitat tG:.nuen suodil'lk>.td. Wifls. jn o:;n 

enemmän tai vähemmän kuivattuna. Kuiva-tue- ja :t•ahtikuata..nn·..lkEJil'\ la~kottr, .. 

essa on otettava huomioon, mitkä todelliset tonnimäärät kulloinkin ov,3.t 

kyii;rli\YkGeaaä. 

Erilliseaaä. piirrokiilesee. on kuvattu, miten paljon minkäkin koe·touspr-osen

ti~ omaavaa rilmstette saadaan syötön Vtiihdelleusa kolme!Jta viiteen tonniin 

tunnissa (vrt. k~ivatuskuotannukset). Teo~eettinen js lopullinen saanti on 

mieluU!Dlllin 30 %, muttl!l. koska r.lkastua v:i.alä tulee olemaan koeluontoinen, 

lienee va.ril~~~mpaa laekea eaanti varovaisesti. Täaaä suunn1 telmaasa edclly ... 



t etään eyötökai 4 tn/t j a saannikei 25 ~. Edelleen oletetaan, että rikaste 

myydään keskimäärin sellaisena, että se painomäärällisesti toimitetaan 

15, 20, 25 ja 30 ~aeenn~ neljännes kutakin. Samoin todetaan, että kuivaamo 

käeitt~lee auotimel ta tulevaa mä.rltä.ä te.val.'aa. Pex'usa:r.vot ovet sanottujen 

edellytysten mukaan laake·ctu~u\ seuraavat• 

Rikastamon syöttö 4 tn/t eli 96 tn/vrk 

Talkkieaanti 25 % kuivapaino 

Rikaetawon tuotto 
II " 

Kuivaamon tuotto 

" " 
" " 

1 ,o tn/t 
1 ,4, ,. 
1,11 " 

26 tn/vrk 
620 t n/kk 

" 
30 % vattä sisältävää rikastetta 

10 %auta tuotetta (laskettu arvo) 
II II 

II tt 

Suunni telmassa on pääoma~ ~a kä,yttökustannukset laskettu sillä periaat

teella , että vain suoranaieet koneiden ja laitteiden ostot merkitään in

veetoinneiksi. Koska 1akennelmat ovat tilapäisluontoiset, kerätään kustan• 

nukset rakennustöiden tililla. Samoin koneiden ja. laitteiden asennukset 

kirjataan kuatDJUlukeikai. Koerikaatamon ajatellesn toimivan neljän kuuk&u~ 

denaikana (heinä-lokakuu). Tänä aikana laaketaan kustannukset eriteltynä 

louh1nnan, rikaatuksen, kuivatukeen ja rahtien osalle. Työm3an yhteisiin 

kustannUksiin kerätään johdon. korjaamon, varaston, autojen je sosiaalisen 

toiminnM kustannukset. Kiinteieiin !matannukaiin laaketaan hallinnon je. 

pääkonttorin osuus Sa$oin kuin verot ja ~akuutukset. 

T.~.llt!!J:i kll}.!t;t ta~~n hiq!i}! 

Ede lli ~estä on käynyt ilta:l., aM;ä. talkkirikasteella ei ole mj, tä.i!n sde 1 tä

klisin määri·tel·iiyä ohjehintaa. Määräli.vänii on tuott~en valkeue. 'l'oitiaal ta. 

eeim. Kojaanin paperitehdas käyttää E-kaoliinia, jonka valkeus on vain 

74=76 ja hinta suhteellisen alhainen. Jämsw1koaki sitäva~toin hnluaa korkea• 

laatuista talkkia, josta oe maksaa korkean hinnan. Ratkaisevaa täeeä tapa

uksessa on. ettei talkin hinta saa muodostua korkeammaksi kuin tehtaan 

k~ttämän kaoliinilaadun hinta~ 

Talkkirika.oteen hi.nnamuodoatuata on kiisi tel ty ykrd tyiakohtaieeati erilli= 

aessä muist~osea. ~sian valaiaemieeksi oheiststaan ulkolaieta kaoliini~ ja 

ta.lklda valaiseva tUoi'!·U tilasto hinta~tietoinean (m\rl'l!l.ekuun loppuun ~ 961). 

On pmutittu eri tekijöiden yhteievaikutua·tn ja tultu ei:lhen tulckel(u~m.~ et

tt~ ertVJ.nl&~:in~n :tJWnlit·tu 1;;;nh1kihin·~a tnltei Kajneuiosa olml.ltt!'ln 5.540 mk/tn. 



Kun tarkoitwkaena kuitenkin on aaada talkkia kokeilta.akai muille tehtail• 
le, jotka ei'rii.t riel& ole ~ttlneet aitl ja jotka eiY&t ole halukkaat 
maksaaaan tä,ttl hintaa kokeiluluoatoieea .. tart~aa&, oa -.r.rtl allzitell& 
hinta TarOYaati. Tila& uuUDDitel-.eaa on edell7tett7, ett& tal.kld. toiai- ., · 

tetaan I&Jaani O,J:n tehtaaile Y&på&ati t.,teaine.ar .. toaaa ja .mille teh

taille toiaitettaesea v~paaeti rautatievauuvasa ~aanla.a. X.akihlanakai 

on e4ellytettr 5.000 mk/tn. 

Louhippe valsetava' ttS! 

Br~aeat& louhokaeeta Yoidaan louhia tarvittava aälrl ilman aanottavia 
valmistavia töi tli. On kuitenkin tutJdiiiUkeen .1a jirkiper&isen toimiDDaD 

kannalta edullista jatkaa ~~iati avolouhintaa poikki eaiint,aän aene
~ttä heti alkuun liian e~välle. Maanpoisto suoritetaan puakutraktorilla. 

Yhteensä lasketaan maata a1irrettivlke1 800 •', liiti maksaa 40.000 •rkkaa. 
~ . 

Ruosteiata pintakive&: arvioidaan louhittavakai .ja poiskuljetettavakai 

1500 a', mikä makeaa ' 700-/m.'. lf-rlqk1Ye& tarv1 taan tienparannukaeen ••· 
kä alueen tasaukeeen. Idi tään pääouaenoja ei t&esl r,yhralaåi tarri ta. Kua• 

tanmdtaet tulisivat alinollen oleraaan . 1.250.000 DlaJ'ldcaa. Kokonaielouhin
nan muodoatueesa 10 000 tonniksi, saadaan tämiln ONka81l kuttypuktikai gf5t• 

tötowa kohti 120 aarf!cM• 

Lguhinta 

·Louhinta. ei tule aiheuttamaan erikoitis pulmia, kun tolmitaan nJ~ieen 
avolouhimon puitteissa edellisen mukaieeati. Viime ketln& suoritti louhin

nan erillinen urakoitsija velottaen 600 mk/m'5 eli noin 200 mk/tn. On ar
veltu, että louhinta voidaan suorittaa omin voilllln kuatannukein 180 mk/tn. 
Yhtiöllä on olemassa tarpeellinen kaluato ja koulutetut ammattimiehet 
työtä va:rten. houh\ptakg@tfOOJ1kpet ovat 180 lk/tgnpi. 

!f;ulj~tue .ia lg\rkee.mur!Jkaua 

Tähän r,rhmään lasketaan kuuluvakai kiven laetaam1nen keikkavaunuun,- siirto 

lo~olceeata k&rkeamurekaimeen, murskaue jo. kuljetua hihnalla Hazemag-murs
kai~een sekä nosto elevaattorilla rikastamon kivieäiliö6n. Erillieeaeä 

piirroksessa esitetään tämä suunniteltu e,yateemi tarvittavine laitteinaan 
ja kuetannusarvioineen. 



Viime kesän toiminnasaa osoitt4utui, että louhitun kiven käsinlastaaminen 

ja suurien lohkaroiden käsin rikkominen on liian raukaata ja vaatii paljon 

mieatyövoimaa. Kaksi parannusta on suunniteltava tähän järjestelmään. Lou

hokeeen on saatava kauhakuormaaja. Laetaukoen lisäksi kone suorittaa maan

poietoa, alueen raivauat~, valmiin tuotteen kuormaamista, tien lanaamieta 

ja auraamiota, koneiden siirtämistä jne. Tällainen kone on katsottava yhti

ån malmitutkimuety6mailla usein tarkoitukeenmukaiaekai. Toinen tärkeä täy• 

denJl1'S on saada eopiva karkeamurekain Hazomag-mureltai1nen eteen. X&rväa

vearen rikaatGmolta vapautuu sopiva prall-murskain. Toinen ehkä halvempi 

ratkaisu on ootaa tai lainata leukamurskain tarkoitusta varten. Seula on 

olemassa, tarpeelliset hihnat eaadaan Haverista. Tämän ryhmän pääomakustan-

r-- nukeat OVat 6o 750.000 markkea. ~!~U,.talglu_k_aen k&,itölruatanpplcsej; OTS.J 

i29_jWrkkga/tonpi. 

Vnrj!Qiin,n rikeetua 

Suunniteltu rikastus~vio koneluotteloineen on esitetty erillisenä. Siitä 

selviää, mitkä koneet~ ovat olomaana ja mitkä tulisivat hankitte.viksio Han
kittaTleta koneista on ealvityv hankintapaikasta ja hinnasta. Koneiden a

sennuskuotannukaet on arvioitu erikseen. Rikaet~mon koneiden ja laitteiden 

ostohinta tulisi olemaan 9 W.lj. markkaa. Riltaetukaen kä,ytt6kuatannuk

lt qvat 1.000 me.rkkaa./.fz.§..ttötonnille _{yrt. lii t,l!). 

TuotteqLkuivatuo1 varaa~oisti_ja l~§~tt,l: 

Kokemukeeata tiedetäön! ottä auodinlruivatun. tnlkin klis1ttely muodoEJtuu 

hanke.l&nmekai kuin ;yleenfJä on laita malmirikae"teita kuivattaeosa. Oleellis

ta on, miten koateana Ja misnä muodoeBe tuote tulee lähetettäväkai tahtail-
~ 

le. Velitottavaati tiedetään tnet~, aamoinkuin kuivatukaeen liittyvistä 

toknillisiatä ja kuotwtnukeelliei&ta kysymyksistä varoin vähän kokemuepe

riiiaeati (vrto kui vatul~sen kq·t;tökuetruumkaet). Kui va.tukeen lopullinen 

jU.rjefrtely on täesä vaihaesaa jossain mää:i:in uvoinntU~. Sakealaison Haza.mag

tohtlle.n tarjoue kUivausuunieta t~dellisenii maksaa 3 m:Uj "-'!t • Toisaalta 

harkitaan mahdollisuutta löytää halTempi ja kokeiluun sopiva muu ratkaisu. 

Tähän ryhmään varattava pääoma otetean varovaisuuenäkökohdst huomioden kyl

lin suureksi, 6 milj .markaksi. Kui vs:l;tuJ~t{llllluks.2,t .. ova.t 410 markkaaLayQt• 

!lil~illä• (Liite) 

ll§~J, kuljetukset 

Tuotteen kuljetue annetaan urakoitsijalle, joten mitään pääomakuluja ei 



täieä r.yhmäeaä ae1~. Erilliaeseä liitteese& on selostettu yksityiskoh

taisesti tämän r,yhmän kältt6kuetannuksia. Rahtikugtannukaet oYat 115 mark

iaälgröttötoppillt~ 

Yhtiön kirjanpidosoa syväkairaus eroitet~ erillisenä kustannuskohteana. 

Lahnaslammen ayväkairaus eroaa ~öo varoinaisesta koarikastuksaeta, joten 

on aiheelliota pitää ae omana tutkiillUor,yhmäDä. Lasketaan kairatto.van 700 

metriä 4 3o600o/mt joten knet~tnukset tässä r.phmässä ovat 225 milj.markkaa. 

l@U '11UTKIMUS 

Tähän r.yhmään eiaällytetään VTT:n ouorittamat rikastuakoKeet (ayväkairaue

oydämistä)t analyysit, markkinointia koskevat tutkimukset, asiantuntijat 

ynnä muut vastaavanlaiset ulkopuolioten tutkimukset. Kustannusarvio on 

l.til..J!!.ilJ • markke.. 

TYÖMAAN YHTEISE'r KUST! UNUXSET 

Edellli. on ykaityiskoh"taieeat1 aeloatettu varsinaisen päätutldmustoiminnan, 

koerikaetuksan, samoinkuin ayväkairauksen ja muun tutkimuksen aiheuttamia 

euorQllaisia !tii;yttökuatannuksia. Näiden lisäksi tulee I.ahno.slammella kir

jattavaksi joukko ne. yhteisiä kustannuksia. Tällaisia ovat Lahnaslammelle 

sijoitettujen vakinaisten ammattimiesten ja toimihenkilöiden palkat. 

Kustannusasetelma on laadittu sitä silmälläpitäen, että arvioitujen ja 

kirjnnpidon antamien todellisten ntatannueten välinen vertailu oliai mah

dollista ja että puhtaasti koerikastukeen osalta saataisiin kuatam1ukset 

niin eduatavina kuin suinkin. Tässä mielessä käsitellään työmaan 7hteisiä 
kustannuksia täysin erillisenä r,yhmänU. Ryhmään aiaällytatään eeuraavan

te.pa~.set kustannukset. 

~ömaan johto aisältuä vuori-insinöörin, työmaapäällikön ja ty8maakonttorin, 

4. 35 milj .mk. 

Varaaton ja korjaa~ tiliin kirjataan vastaavien eeimiesten palkat koko 

vuodelta sekä apulaisten palkat puolelta vuodelta sekä lisäksi voimaMtar• 

veaine~ ja oekalaiaet muut näille kohteille koostuvat kustannukset. Arvio

summa 2,7 milj.mk. 

j~tok9etannukoet arvioidaan 1,5 milj.markaksi. 

§o§._iaalieen toiminnan k.uatnnnukaet arvioidaan 1 ,o milj .markaksi. Tähän 

sisällftetään talonmies, ruokakttnta, lämmitys ja valaistus, paikallinen 



huolto ,a aekaiaiaet. 
Zzfia!n 1hteipeto pat8.!lDJ!lsgt ovp.t edellisep pkyp 9.7 mit:J, }'H~~· 

ALUE,, RAKljffflUKSm ja RAKEBBSk!A'l' sekä tOBEIPEII AsrmmJS 

Kaivoepiirltoimitukeeaaa ve1Toitett11n yhtiU uuoritta~an kaiToapiirie
aään aäärätty3ä ojitua- ja aidoituatöiti, aitkä makaavat 0,5 milj.markkaa~ 
Maantaeaua- ya vastaavanlaisia töitä varten aarataan 0,3 milj.mk sekä 

0,4 milj.mk tilparannuotöihtn. Kpataenuk;st.alueeeeen kohdintuviata t~istä 
gvpt, 1a2 milj. markk!!• 
Rakennustöistä saadaan seuraava arviolask~lma. Mitään varatnaieeeti uut
ta ei rakenne~a. Aouin- ja parakldrakennelwat 0,2 mtlj .mk. kuivaamo- ja 

tuotevarasto 0,5 ~ilj.mk, rikaatamon laajennus~ ja muutostyöt samoin 0,5 
milj.~ sekä sekalaisiin koerikaotukaen edellyttämiin rakennelmiin o,6 
ailj omk. Rakennuskuete.nnukset ovat tilmän pkaan 2, 3 rai)j. !ll!jCkkaa. 

.. .. ·· 

On ° katsottu tarkoi tukaanm\lkaieokai kirjata koneiden ja lai tteiclen asennu·k

siota aiheutuvat kulut kustannuksiin eikä inveatoinneikai (1nvestointi ar

vo.ka1), kuten tsolliS}Ztidesea yleensä on tapana tehdä. Tässä tapauksessa täaiä , ·- . 
on sallittua; koska rakennelmat on kateottava t1lapiisluontoisiko1. Kus-

$~~La;vio asanp~~~ukoi~tjl, j oiota yksityiakohtaisempi er ittely 
seuraa 11 i t teenä. on ~ 8 miJ.J •• !l!!r.Js!HM!. 

Lahnaalawmen omaiauutta kosekvat vakuutukset j a verot kirjataan kiintei• 
siin ku3t annukeiin. Ne ovat vaa timatonta suuruusluokkaa. 
Yhtitin hallinnon j a pääkonttorin kuluista on tarY~itukaenmukaiat~ kirjata 
•äärätty omtue Lehnaol~~en os6lle. _Nämä kustannukset ovat todel lisiat 
mutta niiden suuruus j a r i ippuvuus koerikaotukeen suorittamioeota t ulkin- · 
nanv,~rainen. 

M.~l<J.,tään, kJ.i!J;i;lei1.n..!mäl~~j~~ ... o .. mil..1. m.m-J.c.!<"~ 

To~etaan. eottä pääoman kokonaiot~o t ässä vs i t etyn suunni t elman t oteut t a

miseksi on 70 mi l j, mnrkkaa. Tli.et ä aumn;9.eta on 1.nvesto1nteja auuruusluokkaa .' 

20 milj. markkaa, .W.tkii investoin;."'lit rahoitet at.m yhtiön omilla varoil la, ts . 0 

tuot teen my~~~atä ue.adulla rwtal la ook~ yhtiön kätei~r~~aliao Kliyt t ökuatnn- . 

nul-teiota noin puolet, 20 ... 25 milj .max-klrea on puhta.aoti koerikaatukeen aihau·~

tamia "lieäkuetsmmkoia" ~ m1 tl•~ :raho:.l.tetanu a-vuotuamruirärehalle. Toinen 
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puoli k~ttökustannUkeieta aiheutuu muusta tutkimustoiminnasta; kaivoa

lain velvoitteista ja vakinainen väen palkoista; toisin sanoen ovat sel
laisia kustannuksia, joita yhtiöllä joka tapaukoeesa tulisi olåmaan. Tä

män knstannusr.yhmän rahoittaminen tapahtuu yhtiön malmitutkimusmäärära
han puitteissa. 

Otaniemi, 31.1.1962 

I!.Rajfi~""llalli A.Mildtonon 
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Eri t te 17 i n Te a toi n n.e i a t aa 
••••••••••••••••••••••••••~•••••aacaacaaaaeaaaa 

LOUHll:rTA & KAR.KE..Al4URSK.AUS 

Telatetjukuormaaja (SKK) 
Intarnational Drott BTD~6 

Boughton-'ri.nt ·turi 

Keikkavaunu, Juooi•2' 
Atomienergia 

Leuka~urokain, SKOD! Nao 6, 40 x 60 

Rilke Oy, lainaksi 
Hibna, 8 m, Haverista 

Sy6ttäjä, tehdään 

Mootorit, suojakytkimat, sekalaiset 

.! 

~-840.000-

_._APO ... ooo-

Toisto.1.seksj on olom!las!l te.rjonltain aaura~vaati~ 

IIoa.d Wright o. 1td, "11ugglos .. Colea Rotary D~or, 

1,25 :-.: 9,011 , epäouora kut~mennuo, täydell:i.coni.~ 

t 6.095 ~ noin 7 milj . markkar. 

Ha.'7,enug-AS 0/L, J1YÖJ•i vä. runpu-uuni, erikoi~ra

kentfl:i.nen suoralla. l..'tlur~ennuksella, a.luatavo.ati 

r1 . ?. 5 milj. markltaa 

lUektrol:~illicdlinen Oy ·te.rjoao. capaai teetiltaan 

oopi va.a rUfllpu-uunin., nrlki~ ol:toi uusi-ttava trn.r .. 

koi tukseen sopiv~\kei. Hinta 0, 5 milj . mk yn!::;, 

uuei11li el:'l;iCtennus . 

Varatsan kuivausuunia \a~tan aluetavaeti 

!l'ÖKALUT4 KALUST.Q! 

Korjaamon työkaluja (pylväapornkone, 

h1tsause~rja, avaimia) 

Konttor~.n jt'. laboratorion ltalustei ta 
500.000-

._ .... 2 .. QQ,.-• o_o_o._-_ 

LIIWEa 

4o240e000• 

900.000-

1o000o000-

250o000-

100.000-

260o000• 

6e750o000-
••a:naaam•a•u•• 

6.ooo.ooo-

700.000-
•a•a•ceos:EQ .. c:•o 



. 
1' -

u k e. s t a_m o_p. _ _y u d i s h a, n !ei n_!~ .... ! ... l 

(vrt. rikastuskaav-io) 

(1) 

(2) 

(:~) 

(4) 

5 
(6) 

7 
(8) 

(9) 
10 

(11) 

(12) 

( 1 ~) 

14 
(15) 

(16) 

17 
(18) 

( 19) 

20 

21 

( 22) 

2' 
(24) 

25 
26 

Murakeaiilo, 60 tn 

Syöttösuppilo 
SyBttöhihna 

Tankomylly, 11:0enverH 4 t X 5'' 51 ktt 

Kuulamylly1 1600 x 1500, Vih~nni~ta lainakai 

Wil:flay-pwnppu, 311
, 7 e 5 lrn 

liuoki ttelue~1kloon:1. 

Fo.ge:t'grenkennooto& 4-os. 56u. 22 l~ 

Wilfl0y-pumppu= 3'', 7 • 5 !rn 

Okko-kennosto, 4-o$. 1, 3 m;, L:r.ppc;)cnl'CUm.an Kons1.>a:1o. 

Wil!'ley-pu.l'1lppu, }", 7t5 irn 

Fageraronkennoato, 2··oa. 56", 22 kr1 

Wilfle;r-pumppu, 311
, 7~5 kw 

.( 

Wilf'ley-pumppu, :;n·, 7, 5 im (toinen varalle) H .. ~veri 

Tuoteeykloo~i I 

Tuoteeyklooni II 

~uotcsyklooni III ( n-t. 7) tGhdtiän 

Kaxhula Zalaval-pumppu. 2n 

if.arhula Z-laval-pumppu, 2" 
Putkimylly, 1350 x 6610, 95 k~-. &ve~il~ l~ike.ota.~Jtolta 

Sakeuttajat, Dorr 4, 5 x 181 11 • 
11 

Kal vopu~appu; 311 :Mcm.nerin konep~ .. js 

Rum.pueuodin, Salat T~ ... ,4, ::h4 a2 

rfuc. "t obil:lna., Kone .. Pobj a 

Kuiveuzuuni, (v~t. kuivaamo) 

'l!uotE!lhibna " " 
Reag3nsaisyöttäjät. {yksi Haveriota) 
Laboratoriovälineitä 

Mootto~it ja suojakftkennät 

Arvaamaton ta 

()-merkit,Jt koneet ovat valmiina paikoillaan 

LIITEa -

1o20Q,000= 

300.000-

15.000-

1o820.000• 

350o000-

2"35o.ooo .. 

400o000-

200o000-

1oOOO.,OOO• 

1o350o000• 

9.ooo.ooo-
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X a r k e a m u r s k a u a: 
~•••-w•••awwama•m•••~~-~*••• 

Leukamurakain 
Hibna 
Senla 
Hänni t ym sekal .. 

R i k a e t a m o: 
•*~•~=•m•••~==•=•~ 

Kuulemylly 

Putkimyl l y 
Kennot 
Sykloonit 
Suodin 
Valmentaj at 
Salteuttajat 
Re~gcnseisyöttäjät 
Pumput 
Vesilinja 
Jätel i nja 

K u i v a a m o: 
~~-e~~~ms•-=••~ 

Kuljettimet 
Uuni 
Polttimo + puhall. 
Rämdt, putket 

KOl~BIDEN ja L A I T T E I D E N 
Re.hti Aluste.t Aaennu"" 

145"U00-
10.00Q ... 

155. 000-

75oOOO~ 

75 .. 000-
wt~taar~~~E• ~-~-·~kM&CZ~~&~MG&N--~~~~S-~heec~~~-

2QQ.,QQOoo 

r2vovv~-

40.ooo~ 

,.o .. coo~ 
s .. coo~ 

50 .. 0"0~· 
;.ooo 

.CO· ---
so.oo" 
s.ooo., 
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5)o000= 

.ooo 
~0,000-~ 

155.000· 

100cJOC 
10 .. 000-

50 .. 000-
10.000= 
10oOOO-

OuOGO-

120 .. 000= 

:-:o~ooo~ 
iO~ooo ... 
20.000-

0"000-
.. n.,oo 
~O,Of)G= 

)OoOOC~ 
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K a r k. e a m u r s 1t., a u s k u s ..1.JLp n u k s e ·t 

Eriloisiota vaihtoehdoista on valittu sellainen ayateemi, joka tarkoituk

senmukaiaimmdn palvelse suunnitelman edellyttämää koeluontoista toimintaa 

ja kaluatoltaan vastaa yhtiön todennäköiaiä tulevia tarpeita. Täosä mieles-

r-- sä on yritetty päästä mahdollisimman jouatavstin järjsetelyyn~ mikä we.6tii 

vähän kj.intei tä rekannelmia.. 

Kiven kuljetue louhokselta aekä karke~urskaua suoritetaan kahdessa vuo

rossa, jolloin päästään pienimmällä 1~:1. vieäiliö-tiloill&s Rikal3·tamotl f:iyötöu 

ollessa noin 100 tonnia vuorokaudeeaat tuleG siio vuorous~ käsiteltäväkai 

noin 50 tn. Vuorosaa tervi taan kaksi meotä., Toine11 mies cuori ttee le.eteuk ... 

sen ja kuljetUksen. toinen mies hoitaa leukamurekaimen~ Ha,.$Mg-mttrskaimen 

tähän liittyvine tehtä~neen (seulat elevaattori, a11lo). On mahdollista~ 

· että tämän järjeutelp kapasiteetti ylittää tarpeen. Tällöin saavutetaan 

se etu, että kuormaaja jQutaa välill~ muihin tehtäviin j& murakaajien hoi

tajalla jää aikaa koneiden huoltoon ja korjeamiseeno 

Palkkakuotcmnukset tulevat olemaan 2 vuoroa x 2 miestä. 4 60 .. 000 mk/kk "" 

240o000 mk/kk. @ 110 rak/a;r6ttötonnil]&. 

Kurskaimien voimakulutue e.rvioidaan 5 lart/tn å 10- a 50 mk/a:röttqtonni. 

Xuol-"'llaaJ_an ja. keikkavaunun poltto- ja voiteluainekustannukset ovat 10 1/t 

4 ,o ... x 7 t • 2.100 mk/woro m 40 J!!k/ezöjtötonnJ..•. 

Korjaukeia ym sekalaisia kuluja varten varataan 2Q mk/syöttötonpi. 

Karkeamurakauksen käyttökuetannukset ovat näinollen 250 mk/eyöttötonni. 
m•awaa•••••••=•oamusaeaaaamaeawaaoaeeaaacaBaaaumme•••=••a~a••e~••aa••• 

-. 



l1i kastukt;J{m eum:in l.t:uGtLUlil.i.Ut?er•B, on hi.enoj euha;t ue . Energiakul u t ukasn l aske .. 
taan n~in tilapä.ial.uont oi llei!GCJ. ·toi mi.nuaeaa o l e'f!mn Guht esl l i Gen ko:rk®an, 
40 kwt /eyöttötonni. Kun kwt-hin."lak,~i otetaan 10 mk. aaade.an voi mkul'trmnuk
si!tsi &2:2 }n.~l~ 

Yiimav·uoti"3Gsa& koe:rikaotukeeaaa oli vu.oroo. kohti naljti .mieett~, ni td'ttäi n 
etumi ~B t rwllä:t•5. ~ vanhdottr~ja ja euodiumi<N• Kun nyt Itoneid~n määrä on pie .. 
nemp"t; pii:ri y~~tJinko:rt;.~.J.aem.pi ja zJJiehot t o ttunCGI!l.ma.t t lasketsun voi tavan 
tulla toim~an kolmella miehelll. 

Ko!'jem;- ja t.uol·.jorrtchiJ~ le,aket!'llil~ .. ta~(""Vi -i;'(;avan kak.ei m:i.~a.tä päi vävuoroasa a 
O't~·laum in;:u!Jlioon kov:)'l1.!;:at<1h~h<Jen tutki.nt<lslucr;iieen, on syytä pi tää labor&·tol•io 
michi tctt~,mb' k~11d.o~fHi. Vt10X'C:·msa . Ps.lkk.a.lrurrl::;,:mukaE;t l:louim.~·tlif!Jille m0noineen 
ol:! ah·r.t ;c'l;!:J.nollf;n seura~W::!:t~ 

.r;·tt.!l~-~i ~ t;l 

hylH~.:d 
St'H')C..iuu;i,?~ 

6~} .. 000-/kk 
!)5.0(}0..-/kk 
55o000-/kk 

e<W::O.C!J:IC..• .... ':;I~~~<%':-~lllll>l,'f:S,C;""'IJJ:_.:::_...,.,,,;_1ÖIIJI,,U.~'":d'..,....f•::t_.t-IJ/.;:am..~ 

j't'.:1.7:i. '\l'l.l.OXO 175.000•u/kk 

ykt:i. laho:vato:ri~;r1iiGc 
,. 

& 60,.000-/l!!.k 

lmkc~i l]·:ol·tomia:~t;ä ~ ;:;,ooo .. jki;; 

bytHt~· c 4 tn/t. kfiyttötmnd t 550 t/l:::'~ 

Pf;~.ll:keJm:Jt!l.lU1Uk~6J'~ :o 755 .000"' ~ ~ X 550 

;g 3 0 52~~oVOO• 

X 2 s 12o.ooo .. 
;!;: 1 Ii!! 110oOOQ ... 

60 m!:/tn 

Vee:Ji o ·~o·,; 't"unn J.,aban.~JB.mmth:lte ent:l..Gec>l tt-;}?&em ei ·.~cadi ni. t&Hia eril;oi etoimen
td'vo'lt~~ . ~·et:d.:puiliJi't.\~.~ 2!1ihk.l~nkulut-rls Ldr:~ä.11,;yy l~~.Jk~·ttuun 40 k~Jttiin. Senoijaan 
~:u:.sutuu liDätoi•llonpi·t~)i tä ja hu:rt;c.nrmi~t:'iiP.. siitti., r:1ttä koli:eillao,n ved.ono·t
too. ,ToA."r.;.'1sjoenti!.l" ;}ollcin ve;;:d.matk.e:-:'"ai ·~~!lee ltth~;tiJ 2 km. On laakattava, 0tti 
tiiut~ r;i·tco yhdf.?:i'l t::~1.chcm. Vlwrcon9e. , jo~t!', aih®11t1:-v.at p:J.lltkakustar.:lltlcect ov&t 
75 ml•:/'t~! • l?t.~.JilL~t."tn Jd!.yttö~tH~tmA.rmti.l on 25 mlr./hl .. Xht®enr.ilä lc"\dlteta.q:n. näinwllen 
v·es1hi.:ol! on m.akoavG:;:' 1 0';:1 n1l~ ltn . ~~~s~~...,.._ . 

vdvtJ6Ei.!U~ttomiti. kO!'jatlk~~ia, h&t:.l.YO.re~.·ta~ l~nrf~eytyltsif.i :Yill • SOk.llU:i.Bi8. !mo:.~tt:m
nul\EJ~i.l<~ v.:tx·te:r4 v~;r.t't1t~~-~u 90 iilli: 1t'l"l .• ·<:;:."'$i~8.~W:-.?;..... 

::J ~ e::uaJ&'lt.'J.irl:n;c;:im!~t:.~; ·i~~i':::-3.!.:;:;-:J !:":1.".:::::~;..;;:; ~~ · 'CJL;~: m:~!:i'.'i~~::;c-~~ ~z·.t:::.lrSu~;-:: ;.::r~~E~~r: ".Jtt2c i!.rt'.'lt.: ~unt!lr.::~er-;:aacx'IS~ :.:&:v.:'c:::}e eru~a:'"'~~ 

; • 600 rdk/tno ~o·i.;cmdllo . 



Lll'lEt 

gutzat,g)J!tannukset 

'lämin qhm!\n· kusta.nnuksia ovat kuivatuauunin Yoima- 3a pol ttoainekustan
nukset eekä kuivatusosaston vaatiman miohi~tön palkkakustannukset. Ilaeis• 
tä on, että osa tuotteesta tullaan eäkittimään. ~lal toiaenpide vaatii se
kä. D&kkejfi. että. eik1 ttäjiä • 

.Kuton aikaisemmin on ~t ilmi, ei täaaäntapaioeeta lcuivatukseata maas• 
sauune tiedetä llli täiin kokemuaperäis&lti jo. vastaavanlaisista tytssuori tuk- ' . 
sista on vaikeata saada k&Jtänn6n nuqerotietoja. On edellytett7 toimitetta
vakai tuotetta keskimäärin siinä. auhtoessa, että painolläärälliseati 15, . . 
20t 25 ja }0 koateu;proeenttieta tuotetta on kutakin neljännea. (Tämä edel• =· 

lytre on tarpeen rahtikustannu1ten laekemieta varten.) ~s~~ksenalai•ta 
on, rniten tämä tapl.\htuu. Ajetaanko kaikki ~otimelta tuleYa rikaste uunin 
kautta eäätämälli kuivatukeen tehokkuutta tavalla tai toisella kulloiata-
kin tarvetta vaetae.vaati, vai tehdl.inkö nitB, että vain osa tuotteesta kui- ·. ~· 
vataan ja De koi tetaan 8uodinrikaateen kanaaa. W.ldili rikaste suotimel ta· · · 
saaclaan noin 30 %utena, ee voi tåneen toimittaa joillekin paperi tehtaille . · · · 
sellaisenaan. Säkite~täYä rikaste on kuivatta.a kuivemmakei kuin eäkittl~, 
mättöminä toimitettava. Kuivatuakuatannuoten laskeminen muodostuu tässä 
vaiheessa vielä alustavakoi. Saadaan eeuraavaetis 

4 !pivaeta nt öttötonniata eaadaana 

kun talkkieaanti on 

talkkirikaatetta. kuivapaino 
'Y!tta, 19odinkn1vapeu 3o ! 
Bikaatamon tuötto, 30 ~aeta tuot. 

" " " n n. 
Kuivaamon tuotto,n.22 ~aeta tuot. 

II . tt II t1 

. 25 ~ 

1,00 : tn 
0.43. •• 

1.4~ tn./t 
800 tn/kk 

1,298 tn/t 
715 tn/kk 

1,20 tn 
0,52 ..... .. 
1,72 tn/t 

n. 950 tn/kk 

1,559 tn/t 
860 tn/kk 

Edellytetään, että tästä rikaetamon kuukaueit~aiaesta rikaateeeta neljän
ne~ toimitetaan sellaisenaan, 30 ~•sana ja loput .600 tonnia kuivataan. Ar
vioidaan uunikuetannuk:aet 700 mk/tn, saadaan 420.000 .mk/k~. · · 

·.· :· ' 

Lasketaan uunin vaativan uhden miehen vuoroonsa. Lisäksi sijoitetaan yksi· 
ylimä.ä~äinen mies aamu- ja iltavuoroon uunimiehen avuksi, säkitykseen, kuor
mauksGen yme. Palkkakustannukset oliuivat tämän mukaan 5 miestä ' 55.000·/kk, 
yhtee~oä 275.000 mk[kk~ - · 

Edelqtetään, että neljännes tuotteea~ oäkitetään. Tähän tarvitaan 200 
·tonnia x 20 säkkiä/tonni 1. 25 mk/eäkki, yhteensä 100.000 mk/kk. · 

Lisätään vielä sekalaisia kustannuksia varten 10~.ooo·mk/kk. 

Kuivatukeen yhteiskustannukset ovat siis 200.0QO markkaaLkuukaudeaaa. 
RikaQtamon syöttö on 4 tn/t x 550 t/kk a 2 200 tn/kk. 
Ku~vatu.skustannukset ovat 410 mk/S)·öttötonni, 1250 .mt/tuotetonni. 
m:a•u•••.••••-.•••••••=•IC •••••••••••••~~~••••••••••••••••:.••••• .. •••"""' 
Ed~llä on kuetannukeet laskettu talkkisaannin ollessa 25 ~. Jos saanti 
n~usee 30 %a11n, muuttuvat kustannukset tuotetonnia kohti, ollan 1.050 mk/tn. 



LII'.i!Ea 

Liihdete.än a:f.i tä olotta.Dll1kssct{.'l.• että talkk:l. toimitetaan Kajaani Oylle 
kuljete·~tune. tehtaan ti:~·taaiuevaraatoon . Muihin kr.:hteia:i.in tulee tuote 
:t"~.hdett:".:J.vakoi jrmll.lle. (m~hdollisao·t:i. Voi toiluotoa lukuunottnm.atte). Ilitl•· 
ta .oiäriitt-:A"l vapae.'Jti :;.•eu t:lticvsur.uaca Kajnenisaa . Kajeaui Oy•n tehtaalle 
on koln:.~ !t:i.lo,Jte1;J.ii:i. p:Hempi matlm kuin aocm~lle. Yksinkertaisuuden vuoksi 
void.:u;m lwaki'lilii t·U.iaenU auto:~~ah tikuett~rulukc~mn J.~e.lulllnlamm.tll ta ... Kajaaniin• 
25 J~:n, pi t!i'i ~50 ma:i.:l-;kLe.itonn:~. . Tähf:r h:i.u ~nan eicc.llytctti!m myöo lruornu:n.!a• 
kurrc .. amukoa t rau ta.-tievr.unuun Tumdmch:eu vna·iaaavanlo.ie:tcum. tllpaukai aaa 
YJ.öj '{_rv~n ja lCo~uale.hden .kr..i voltr illo. ovat auul·uucluok!.;e~ ;oo Llk/tn. 

1opullieton 1 ::\ht:i.k. letrumtH~tf.m J::cnu~J.ta on tL~r!tc:li;l?.! mit•m. kostean~ tuote 
toimitetann. Ail:aiocmm5n jo .m ,init'l;i5_n oii:tä, l3ttä h:i.nt~ oääräti.Wn tcoxeGt• 
tiaei.le -~uottsGJ.lo.~ jo11k.. kootr..:udcke:i. ~d0llytotäC.n 10 %. Joa nyt tuo tteon 
k\Hr~eaa ou oairu. 20 %. joudutrum :r.e.hiino.ma001 ,jol~ait;rte 10 %• ot~ tumd.e. kohti 
125 kg v-ottr~ ja va.ataa'tra.-;ti 30 5~: ati aö.rl.:äå tonnia kt>hti 290 kg vettä. 

Se eHi~:ta, rl:l. i;etl\ koatet.ll1n tuototta tu:tlo.c.n lähettäre:.Län, riippuu oeBkei aii tä, 
m~.ton 1t'.:iv Jti.ls onnia1am ,jl?. ooalwi a~S·ti.i, lm\lle iichta:Ulo toimitur~ tapahtuu. 
KajB'ini Oy vninr.e ott;u~ vnatue,n 30 %~ota tt;wa:re'1, ma.hdollir.::esti qyöo 1foi tai
lno·~o O:r. -,imp\.J.ecllo pittiisi tuota f'aad~ ninaki.n 25 ~~akei 0 Jämdinkoskelle 
1!; ?b' kei jne. ~Winoll en on tficmä vai!leeee:l mahdotoll tn perua·i;s.a la.ak0lme.e. 
tcrkoin t:Iiii!ri t9ltyihin lukuihin, vaan ou toht:'ve erlii tä. yleietyt(aiä. Seuraa. .. 
''·"'S ~e., w~..o li;y··~etEUn, että tuote:- i;o:i.mi totc.mn 15, 20, 25 ja. ;o pl•oeeut'U.aen 
lcoctecne~ neljänneo k1atakin l";atldll ·~uotetta (vrt. tuotteen kuivf.i·~ua) . Ne.il_ .. 
lä. eckllyt.,tkfliD ii cnr~daen aeux·c:ouvo..nlainen c2otel!iuu 

kun t~lkkinaanti on 25 % 30 % 
~~a.lltkirikaatet·t~, kuivapaina 1, 0 tn/t 1, 2 tn/t 
3~f'j;_!;J).,... • ... ,._ ·--·-... - ...... _......, _ _,.;:;,0.r.•..:.1.:.1~.:.1 ___ 11 

__ .__.,....-::0;,)!.t,.1.1.~ " 

10.koate>la•%HJta. tuototta 1,111 tn/t 1 0 33' t.n/t 

Ylifi'!it:rä.istö. (yli 10 %a~) vettä, l1.un tuot·teen kouteun om 

15 % o,064 tu o,oo; tn 
20 u o.1:59 " 0,1'10 " 
25 lt 0, 225 II 0, 270 II 

_ _;_Q_!,'_ --·---·-------..-9.:~---::.-~ ... ---·--0~~..,.2--8-~---'-'-
jaettunQ noljffllä c 

4 f.lyöi;töt:onni;:rtrt n. 22 ~{ar/t:a. 
·~11.otoi: t:l 

Au'tol' ah·li:i. 1 !§. 550/tn, :Ii> 

·Jaetcru1 neljälll, naaL~nn 
!\.ttou~ht'., maT~tk~-<.a/ eyö .. li·tötonn5.1J.c 

Autor hti, l::r •. : .1./tuo·t tonnillo 

0,747 tn 
0, 18'1 II 

1, 298 tn 

455 Bk 

115 mk 

0,905 tn 
0,226 II 

1,559 tn 

545 mk 

135 l!llt 
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90 000 

8 0 0 00 

'70000 

(;0000 ,...... 

5 0000 

41JOOO 

30000 

QOOOO 

/0000 
r--

1000 

QOOO 

3000 

4000 
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5:30 6 :10 6:e5 6 :~-5 6:95 

1951/ -58 - 59 - 60 [ -XJ/ f.J 

K,i·na 

k,i.no Kiina Norja 
18 :60 18:90 1 

Norja 
Ron.rko 

1- - Huu-1 
1 Q: /0 

Norja 1 
Ronska 1/:55 

--· -. Ron.t~o 

-
/3:50 /5:Q5 /'7:50 /6:80 /6 :90 

k'aohilun JO lalkin luonli 

ful!/ho/1/fuksen Ii/oslon mukoan 

Kooliini ( 25. 0'7.1/0) 

En9/onnin O.Jv us 9o 0 90 fn o 6 :85 

. 

To/i<k/ (25. etz 900) 

Tuonl/ pööo.rio.no 
klino.rlo 6 QB : -

Norjo.rfo 0 .IQ:QO 
J 

Ron.sko.rlo 0 19 :'70 
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Geologisia tutkimuksia 

Geofysikaalisia mittau k sia 

Syväkairauksia 

A s jantuntij alau su nt oja 

Viitt ee mme Ot aniemi 

Asia: Määräraha-anomus Lahnaslammen vuolukivi esiintymän 

hyväksi käyttömahdollisuuksien jatkotutkimusta varten. 

Anomme kunnioi ttaen valtion tulo- ja menoarviossa momentilla 11 t eollistamis

tutkimukset ja niistä . .liiheutuvat hallintomenot 19 .PLL47 " myönnettäväksi 

20 milj.markkaa koerikastuksen jatkamista varten Lahnaslammella v. 1962 . 

Vuoteen 1960 mennessä oli yhtiömme Lahnaslammen vuolukiviesiintymän hyväksi

käyttömahdollisuuksia tutkiessaan tullut sangen myöntei siin tuloksiin (vrt. 

KTM:lle annet tu 31o 8 o1960 päivätty raportti). Kysymyksen edelleenselvittä

mi stä varten rakennettiin 1961 paikalle koerikastamo , jota tarkoi tusta var

t en anotti i n ja saatiin 15 milj . mar kan avustu s edelläsanotusta määrärahasta , 

KTM: n kirjelmä 22.3.61/AD/N:o 1537/364/1961. 

Koerikas t amassa saavutetut tulokset ovat vastanneet odotuksia sekä vahvis

tanee t käsityksiä tämän esiintymän hyväksikäyttömahdolli suuksista. Kolmelle 

paperitehtaal le toi mitettiin talkkirikastetta märkäpainoltaan 365 tonnia 

useampipäiväisiä koeajaja varten. Kajaanin , Simpeleen ja Jämsänkosken teh

taiden lausunnoista selviää, että tuotettu talkkirikaste kelpaa useiden 

painopaperilaatujen täyteaineeksi ja että tällainen paperi on yhtä hyvää 
~,Li~ 
~~ ja eräiltä ominaisuuksiltaan parempaakin kui n paperi, missä täyteaineena 

käytetään u l kolai s t a kaoliinia. 
hv,v-p.' o.lAu. ,~tz. 

J.th,.~ --·~ ~-kdl. 
~~~pV~ Ottaen huomi oon koetehtaan t oiminnan lyhytaikaisuuden, ser. verrattain pi e -

u~J · • nen kapasitettin sekä rikast amon vajavaisuudet , muodostui prosessin kulkua 
l~~ 

t 
_, J ~ . ~ hai ttaaviapullonkauloja ja eräät teknilli stä laatua ol evat teki jät jäivät 

. ;)11~· 
-1 . - ·'~~ , ~'H· t: IIllA n• ~ ~ f~""'-A • • 

4 ~k-,k,~ ~~ ~a l'dtf.a ~""~u--~~ ~ ~ .:-c-~~ 

K KPOYH Kl 983-l-60 
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vaille riittävää selvitystä. Näistä nimenomaan saantiin ja tuotteen kuiva

tukseen ja kuljetukseen liittyvät kysymykset ovat senluontoisi a , että nii

den perust eelli nen selvitys edellyttää pitempiaikai sta kokeilua tarkoituk

senmukai silla koneilla. 2tfrttea..w ~ J" ~ 

Paperitehtaiden täyteainevaatimukset ovat yksilöllisiä. Markkinoi ntia var

ten oli si tutkittava, mitkä muut paperitehtaat edellisten kolmen lisäksi 

voisivat siirtyä talki n käyttöön , miten suureksi tämä käyttö t ulevai suudes

sa saattaisi muodostua , mikä oli s i muun teollisuuden talkin tarve sekä mi

tä mahdolli suuksi a on kehittää tällaisesta vaahdotustalkista vientituote. 

n 
! 
·'\ 
1 

1 
i 
\ 
\ 

i 

\ 
y 
Ii 
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·\ Tähänastinen talkin käy t tö tehtailla on myös ollut rii t ämätön selvittämään, 

,mi nkäl aiseksi tällaisen täysin uuden tuot t een, vaahdotustalkin, hinta mark-

kinoilla tuli s i muodostumaan. 

j Käsi t yksemme mukaan on näinollen perusteltua jatkaa näitä positiivisiksi 

/ ~. osoittautuneita tutkimuksia edelläsanottujen teknillisten ja taloudellisten 

~~ kysymysten selvit tämi sJä ja loppuunsaattamista varten. Tämä tapahtuu pa-

,~ ,,~,~ raiten ja halvimmin kustannuksin paikalle jo rakennetussa koerikastamassa 

~~~~O ; vuoden 1962 aikana. Koerikastuksen jatkamista koskeva yksityiskohtainen 
\ 
i 
\ 
1 

työsuunnitelma oheistetaan tämän anomuksen liitteeksi. 

\ Suunnitelmamme mukaan eQellyttäisivät nämä j a tkotutk i mukset 70 milj. mar-

\ kan rahoitusta, josta pääomakuluja r i kast amon koneistuksen, kaluston ja 

\ 

rakenneimien täydentämiseen 20 milj. markkaa sekä käyttökustannuksiin, jois

r t a huomattavimmat ovat varsinaisen koerikastuksen lisäksi geologinen tut

lximus, syväkairaus ynnä muut kaivospiiritoimit uksen edellyttämät paikalli-

set työt, 50 milj. markkaa. 

Rahoitus on ajateltu tapahtuvaksi siten, että yhti ön omi a varoja käytettäi

siin 20 milj. markkaa, yhtiölle budjet t ivaroi s t a osoitetusta määrärahasta 

30 milj. markkaa sekä loput tääsä anottavaa avustusta 20 milj. markkaa. 

Maini ttakoon selvennykseksi, että yhtiön budjettivaroi sta momentilla 

13 .P. 18.22 osoitettu tutkimusmääräraha perustel ujen mukaan " •••• kivennäis

varojen hyväksi käyttömahdollisuuksien tutkimusten tukemiseen •••• " sopii 

käytettäväksi tähän tarkoitukseen. 



Lopuksi voidaan mai~ita, että maamme paperitehtaiden vuotuinen t äyteaine

tarve lienee viime vuonna ylittänyt 100 000 tonnin rajano Laadullisesti 

tästä määrästä noin puolet on sellaista kaoliini- ja talkkilaatua, joka 

pit äisi olla korvat t avissa Lahnasl ammen t alkillao Tässä tapauksessa selvi

t e t ään lisäksi avainteolli suutemme omavaraismahdolli suus sellaistenkin ti

l anteen varalta, että ulkolaisen kaoliinin saanti syyst ä tai toisesta ty

r ehtyy ? mi kä näkökohta ei liene merki tyksetöno Samoin olisi tietenkin uusi, 

yli 100 000 tonnia vuodessa louhiva kaivos Kainuussa merkitt ävä työllisyys

kohde, jonka kerrannaisvaikutus olisi huomattavao 

1 

Kunnioittaen 

SUOMEN MALMI OSAKEYHTIÖ 

Liitteenä: Koerikastussuunnitelma 

Paperitehtaiden lausunnot (3 kpl ) 
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Lahnaslammen h a n k k e e n 

toteuttamissuunnitelma 

(Suunnitelma No 3) 

Seuraavassa esitettävät ajatukset lähtevät siitä perusolettamuksesta, että Lahnaslam~ 

men hanke pidetään Suomen Malmi Oy:n omis~uksessa ja toteutetaan yhtiön toimesta. 

Lahnaslammen vuolukiviesiintymän hyväksikäytöstä on nyt tehty kaksi toteuttamissuunni~ 

telmaa: 

Suunnitelma No 1 pr 8.12.1961, jonka mukaan hanke toteutetaan neljän vuoden kulues~ 

sa täyteen kapasiteettiinsa. Ensimmäisenä vuo~na (1962) suoritetaan koerikastus, 

jonka jälkeen päätetään hahkkeen toteuttamisestao Koerikastuksen rahoitustarve on 

70 milj.markkaa yhteensä, josta osa olisi valtion avustusta, osa yhtiön omaa rahaa 

ja l~ppu yhtiön malmitutkimusmäärärahaa. 

~ Suunnitelma No 2 pr 319 l.l962,(nyt esilläoleva) käsittää yksityiskohtaisen tutkimusw 

suunnitelman v:lle 1962. Tämä on itse asiassa osa edellisestä kokonaissuunnitelmasta, 

käsittäen siitä vain vuoden 1962. Suunnitelma päättyy samaan loppusummaan ja rahoi

tus on ajateltu tapahtuvaksi samalla tavalla. 

Lahnaslammen hyväksikäyttömahdollisuuksia on vuoden 1961 koerikastuksen pohjalta edel~ 

leen kehitetty ja laadittu .kannattavuuslaskelmia. Viimeiksi suoritetun syväkairauksen 

tuloksena on nyt saatu varmistetuksi vähintäin 3 milj. tonnia malmia avolouhintamah• 

dollisuuksinc Tämämalmi vastaa täysin koerikastuksessa käsiteltyä tavaraa ja siitä 

on rikastuakokeiden antamien kokeiden perusteella mahdollista saada 30 r~n saannilla 

rikastetta, jonka valkeus on 78~80o Kaikki paperitehtaiden lausunnot ovat olleet myön

teiseto 

Kun hankkeen kannattavuuden perusedellytykset näinollen ovat entisestään varmistuneet, 

saattaa kysyä, onko ylipäätään välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista edetä koerikas~ 

tusvaiheen kautta vai onko olemassa riittävästi perusteita tehdä päätös tuotannolli

sen toiminnan aloittamisesta välittömästic Nimitetään tätä kolmatta vaihtoehto~ 

±Kimxx suunnitelmakai No 3. Varsinaisen pääkysymyksen suhteen saadaan silloin seuraa

va asetelma: 

Suunnitelma No 1. Päätetään koerikastuksen suorittamisesta siinä mielessä, että sen O• 

soittauduttua myönteiseksi, tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta 3 vuodessa mä~ 

rätyn rahoitus-ja rakennusohjelman puitteissa. 

Suunnitelma No 2. Päätetään suorittaa koerikastua täysin tutkimusluontoisena ilman 

minkäänlaista kannanottoa jatkotoimenpiteistä. 

Suunnitelma No 3. Päätetään heti ryhtyä tuotannolliseen toimintaan sellaisen tuotan

non puitteissa, että hanke kannattaa itse itsensä ilman pääomakustannuksia • . 



Itse asiassa suunnitelmissa l ja 2 on vain vivahde-ero. Pääperiaate näissä on, että 

ensin tarvitaan koerikastusta varten avustusta ja vasta myöhemmin tulee esille kysy

mys hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. 

Suunnitelmassa 3 sensijaan on oleellista se, että nyt heti ehdotetaan yhtiön pääosak

kalle, valtiolle, joka ilmeisesti tulee olemaan rahoittajana, yhtiön tarkoituksena o" 

levan aloittaa Lahnaslammalla tuotannollinen toiminta ja että yhtiö sitä varten nyt 

tarkitsee 20 milj.markkaa käyntiinlähtöä varten ja että tehtaan laajentaminen ensi 

vuonna tuotannolliseen kuntoon edellyttää lisää. suuruusluokalleen 50 milj.markan ra

hoitusta, joka on tarkoituksena saada joko yhtiön osakepääomaa koroittamalla tai lai~ 

noituksin. 

Allekirjoittanut yhtyy kannattamaan tätä kolmatta vaihtoehtoa. Kuitenkin näkisin o~e~ 

van painavia s~tä vaikuttamassa sen näkökohdan huomioonottamiseksi, ettei ratkaisun 

tekoa johtokunnassa enää viivytettäisi. Yhtiön tämänhetkiset työllisyysnäkymät ovat 

r- huonot. Lahnaslammalla jo oleva ja sinne sijoitettavaksi ajateltu ammattihenkilöstö, 

6 ~ 8 henkilöä, on vaikea tarkoituksenmukaisesti työllistää muualla. Vuodenaika hU08 

mioiden on korkea aika ryhtyä valmistamaan rikastamoa käyntikuntoon, muuten saattaa 

taas käydä niin, että joudutaan loppuvuoden epäkiitollisiin olosuhteisiin eikä tavotw 

teita saavuteta. Paperitehtaat odottavat kannanottojamme ja haluavat vähitellen tie~ 
!~ tää, mit~~H~ vuiVat laskea -~aavanSa talkkiae Määrätyt konehankinnat On pantava liik~ 

keelle, jotta ne ehtisivät ajoissa. Psykologista näkökohtaa ei sovi unohtaa sitäkään. 

Jos tavoitteeksi asetetaan tuotannon aloittaminen Lahnaslammalla sellaisessa mittakaaw 

vassa, että rikastamo on itsekannattava, kysytään miten suuri tuotannon tällöin on o~~ 

tava ja paljonko tällaisen rikastamon rahantarve tulee olemaan. 

Tehtyjen laskelmien mukaan voidaan arvioida, että tuotannon ollessa suuruusluokkaa 

15 000 tonnia vuodessa, saavutetaan kannattavuus sillä edellytyksellä, ettei pääoma

kustannuksia tarvitse huomioida. Tällainen tuotanto on mahdollinen nykyisessä koeri~ 

kastamossa, jos se koneistukseltaan täydennetään eräiltä osin vielä täydellisemmäksi 

kuin mitä koerikastuasuunnitelmassa on edellytetty. Oleellista on, ettei mitään rat

kaisevaa eroa hankittavien koneiden suhteen ole, valittiinpa se suunniteltua koerikas

tamoa tai tai 15 000 tonnia tuottavaa rikastamoa varten. Pääoman tarve suurenee jäl

kimmäisen vaihtoehdon osalta lähinnä siitä syystä, että, paitsi muumamia suurempia ko

neyksiköitä, itse rikastamo on laajennettava ja tehtävä talvikäyttöä varten. Samoin li~ 

sääntyy rakennusten tarve, vesi-ja jätehuolto vaatii osansa. Ilmeistä on, että varaa

malla tähän tarkoitukseen 50 milj.markkaa, saadaan sellainen rikastamo, joka voi tuot

taa 15 000 tonnia talkkia vuodessa ja joka on itsekannattava. 

Kaiken edelläsanotun huomioiden ehdotan Johtokunnan päätettäväksi seuraavaa: 

Päätetään periaatteessa aloittaa tuotannollinen toiminta Lahnaslammella, kuitenkin 

siten, että mnteuttaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, jolloin 



ensin toteutetaan esilläolevan suunnitelman No 2-n mukainen koerikastuavaihe kuiten

kin siten muutettuna, että kaikki toimenpiteet ja hankinnat sopeutetaan tuotannoll i" 

sen tehtaan tarvetta silmälläpitäen, ja et tä 

toisen vaiheen , joka tarkoittaa rikastamon laajentamisen lopulliseen asuunsa n . l5000 

t mnnin tuotantoa varten, yksityiskohtaiseen suunnitteluun ryhdytään välittömästi. 

Päätetään lähettää KTM:lle kirjelmä , missä yhtiön johtokunta ilmoittaa 

SUYnnittelevansa tuotannollisen toiminnan aloittamista Lahnaslammella,jota varten se 

pyytää 20 milj . markan avustusta toiminnan alullepanemista varten nykyisessä koeri

kastamossa, ja että yhtiö edellyttää rahoittavansa lopullisen tehtaan investoinnit 

joko osakepääomaansa koroittamalla tai lainoituksin. Tämä rahantarve ei tule ylit

tämään 50 milj . markkaa. 

Tälla toimenpiteellä saataisiin itse pääajatus valtion tietoon sen kannaottoa varten. 

Samalla voitaisiin ehkä ilmoittaa, että valtion nyt makama 20 milj . markan avustussum

ma katsotaan ennakkona suoritetuksi valtion osuudeksi. 

Ennen kirj een lähettämistä pyydetään johtokunnan puheenjohtajan, tri H. Stigzeliuksen 

hyväksyminen menettelylle . 

Tämä ehdottamani järjestely soisi mielestäni mahdollisuuden nopeaan alkuunlähtöön si

tomatta ketään liian kauaskantoisiin ohjelmiin. Tuodaan julki periaate siitä, että 

johtokunta katsoo hankkeen to t euttamisen olevan mahdollista Suomen Malmi Oy : lle ja 

että tähänastiset tutkimustulokset ja kannattavuusnäkymät puoltavat hankkeen toteut

tamista. Koska vielä on olemassa määrättyjä teknillisiä yksityiskohtia , joiden sel" 

vittäminen on jossain määrin avoinna ja samoin markkinoinnista ja talkin hinnanmuo

dostuksesta haluttaisiin eräitä varmistuksia, johtokunta katsoo tarkoituksenmukaisek" 

si toteuttaa hankkeen vaiheittain niin , että ennen lopullisen tehtaan rakentamispä~ 

töstä toteutetaan koerikastua tuotannollisessa mittakaavassa nykyisessä koerikastamassa 

~ esitetyn suuijnitelman mukaan. 

Otaniemi, 4 . 2. 62 

H. Raja~Halli 
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LARNASLAJ:IPI 

Talkin koerikastua 1961 

Alkuvaiheet ................ 

Suomen Malmi Osakeyhtiön johtokunta hyväksyi 20o3o61 euun·1~ ·;elman koeri

kasta:aon rakentamiseksi Lahnaslammelle, Vaihtoehtona oli '{corikastukeen 

suori tta.minen OutokuG:mUD. jätG:rilr..astamosaa .. Tämän suhteen toct3ttiin Outo

kulillilun rikaatamon olevan tarkoi i;usta varten liian suuren je. kokeilu- ja 

vaihteluoloauhteiden olevan liie.n hankalat. Näin suuressa r :L .. ~a-:Jtamossa 

olisi tarvittu kokeilua varten suhteettoman paljon kivaä am.1sn tuotan

non alkua.. Sinänsä olisi rikastue Outokummussa saattanut tu1la halvem

maksi kuin Lahna.elammella., mutta lopputuloksen ollessa epä~a.rman päädyt

tiin Lahne.slammen vaihtoehtoon. Nyt jälestäpäin osoittautui tämä vaihto

ehto oikeaksi, Outq~mmun rikastamon ollessa sidottuna muih1n tarkoituk

siin. 

Koska tässä vaiheessa oli enää ~symys koerikastukeen suorituspaikasta, 

oli tätä ennen jo ryhdytty valmistaviin toimenpiteisiin. Tammikuun lop• 

pupuolella käytiin neuvotteluja maanomistajien kanssa. Valt,:lusaluealla 

tapahtuvasta louhinnan, rakennustyön ja muiden toimenpi teid,;,n vaatiman 

rai vauksen korvauksi sta päästiin sopimukseen. Samoin sovi t tlin valtaus

alueelta Korholanmäki - Jor.masjokieuu - kylätielle rakennettavan työmaa· 

tien paikaata. Tässä yhteydessä mainittakoon, että maanomis&ajat suhtau

tuivat hankkeeseen yleensä myötämielisesti. 

Tvömas.tie 
..~;...,J---...... -
NeuvottellLjen ja eri vaihtoehtojen harkinnan jälkeen päätettiin työmaa

tie tehdä esiintymän länsipuolelta kaartaen paljastuma-alueella. Tie

väylän raivaus alkoi 5 .. 3. Tarkoituksena oli ajaa louhokse.n pinnasta 

otettava ruoatekivi tienrungoksi .. Erittäin leudon talven takia oli. yli

t~ttävä suo kuitenkin aivan sula. Autot eivät päässeet louhokselle. Tar= 

vittiin aluksi sorakerros suolle. Tä~ä luonnollisesti nosti kustannuksiao 

Tien runkoon ja kaivosal uealle ajettiin yhteensä 5300 tonnia ruoste:i.sta 
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vr.ol'.lk5.vaäo Gorae. ajettiin varcinaiseen tiehen yli 2000 m3• lie-tonisore., 

ra.ke:muspaika.t ja osallistuminen kyJ.iitien pa.re.ntami.seen noatj so:ra.n ko

konaiatarpeen 3000 m3:iin. 

Louhinta 
aaaa:u••• 

Tien ja alueen l'aivaukaen yht0ydessä työnnettiin iJ;tonaat samalla tule

van louhoksen paikaltao Louhos tehtiin paikkaan, jonka keskeltä aJoitet

tiin aikoinaan ensimmäiset syväkairausreiät Lahnaalamraellao 

Louhintasopimus tehtiin Louhintaliike Heikkinen .~ Rusnsen kanssa. Heidän 

urakkatarjouksensa oli halvin, 675 mk/m) ruostekiven ja 605 mk/m3 varg 

ainaisen louhinnan osal·~a.. ~'arjouksissa. esiintyi tuhoomankin markkaa/m3 

kalliimpia hintoja. Ruoatekivan noiato suoritettiill 1-4 m syvyyteen. 

1oul:linnassa käytettiin keskimliäril'). 151 g kloraattia + 38 g dynami~.ttia/ 

tonni ja nallia kohden saatiin kiveä 6~6 tnp Porametriä kohti saatiin 

kiveä 3,3 tno Tällöin käytettiin 120 x 120 cm reikäruudukkoa. Ruorlioon

ottaen pienen murskaajan ei varoinaisessa louhinnassa voitu päästä ·tiil~ 

laisiin tehoihino Por;m tunkeutuvaisuus v'Uoluki V9en oli n ·J u/rr;in. 

Varsinaisessa louhinnassa käytettiin 80 x 80 cm ruudukkoa. !ntervnlli

ammunnasta huolimatta jäivät lohkareet usein ai~an liian suuriksi le

kalla rikottavaksio Suurin syypää oli tähän käytetty latauamenetelmä. 

Reif't ladattiin pelkällä dynamii tilla suure,;unan repimiavaikutuksen ai

kaai!f3aamiseksi. Puolikkc.an dynamiit ·tipötkön. jälkeen laitst·1;iin a.ina 20 

cm ruutikku. Joko tästä tai sähköjoh·toj·~n huonosta e:riatyksoutä .johtuen 

jäi usein monta reikää :räjä.htäraättä. Toistuvj.en val:t·tuaten jälkeen ti

lanne parani syksyllä. 

Tie·työn alkaessa tuotiin työmaalle yksi uusi 8""hengen asuntovaunu, joka. 

sijo:i.tettiin aluksi kylätien varteeu, myöhem:a~n kaivosaluealle. 1l:tl.joi

tustarpeen kasvaessa siirrettiin yh·~iön Kolarin työmaalta 3-ller..gen asun

tovaunu Lahnaslammelle. Elokuun lopulla hankittiin vielä uuei 8-h~ngen 

asuntovaunu, jolloin 3-hengen vaunu voitiin vapauttaa louhos- ja rikas

tamomieaten ruokailutilaksi. 
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TyömLaruokalaa ei rakennettu, koska ulkopaikkakuntalaisia oli vain 5-10 

miea -.;ä. Ruokailu tapahtui n. 1, 5 km:n päässä olevassa mökis~, jossa 

yhtiun palkkaama emäntä asui . 

F:akennuatyöt 

Loul~ >kaen väli ttömäsaä läheisyydessä olev':l paljastuma-alue tarjosi rikaB

t amo:.le a i noan mahdollisen si jaintipaikan. Muu ympäristö oli suota. Koven·· 

paa. uaata oli kyllä kauempana sähkölinjan toisella puolella. Pitkän ldY<.nt

kulj etukeen välttämiseksi olisi l ouhos pitänyt tehdä lähemrr~ksi, muttu 

\ sill oin olisi oltu 20.000 voltin sähkölinjalla. Täten jouduttiin ri~ast a~ 

r " 1110 :r:·1kenta.maan vastoin yleistä tapaa louhi ttavan ki ven päälle o Koeka ki·· 

7i
_, veä l)li kuitenkin runsaasti, katsottiin tähän ratkaisuun kui·~enkin voi ta .. 

~ an 1nennä, koska tällainen koerikastamo ~!_missään tapauksessa voinut 

~· __ åädä lopulliseksi. 

( 
Leudosta talvesta huo~imatta oli kevät myöhäinen. Vasta vapun jälkeen 

päästiin rikastamon betonivaluun. 

Rikastamon mitat ovat 21,5 x 8,5 m. Rakennus on lippakattoinen, etelä

seinän korkeus 5 m, pohjoisseinän 4 m. Rikastamon yhteyteen kiinni et~lä

seinään rakennettiin 6 x 1 m kokoinen tuotevarasto. Varasto on paalujen 

pää]. lä ratakiskokannattimin si Jcen, että lruorma··auto voi ajaa märkb.varas

ton :.1.lle. Kuivava1•a.sto on porrastettu ma·crin alemmaksi. Koko varaston 

maknimikuormitus on 100 tn. 

Mura.~esiilon pohja tehtiin } m rikastamon sokkelia korkeammalle. Sii~.on 

sisä'lli tat ovat 3 x 3 x 3, 5 m. Mt1.rskeen tilavuuspainon ollessa 1., 7 , mah

tuu siiloon noin 53 tonniao Siilo tehtiin pyöreistä hirsistä. Sen pääll e 

rakennettiin 8 m3:n vesisäiliö ponttilaudasta peltivuorauksino 

Lastausailta murekaamoon tehtiin pyöreiatä puista. } m leveän sillan 

nousu on 12° eli n. 21 %. Näin suuri nousu vaatii nelipyörävetoiaen ki

venltnljetueauton (Unimog). 

Rikaetamon viereen rakennettiin betonipilareiden päälle 5 x 7 m tarvike

varaeto laudaata. Varaston takaosasta eroitettiin laborator iota varten 



2, 5 :t 2, 5 m suuru:tnen tila. 

Kole~~ista tuotiin pel tivara.e·i;o, joka toimi öl~lY- ja rea.ge:1~e:i.va:.:·aatona 

nakä sa.toil ta. su.o,jat tavien tarvikkeiden eliilytyapa.ikkena. 

~ll~~ 5 x 5 m, rakennettiin la.udoista. 

I4;;~jc~:i. tusalueelle :t•akennettiin ~!!!ä· 5,5 x 5,5 auurtl.inen rakenimf: :ä

aitWä saunan, pesu- ja puk-uhuoneen. Rii::astu.ksen aikv.na sauna oli j.:.tku·· 

vaati lämpimänä toinien päättyvän vuoron peseyty~ispaikkana~ Saur.an vieu 

reasä on yuuvaja ja kaivo. 

Kaivoapiiriinpane 
•••n·t:•••==••••••ma: 

Suomen Malmi Osakeyhtiö anoi 30. 3 ~ kaksi kaivospiiriä ja apua.luei ta L.:~.h ... 

naslampi 1 ja 2 nimisten val tauer~en alueelta. Ministeriö määräsi \.oimi·Gu:~·· 

miehukei maanmittausinsinööri V.H.Snellmanin. Ensimmä~.nen kokous oli 24.5, 

Tällöin kuultiin kaikkia asianomaisia maanomistajia jE~ hakiaa. Loppuko

kous pidettiin 28 ja ~9.6. 

Kai 'TOSl)iil'i toimi tukeen päätöksenä määrättiin kaivospi~.ri t Lahnasle.mpi 1 

ja 2 8,966 ja 8,810 ha sekä apualueita yhteensä 22,505 ha, j ohon s:i.s~i.l

tyy um. koko Lahnaelampi. 

Kaivotjpiiritoimituksen pöytäki:r;j.:t.e.n on me:r:.ö .. tty ka.ikki kaivor;t;yönharj ot.t,; .. 

taja.:.le määrätyt velvoitteet. Il!a.9.- j a. puukorvaukset ja :!:.mastuk:;.,y o:!..i mt 

yht( ensll 1.422 .. 249 Jlk . 

Kar ,·;fl, Liite U;o ~ 

Koneot ja laitteet 

Konc:i.den hankinta. 

Ryho.yttäeseä. tekemään alustavaa rikastusauunni telmaa, todet;;iin, n\ tä 

seku rahavarojen että toimitusaikojen vuoksi oli mahdoton saada koeri

kaetamoa, jossa olisi ollut uudet koneot. Ainoa~ ratkaisut olivat täl

löin Outokummun vanha rikastamo tai vanhoista ja lainakoneis'ca kokc~n

pantu rikaatamo. 
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Ratl~a.isun tapahduttt~a I .. ahnas1ammen rikastauton hyväksi, aloitettiin lw

neiden hank;.ntao Vuorilabore.<;orion koneiden lisäksi tarvittiin mm .. t an

ko.n;:rllya Sopiva mylly löytyi Vuoksen.:niskf'. Oy:n Sirkan rikastamolta. Li

säk3i ostctt:i.in te.ryseula ja pari syöttöhihnaa. Esi vaahdotusta ja eu.sim ... 

mäistä kertausta varten oste·~tiin Katalahdesta Ai,Jalru'l vanhat 2- ja 4-
0E:a:i.:set Fe.gore;ren-kennot. 3"-Wilfley-pumppuja ostettiin Viha:rmin, Aija ... 

lan ,ja Ko·~alahden kaivoksilta. Suuri rantapui.llppu ostettj.in myös Kotalah-

desta.. 

Täysin uusia koneita tilattiin seuraavasi;i~ Saksasta F~zemag~murskain ~ 

sck:i laboratoriota varten valkoisuuami t·tari ja seulontakone. Kotimaasta 

tilattiin 2 1;pl 2" l:arhu1a Z-Laval-pumppuja $ hihnakauhaelevaattori iV:TH

keskuksesta, tuote.bihna Kone .. Pohja Oy; sti:i. ja seulakenno VTT:n hienome·· 

kaanisesta pajasta. 

Työma~n pajassa kokoonpantiin lisäkai syklooneja, lie'i;ekaivoja, rimne;j ä t 

syöttäji.ä ja vaihte)~atoja. joihin tarvittavia osia kerättiin mmo romukau

poiste.~ . 
• ! 

Paineilmaa saatiin omasta ja aair.u.nlaisea·ca Suomen Ilmapuri stin Oy: 1 tä 

lainatusta 440 1/min kompressoristao Lisäksi käytettiin orua.a Atlas· .. Die

sel·~kompressoria :.~ikastamon ulkopuolella olevi:',n 'talkkisarnmioihin 1 :~.skeu

tuneen tal~in sekoittami~een. 

Otanmäki Oy:ltä lainattiin. yksi Karhula Z~Laval-pumppu sekä Yhtyneet Pa

peritehtaat Jämsänkoaken tehtaalta Naah-imupumppu. 

Kolmantena euotimcna oli Salan tehtailta lainaksi saatu 300 x 900 mm rum

pusuo<lin. 

Oheisesta liit·teestä N:o 2 selviää koneluettelo. 

Asennus 
·=====-= 
Ensimmäiset konekuormat tulivat Sirkasta ja Katalahdesta toukokuun lopul

la. Vuorilaboratorion ensimmäinen kuorma saapui 7o6. Samana päivänä aloi

tettiin tankomyllyn liukulaakereiden asennus Raahen Konepajan t oimeata o 
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Rakennettavan rika.stamon tukirakenteiden keveyden takia täytyi raska~tt 

koneet tuoda sisälle ennen rakennuksen valmistumista. Nostot suoritet

tiin kolmijalkojen ja t aljojen avulla . Samanaikaisesti tehtiin työsken

telysiltoja ja asennetti in pienempiä koneita. Rännit ja lietekaivot teh

tiin paikan päällä levyistä hitsaamalla. Kennojen al~~uperäieet rännit 

poistettiin ja asennettiin tilalle leveämmät ja jy~kempikulmaiaet. 

Aeennustyön ollessa kiivaimmillaan oli käytössä mm kahdet sähkö- ja kah

det kaasuhitsaualaitteet ja silti syntyi jonotueta niiden k~töstä. Lä

hiseudun ammattitaitoisen työväen puutteen tähden jouduttiin käyttämään 

ulkopuolista ammattityövoimaa, jota saatiin eri asennusliikkeistä, Otan

mäki Oy:ltä ja myös yhtiön Kolarin työmaalta. 

Koska suunnitelma oli pantu kokoon nopeassa tahdissa ja tärkein asia 

oli ollut saada tarvittavat koneet hankittua, niin ei asennuatarvi~kei

den tarpeesta ollut mitään kokonaiasuunnitelmaa. Tämän vuoksi joud~ttiin 

hankkimaan mm rautaa, pultteja, putkia ja putkitarvikkeita ym pieni ssä 

erissä, mikä luonnollisesti aiheutti monta harikaluutta. Li säkai Kajaanir. 

liikkeet eivät ollee~ kovinkaan hyvin vat~stettuja. llliärätyn tavar an 

puutteen takia jouduttiin joskus jättämään joku työ odotta.maano 

Ensimmäisten koeajojen jälkeen elokuussa joudut tiin tekemään vielä run

s Gasti erilaisia asennul~sia eniten kuitenkin putkitöitä. Töistä suorit

tivat huomattavan osan Otanmäen miehet . 

Sähköasennukset suoritti Sotkamon Sähkö laskutustyönä . SMOy: n v~1oja 

sähkötarvikkeita k~tettiin hyväksi niin paljon kuin se asetusten nnL~aan 

oli mahdollista. 

Sähkönjakelukeskus kiekoineen, painonapp::.- ja sulakekoteloineen j a k.:>n

taktoreineen tilattiin Strömbergil t ä. Jakokeskuksest a lähtevät kaapeli t 

asennettiin puukannattimien varaan. Valaistusj ohdot tehtiin kiinteiksi . 

Pääkaapeli 3 x 125 mm2 + 10 mm2 muuntajasta rikastamoon sallii vielä 

huomattavasti nykyistä k~ttöä suuremman jatkuvan kuorman. 

Sähkövalaistua asennettiin kaikkiin tr,yöskentelytiloihin, ~ös louhokseen 

sekä asuntovaunuihin ja saunaan6 Pajaan asennettiin alajakokeskus, josta 

saa virtaa ~öe sähköhitsaueta varten. 

Lahnaslammen esiintymän yli kulkee 20 KV:n voimajohto. Kainuun Valo Oy 
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asensi pail::alle 200 Ki\'~n muuntajan ... Såh .. en ja!;:c1uva.rml1:1.3 oE lo:ppuh: ·

st".stä. :\ll,;.orw. Ke~:keytyksi~i aae ·~to:i. olla u.E usmpie. '·TUo::rol~u;JessG., !:·ähk·t;n 

hint~• .muodostui kohiuu.\.~t':Jman kalli:L;ssi -~:;rdr:aru:l ollessa t~.la:p;:\:La:.ii·c .. , ;: ·;i ., 

Louhinta, :.mljetuB, karkeamurskaus 

I ,ouh:i.nta 

Laataua 

Kuljetus 

M:urskaus 

Murslteen 1..'1llku 

Rikasi;uspii:ri 

Käsinlastaus, retka + lotokka + lekt:. 

Kivilaatikko, netto 1300 kg 

Unimog ~I/IOy s laatikko vinsGillä lavalle. 

Säl eikkö, 20 x 20 m1 EJ.u.kot 

Hun~puoyöttäjä (SMO:,r) ~~ lde.r:!..'/m:i.:r., Yaihtnis t;o Vieri 

Hazema.g ( S.HOy) SAP'l i 5 kW 

·ilihnakauhae).evaa.to:d (SN.'Odl) ,,a.J~t. 
•r p \ • 1i 1 . '. ? 1 nr " rJ ! • 1).one-. o .. 1Ja$ , m/ e E -'·· :> Kt1 max 1 '· ·cT.1 ·.:; 

Siilo 3 X 3 X 3,5 n 

Hihnasyj·!:;täjä (SMOy) ·cankoroyllyyt: ", 2 k\Y 

ICi ve~1 kul ku rikastamessu sel--riää lii i:te~-: st~. olevasta k.<:1.avi.C'J.:>:li:rroks:;s :;r-•• 

Sel väe. on , että pii.riä. m.uute t ·t:Lin a.lkuvaiheesst.l. mon.e13·1;.:1. :'ly~·dä ~jol: . ln..J.:". 

lUkukoke i ssa johdettiin II k3rteul>:HH1 rika:J'\je fle•.lle.konnoor~ j.:~. sr.n yJ.:.t.; 

sakeutta.j iin ja ali te joko pump];Junr ta:: jälkije.t'.ha.tukseell po ... li:~n: ~~uuli?.-· 

myll~ryn j a t uote ed;llät·laini~tulin pwnppm11. Seula-am1lyysin .iiuka.~Ji o:. )O~-~ 

liinikuulat kui tenka.an f anotta.vasti jauhsneet rLtastetta ja :~aike:r.. Eai'~~~

si tuotteen valkoisuus laski tässä vaiheessa • .t.'/Yl lys·tä luovnttiin ril~as= 

tuksen aikana o 

Kiisujen talteenottoa kokeiltiin myös Salan erottimella ja t ä.rypöydällä 

tilapäisesti sen verran, että saatiin rikastetta analyyseja varten. 

---- ---- -----------------------------



- 8 -

Sakeuttajien ja suotimien liian pienen tehon vuoksi johdettiin loppu

vaiheessa Sala-sakeuttajan ylite ulos rakennettuihin puisiin varasäi

liöihin joiden tilavuus oli 20m3. Varasäiliöitä oli loppuail•oina kolme 

peräkkäin. Ylitevesi oli käytännöllisesti katsoen kirkasta. 

Vesi 

1ahnaslammessa on vettä vain 1 metrin ve1ran ,ja useita metrejä ruEkeata 

mutaa. Vesi on erittäin ruskeata, mistä suurin osa johtuu humushapoista, 

J osa raudasta. 
,......... 

Pumypuasema rakenne·ttiin paalujen päälle. Pumppukopin alle tehtiin 2 x 

2 x 1 m suuruinen pohjasta umpinainen laatikko, jonka reunat ylett.yivät 

'ledenpinnan yläpuolelle. Noi11 10 cm vedenpinnan alapuolelle. oli ls.uda.n 

levyieet aukot, jotka peitettiin tiheällä verkolla. Tällä järjestelyllä 

estettiin pohjamu.dan imeytyminen pum1;un imuun ja pintaroskie:l virtaus 

laa·C;ikkoon. 

Vesijohtona käytettitn kahta rinnakkaista 2" Bauer pikaliitinvesijohtoa. 

Pum~puna käytettiin aluksi vanhaa Jönköpings Afuskinfabrik'in valmieta

maa 3000 kierr/min keskipakoisprunppua. Kt.'.ll tilalle saatiin uusi Ms.ko l" 3, 

jätettiin ensinmainittu varalle. MolemLdssa on 15 kW moottorito 

Rikastukeen aikana jouduttiin harkitsemaan vedenottoa muualta, si_llä 

tv.otteen valkeuden todettiin alentuvan veden rnskeuden tähden y_li yhden 

valkeusproeenttiyksikön~ 

Le.hin ratkaisevasti puhtaampi vesi oli ktdtenkin Jormasjoessa., jonne 

matkaa tuli 1700 m. 

Suurien kustannusten ja ajan niukkuuden tähden vesilinjan teosta kti.itenkin 

luovuttiin, varsinkin kun tuote sentään kelpasi sellaisenaankin. ~yrit

täessä tulevaisuudessa vi~pa~empaan tuotteeseen, on puhtaan veden saan

ti kuitenkin välttämätön. 

Jätealue 
•••=m•=• 

Jätteen käsittely sujui täysin suunnitelmien mukaan. Jäte pumpattiin 

11 11 ~ ,,t-lrl:'\8 n:i.t 1r.-i n vni.mPlin ifm eU.tne -.:-i l~<:~t~.P.lon ":1ohio5.A'Oll01ella olevalle 



suolle. Louhitueta ;rli 3000 tonnista vuo .'.ul;iveä synty:!. jätealueella lä

hes pyöreä 60 x 50 a~ kokotnen yhte:näinen j?.tekartio. 

J·ätevesi suodattui rLiittäisessä su.ossa. erinomaisesti. Vnsi olj. kirk!lsta. 

j ä t ealueen pohjoispuolella noin 20 m: n päässä. ja virtauesuum1assa Lah

ne.slampea kohti n. ~iO m aehi(ölinjan eteliipt1olella. Lampeen oli ·tästä 

vi9lä matkaa lähes 200 m. 

Varmuuden vuoksi tehtiin ennen ri.kastuksen alkua lam~1-aata lähte·vä.ä'1 

o~aan lan.'ckupato esi:ämään vapaan virtaam~.sen LahnasjokJen. TiLilöin oh.-

/ 

sivat viitleiset jätehiukkasa·t vedenpinnan noustessa suodattuneet rc:.n

i;anii t tyyn. 

" 
; ~~ Täm9. toimenpide oli aii6 kuitenkin tarpeeton ja vielä ·:1iheet tomsmp:l. oli 

~~ 1 Huasjärven ranta.,asukkaiden pelko J.ikaantuvas·~a kala- je. uin·l;ivad.estä. 

~ 
Yeden eaaa'tumist a tarkke.il ti.ln kaikesta. huolimatta. Yliopiston IJinnolo-

giee:.'l laitoksen toiueate. euo:ri te·:;tiin ennen ja jälkeen riks.stuk~en ve

sinäytteiden analysointi Lahnaslai!lllle ~rta ja .true.sjC.:rvesti. N~:i tttlckse·(; 

ovat tulevaisuudessa. . .hyvä. vertailupohja .~ra.hdollisten korvaue:vaatin.uston 

suhteeno 

Tilanne tulee luonnt>lliseati muu~tuma.an, jos paika.lla kiisi tf.lläLn kym

mE:ni.ä. tuhansia tonn,~ja kiveB. vuo.J:. tte.in. 

Labornto:rio ja ni~ytteenotto 

1\.ikus·~wmen aikana oi:;ettiin joks. l;u.nti ntiytteet :t':i.kastusvaihaen m:Gcw

ta. uri kohdasta. Rika.Gtamon työntekijät tckiu.ä.t lietetihe;ystuää.räy~aet 

1J:a.rcy-mi ttarilla •. &ika.näyttcet ctettiitl m~·öa joka tunti o Suotirr.ie::t k~.

P 3.s:i. teettia tarkkail tiin pUIUli tsemaJ.la minuutin a.ika:nH saatu rikaste-· 

oää;:-ä. 

Laboratoriossa käsiteltiin lietteitä ja rikaetetta raekoon ja ~alkoiauu

den määrääwiseksi. Lietteet euodatettiin imueuppilolla, mihin imu saa

tiin pienestä VTTan eähkökäyttöieestä imukonoesta. 

Kui·..rausta varten oli sähkölevyt. 

Näytteet seulottiin Retax-eeulontakoneella ja valkoisuus määrättiin 

Langen-leukometrillä~ Valitettavasti käytettävissä olevan virran jännite 
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ve.inteli rikaat amon talda liikaa estäen vaL~oisuumni tt2.rin tasaisen 

käynnino Valkoisuusl!li tteriu <J~.lvanometr:?.ssH. oli k:rllä stabilisaattori, 

mut ta ei itse näytettä vala.isevassa. lampuena. ncyölleru:in siir:::::-y·ttiin 

käyttämään Kajaani Oy:n paperitehtaan laboratoriota valkoiouusm:iä.:räys

.,en teossao Siellä tehtiin yli 100 määrilya·,;äo Laborai;orio€Hl!. työsken

tel:i. aluksi yksi tcknii1:an ylioppi) as ja yksi apulainen .. myö:1erumir: 

työn vähentyessä käsittt~li yksi mies kaikki näytt3eto 

Vu.rainaisen rii~aatt".kser.. päätyttyä e;uori tet tiin sa:!'ja erikoif>~okei 'ta ri

kastamolla. Näiden ajojen näyttee t käsitel~iin VTT:n vuorilaboratcriossa • 

.Esiintymä 

Aikaiae.amissa koelouhinnoissa ja kairaukaiasa oli todettu kiven rttoa·tei

suuden ulottuvan 1-4 m:n syvyyteen. Tämän vuoksi louhittiin jo tien yh

teydessä rueeteista kiveä louhoksen pinnast a. 

Tämän louhinnan yhteydegsä h9.vaittiin tavallisten ruosterakojen 1:.säkai 

useamman kymmenen sentin levyisiä "söyrejä.11
, jotka olivat ·~äynnä pelkkää 

ruostemuraa. Oli täy~j.n oletettavissa, että vaikka ruoate ei vars:.naises

ti nousiaikaan vaahdotuksesse., niin kuitenkin niin suurten määrien jou

tuessa jauhatuksen jälkeen vaahdotukseen olisi ainakin ruosiepöly osit

tain tarttunut ·talkki~:.'llomuihin ja ei ten alentanut tuo t teen ·mlkoi:mutta.. 

Ruoatekivan poisto oli siis täysin tarpeellinen toimenpide. Varsinaisen 

louhinnan yhteydessä osoittautui vielä selvemmin, että kivi oli viimeis

tään 4 m;n syvyydessä aivan 1~oateetonta, enimmäkseen jo aikaisemminkino 

Louhoksen kivissä on sattumalta huomattu pari kertaa !ftaa.sälpää. &räin 

pa::.koin on vuoluki vi hyvin tu~r.ma.a. Mi täfu1 musta.liuskenru.rz,ka • Gi ·ca ·ca.i 

ki:Llleliueketta ei ole vielä tavattu. Ai~ta.isemtli~sa kairaukfi;iesa on ta~ 

va.-';i;u kahdessa kohtaa parin metrin paksuua.elta. mt~staliusketta . 

Vuolukiven joukossa olevat magnesiitti- ja talkkijuonet ovai; olle=·~ e

nimmäkseen muutaman sentin paksuiaia. Kallio louhokaessa on voima~kaasti 

ra.koillut. Liuskeisuus vaihtelee jonkin verran, mutta on pääasiall:isea~ 

t i pohjois-eteläinen. Kaade on pysty. Lisäksi esiintyy laajoja liuk.u

pintoja joissa on tavallisesti hyvää puhdasta talkkia. Louhinnan päätty

essä oli louhoksen alin kohta n. 6 m kallion pintaa alempana. 

Talkkirikasteen kuljetue ja toimitetut määrät 



alusse~ Tuotteen laetaua tapahttd käoinl~~s"taukeen.·:t J.a;t;tialuuh:un kcnrii·~a. 

Märkä talkki on sitkeäte ja ki·ti·.imäistä j a erit·t;iiin raakas·ca lastr,ta., 

vaikkakin. sen irroi tua tuotekasaste tapeJ1t1li ko.:;. •roskuokin ale.späin o:i..e.

va.a.n au·coon. 

Autojen la.i tojen re.ot peitettiin kumileVJ·i~'lo Simpeleelle ja Kajaan:i.iil 

n::enevät kuormat peitettiin pahvilla ja p~;.ä.llimu.äiseksi tuli ;Jreasut . 

Jämsänkoskelle meneviin kuor·miin ei voitu laitta::-. pahv:ta, koska 'G(}l.i.daEJ 

valmistaa puuvapaata paperi~a ja talkin joukkoon repeytyneet pahviupa"' 

lat olisivat joutuneet selluloou~masaan Hukaan. 

Kajeani Oy: ssä purkat~s tapal:tui kc;.uhatrt~killa. suoraa.r. sekoi·~ ·t;imee:J. lic~ 

tettä11ä.ksi. Simpeleellä x:.urctti::.n kuori::a maahan, josta. se la.}ioit .. :i.n 

lafJtausJ:uukusta sisälle varastoon liet0t·:;äväksi e~·.maa :rei ttiäv lru:.l". nd.·· 

tä kaoliini kulkee . 

Kaje.a..'>lin kuljetue ·.;apahtui teval l isella la.'.oi'I!la-e.utolle 4-~3 m3 eli '{ to1.·· 

nia kerrallaan. Simpeleelle vie·tiin talk.;;ia teli-nutolla ja Jc;ä~·s:pl3:1'ä" 

\·aunulla 13,5 m3 e li 23 tn k·;;:rro.llaan. Sir.:Jpeleellf~ ja Kajaadin t •>:i.ml·= 

1;ettiin märkäpainolt~n noL 140 'G:n kumpaankin. 

Yhtyneet :?aperi tehtaat Jämsf:.nkosken tehdas oli pyy·tä.uyt taw:.:t·an l<ihe

tettä .. /äksi paperisäkeiasä .. r.luotettc ei k" l:l.tenkaa.n gaat.u niin kuivil.ko:.., 

e t·,;ä 5-kerte.inen pape::risäk~i, jossa yksi kerros o:u bi tun:i.ps.paria, oE .. 

ui kestänyt matkan repeämättti. Pruasit ku.ljete·i:;tiin m~röbeuuni:n truk:t:i.J.a., ... 

vo;.lle pinot·i:;u:.i.na, mutta sij. JGäkir.. huoli.m:1tta alimmat säk:~ t olivat nue:m 

:r.epeytyneet .. Aluksi vietiin tal tkia irtonaiaena vetovaunussa peräYam".tm 

ollessa lruormattum~. säkeillii4 Kun irtonaiEen talkin käsi tteJ.y ei kui i.;en

kaan miellyttänyt tehdasta, lähetettiin ~aksi seuraavaa kuormaa yksin~ 

omaan säkkejä. 

Viimeinen kuo:rma 7.10. Jämsänkoskelle oli samanlainen kuin enaimmi:b.nel".·· 

kiu. Kaikkiaan lähetettiin Jä.msänkoskelle 1140 säkkiä a 55 kg ja kaksi 

vetovaunullista eli yhteensä n. 85 tn märkäpainoa. 

Kaikkiaan siie toimitettiin 7.10. mem1easä 365 tn talkkia, jonka kosteus~ 

pitoisuus vaihteli 25-40 %aiin. Varastoon jäi vielän. 10 tn. 

Tuotteen kuljetus autolla Kajaaniin oli itsestään selvä asia. Simpeleel

le ja Jämsänkoskelle tuli autokuljetuksena kyllä lyhempi matka kuin rau-



tatei tae, mutta vi:i.meksi mainittu ol:i.si kyllä. tullut halvcmrr.a.k:si. 

Rautatiekuljetusta varten olisi kuitenkin pitänyt rakentaa Vuokatin 

asemalle lastuussil ta. Välilastaukcen vaatima.t toimenpiteet kuten auto

kul jetus, purke.ua, ra.uta.tievaunujer.. puhdistus. kuormien suoja\ s, työn

johto ja ·työväen kuljetus olisivat sentään vaatj.neat nj.in .:paljon ylimää

räisiä. lo.;.stannuksia, att§t kokona.i~kustannukaicaa ei enäö. olisJ. suurta 

er la.~ Autoku:tjetukain saattoi -Goind.nta tapahtua keski t e tysti vein t;r ö= 

me.~~ll~ vähäia·:;ä J:.yöu,johtoa. hajoittE'...t"lla·i;ta. 

Ty ··u~?.an nit!)svallvuu s 

T: ;r :-: ! t.i~svahvuu6 ~-··l't.eli veJ.:n:.otav:·.-=n to~.dEn, aacnnus-: ra.l~elmV$-, 

ja aH::u w1 .. ~.ctr..:n ai.l.:;;. Lf: f.JU'l.r:cebtio \"arsina.J.sen tuotmmo:n a:i.km'a oli e'!'.: 
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Kustannukset 

Tällainen koeluontoinen rikastue ei tieteru{ään anna lopullista kuvaa 

talkkitonnin tuotantokustannuksista. Sensijaan tehtävän kokonaiskustan~ 

nusten tarkastelu sekä arvioinn:i. t saadun kokemuksen perusteella tulevaa 

t oimintaa varten ovat paikallaan. Lahnaslammen osalle tulee vielä loppu

vuodelta kustannuks ia tut kimuskairausten jatkuessa. Yleisesti tarkastel

len arvioitua suuremmat kustannukset johtuivat pääasiallisesti aikaisem

man käytännön kokemuksen puutteesta. Suurlmmat markka.määräiset vi rhe

arvioinnit tapahtuivat työmaan hallinnon ja yhteisten kulujen, rikastua

työn, sähkön ja asennuatyön osalle . Seuraavassa tarkastellaan eräitä 

kusta.nnuspaikkoja. 

Työmaatie, alue ja louhinnan valmistavat kustannukset 

Leudon tal"lren takia joudutJ.;iin tekemään ylimääräinen suonyli tysmahdolli

suua kuorma~autoja varten ennenkuin päästiin ajamaan louhokeon kiveä 

tien rungoksi. Edelleen jouduttiin kelirikon huonontamaa kylätietä paran-
• tamaan yhtiön toi mesta. 

Puhdist uslouhinnassa louhittiin 5.300 tonnia kiveä, mikä oli suurempi 

määrä kuin oli arvioitu. Tämän suurerJiilan määrän kuormaus ja ajo tulivat 

luonnollisesti myös arvioitue kalliimmiksi. 

_·_~f.u ? 
Alueen kustannuksiin kuuluu myös rakennuspihojen raivaus ja täytemaan ~w~- · 

ja soran ajo. Kustannukset olivat yhteensä 3.450.000- . 

Rakennukset. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ei rikastamosta 

tehty vain katosta, vaan t~sin • seinin varustettu lautarakennusa Satcio 

sen kesän ja lokakuun puolelle jatkuneen rikastuksen vuoksi oli tämä 

tarpeelli nen toimenpide. Kustannuksissa on myös mukana koneiden betoni

alustat, rikastamon sisäiset puurakenteet, siilo ja murskaamo lastaus

siltoineen. Kustannukset yhteensä 1o480o000- . 

Työmaall e hanltittiin kaksi asuntovaunuao Kustannukset 1.295o000-. 

Kaikkien l~akennusten koltonaiskustannus oli 3o 760o000-. 
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Koneet jt:: )alt"Ge~ 

Koneiden ja lai tte:.den ostosoa jäätiin lähes pari miljoone,a a l le arv-ion. 

Vuorila.bora:coriol ta laina. ttujer.. koneid.en lisäksi la:Lr~.atti:ln niitä :nonel

ta eri tahol ta. Ostojen jäädes~:ä vähemmälle, nou:3ive.t lainattuJen kon ei

den rahdit. 

Koneiden ostot 9o024.000- • 

. Aaennus? asennusta:rvikkeet, muut tar vikkeet, työl~ 

Yhteiskus tannukset olivat 6.110.000-. Tässä summassa on myös mukana säh

kötarvikkeet ja niiden asennus. Asennuksessa jouduttiin käyttämään run

saasti asennusliikkeiden kallista työvoimaa. 

Reagens si ·1; 

Kustannukset oli vE.t 191 • ooo .... 

Rahdit 

Yarsinaiset tuoteJ•a.hdit olivat yhteens~. 7209000-. Kaikki tuotekuljetuk

s e t hoi det tiin kuorma-au·toilla periJ.le saakka. 

t.Iuut rahd:L t olivat yhteensä 1 .O'iS .000=, josta val taorm ol i konekt.o:rmien 

kuljetuskas tannuke: ia. 

J onevuok:rat .ia .J!.S:i.anj;u:.tti-iai 

~<.:onevuokralaskuja on vasta esi·~etty 58~' .000-, mutta _.;ulee summ2. Yielä 

::wusema.an Salan tehtaiden suot::.mie:n ja V:J:Ij_l:n korleiden o sa:. ta. 

Asianti.1nt:ljoiden laskut ove.t 1'/0.000-, ilma.11 VT'l' :n tutkimusselostv.sta., 

Louhinta, lastaus:. kul_j~_t..ru! 

Va:rsinainen louhin·i;a käsitti huoma ttavusti enemmän kuin oli aluksi suun

niteltu . Alkukokeiluihin meni odotettua enemmän kiveä ja saanti rikastuk

sessa oli myös huono . Kiveä louhi t tiin n. 3o850 tonnia, jost a käytettiin 

3o300 tonnia. 

Ke.sinlast aukaena työ ol:i. kallista. Varsinkin rnurskaa ,jan pienen syöttö-
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·..u~on t1Lua ,Jo·v.dnttiin kiv-it: sä1.:-konää.n -pa:.jor. le~al:'..a, 

~.ok,.nc..islmst:rw.utl:s_ t 1 ,824 .. 000-. 

h:".kas· ust-rö ·----··-
R:.kaste.mon biy-'"tö oli suu..vmi·ccltu ta!)aht.lva1:fli vr.!.lelll ... t:ll~t m.iJsmiie.c;il:.ä 

l:uin tolclliGU1.HJ.o~:a. 'e..r•Jit~iin . ~1rosessin t~.sa:pe.:i.:1.nn jatlmv.l tarkkai

:tu~ r t2n31 s niiy>~-teenot·~o ja. ::; ::uoti!nen ja 3 sakeutta·j::;.r .. halJ.:I.tseminm1 

vaati rur..saaGti ·.;yötä. Koko :"il~a~:r~us voi !..i:~:äl<s:i. ::>aljon enernnän ~1 ikaa 

kuin oli suunniteltu. Täh9.n oliva,.; syy..:1ä ~5-hinn~~ aiottua. :pie·1eo:pi llyöt·· 

tö, huono saan·i;i je. uonet muu'\; kokeilut 3:~·ilE.isiJ.la kone,iärj~!stely:.ll~t . 

Kus tannukset olivat korjauks~ueen 3.695~000 mk. 

Jial lir:o.to ,_ ·i;yöme.akonttor!, 

'l'yönjohto, riL\:astuksen käytön joh·~o, kont"Gori, puhelin ~ posti, autot, 

Iuokakunta ja siiv.ous , sosiaaliset ja työuaen muut yhteiset kulut, mak

soivalli 6 ., 745 .. 000-. Tässä ovat mukana työnjohdon ja konttorin oeal·~a 

kolmen miehen palke .. t .!ja päivärahat vuoden alusta saakka. 

!)ähkö 

Sähkömaksuista neuvoteltaessa ei Kainuun Valon puolesta mainittu ensim

mäisillä ker-roilla suuresta lii ttymismaksusta (3. 142.000··) • .Kosk~ .,i 

katsott--u voi tavan ;nakoea ainakaan tällä keri;aa näin suurta maksua, so

vj. t t.iin ti lapäislij. t tyjälle kuulu7as·ta tarii'fista, joka on k l'1h:n j a. t e ·· 

:ej;ffir. kohdalla lcaksinkert a.:.nen. ~~ä.llöin .i ouclut t:.in l:aksinkertci si.•.n 

kustannuk~iin . 

Arvioitu korkeom:?i energiankulutus johtui siitä~ että rikastuspiir:.in 

täytyi sovit"i;Bo.. ~rlimäiii'in moottoreita, koska tarkoituksenmukaisink 

l•oneha.."lk:i.ntaa. ei "rci tn toteu·(; tE:.a. 

Kiveä aj e ttiin l:Ls i:.ksi läpi yli 50 % enemmän kuin oli a:rvioi tu., Sä..hköi?. 

kului koko työmaalla 157.000 k\Vh. Wmuntajan vuokra ja asennus oli 350 , 000 ... 

Sähkön kokonaiskustannukset olivat 2.516.000- + 350.000-. Tämä summa. 

ol~ kuitenkin pienempi lcuin jos olisi jouduttu maksamaan korkea liitty~ 

o:i.sma.kst.l ja pienempi tariffi. KWh:n ko konaishinnE'..ksi muocl.os l;ui nyt noin 

16 mk. Kulutuksen ollessa vähintWin 400 o000 kWh, tulisi hinnaksi noin 
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10 mk ja esim. 5 milj. kWh kului~ksella 7 mko Kainuun Valo maksaa os

ta.Jt.astaan energiasta noin 5 mk l:'iYho 

Kokonaiskustannukset 20.11o mennessä saapuneiden laskujen mukaan oli

vat 40.652o000-. Tällän summaan ei kuulu kaivoapiiritoimitukBesta johtu

vat, eikä pääkonttorin kulut. 

v·arsinainen rikastua 

Rikastukeen asiantuntijoina ja käytön ohjaajina toimivat VTT:n vuori

laboratorion henkilökuntao Rikastukeen teknillinen suoritus ja siitä 

saadut luvut seloate·taa.n erillisesaä vuorilaboratorion tutk.i.musselos

tuksessa.. 

Paperitehtaiden kokeet 

Paperitehtaiden kokeiluajot tapa.h·cuivat useina erinä., jo:i.eta. pisimmät 

olivat muutaman päivän pituisia. Talkin ja kaoliinin suhdetta muutel

tiin ja ajettiin viel1i.pä 100 % talkkia täyteaineenao Paperi tehtaiden 

lausuntojen mukaan ovat tulokset olleet yleensä hyvät, jopa eräissä auh

tejesa erinomaiset. Joitakin epäoleellisia ja helposti korjattavia ne

ga ... iiviaia ilmiöitä on kuitenkin todettu. Tllää.rät.ynla:i.sia vaikeuksiEt 

saattaa kyllä esiintyä kaoliinillakin, jo·~en talkl".:ipaperin s.jossn l.lme

nevät pienet haitat eivät vä.l ttämä.ttä johdu talkista, vaan s.i van yhtä 

hyvin kuidusta, muista lisäaineista, veden happamuudesta ym. 

Tässä yhteydessä viitataan vain paperitehtaiden lausuntoihin talkkipa

pexin ominaisuuksiatao 

Antti Mikkonen 



' ' ' ' ' ' 
IOJ ', ., 

0Louhos 

' ' ' 

Pikari 

~ 1 

! 1 

'" / ' ; ! 
: ~ 

·· .... 
--- - -.~ 

W R.-Aa.slarno-1 t 
r;:;.., fuo re varas ro 
\::VVa raslo 

C!iJ!hroslo 

. . 
: 

: 

: 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

_ _ 1_ -~::· 
1 _,..,., _ 1 

1 

,., 
Q 

s 

Yh t : 

@Pa;a 
~ OI>H OLA NMÄKI 

@sauna 
KARTTA 

LA HNASLAMPI 1 - 2 nimisistä 

mon kunnan Jormas kyl liuli ~ Korholanmli.n kyläuii 

Karlali l•httyl itllfok•,••*'''" ptnul•~a" 
• arlalf mu ltaa,. , lfa i v••piirit t~äiirö•

• rt ja pyyklttö•yl " "" toi•llu• 
,.;., , IIIODn•lftowl i llliiiO.Ori 

/2} 5{? J'~~ 
V. R. Sn•ll•an 

Ypykiinpiiii 

JOI>MASKYLA 

Q 
'-, 

' ' 

~ 
~-~:.: ' _: 

",...,} , 
~ ...... ' , "\., . 

............ - 19 / "", , 

K•mppaal 

' 

Myll y / ii 

' ' ' ' ' ' ' ' 

MI TTA KAAVA ~'~OOIXJ 

'" 



Rikaf.rtamon kc•neJ.uett.elo 

1 o SliCy 
2 ,, V'TT 
3j S~\IC1y 

Tankomyll;r, Denver Rod idill 1; 1 x 5 1 
: 

?iikiviku'J.lalllirl:Ly ·t sno :x 1020 mm 
3" Wilfley-pumppu 

4 " VTr.J. 
5" Sll1Cy 
6 0 ll 

Syklooni 
J?agergren-vaa..!1dotusk(~1mo 4..,os. 
3" Wilf'lcy-·punppu 
Fag-ergren-vaehdotuskeiUh.l 2.-os. 7. 11 

8 0 V11!1 
9., Sl\ICy 

1~11 Sala-.lJYCtypumppu 
311 Wilflcy-pumppu 

10. VT'J' Denve:r Sub A vaahdctuGkenno 4~os o 

Denve:r Sub :M - " ·• 4-os. 
2" Ka:r-hula Z-1mral-pump:pu PF22 
Syklooni 

11 • 
12. 

1 '· 14u 
15. 
16. 
17. 
18o 
19. 
20 . 
21) 
22 . 
23~ 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29v 
30. 
31. 
) 2., 

33· 
34· 
35· 
36. 
37· 
38. 
39· 
40. 
41. 
42o 
43· 
44o 

II 

Ote.nmäk:i 
VTT 
i21!0y 

II 

II 

II 

11 

I I 

" 
II 

ll 

2" Karhula Z- La.val-pumppu PF25 
Syklooni 
211 Karhula Z-1a"~tal-pumpptt :2F23 
Syklooni 
211 Wedag-pumppu 
Syklooni 
Sakeutusaa o Sala 

Sala 
- n -

E a1 e. Rumpusuorlin 900 x )O•J m•1. Sala 
'~i'T ~ ... " - Vhd.ag SB 05 

11 
-

11 
- Eimco 

~~Ky ·~ikasteh:.hna.. ·{oue-2o!lja. 10 m x 5:)0 nw1 
11 311 Wilfloy .. pu.Ilppu 

V'J!~' Porsliim .. kuuJ. amylly ? • I ., 1· ~ vaihteisto 
Fr1< y Seulakermo 
Yht .pap.ten.t. Oy l'lash~L:ro.::;mmppu .N:o 2 
v1u.' V a.lme~t ta.j a 1 00 1 

II - n -
., 

" Clarkson 2·<)S. reeo.g. syö .;täjä (Dow.froth) 
11 Valmentnje 100 1 
11 3 os. Clarkt;o:l :reag.syö'i:.Jjjäjä (Separan) 

SUOy 440 1/m.in Kompressori 
Sutrm.Ilmap. - " -
SIJ('~r Atlas Diesel C 4 D K P komp. 

" Kal vopu.mppu. 14ann<?rl::1 konepaja 
" Mako 
II 

Li:=.te N":o 2 

960 k/m 

moo ·titor·i 5'i kl'l , ki i..lahi.h'w:~ 
37 " ~.t.V V2lh~ 
7,5 kW 

., 
LI 

I I 

" ., 

11 

., 

,, 

.1 

2x22 " 
?,5 " 

22 fl 

't '5 II 

1 5 " 
2x'l, 5 11 

2}:,:'1 f 5 II 

2,2 II 

2,2 II 

2,2 II 

3 II 

0.24 11 

0 ~ 24. " 
0 , 24 11 

•1 ; 5 " 
'; ~ 5 II 

1 ~ 5 II 

22 !1 

1:> 
'i 5 
·;, 5 
091 
1 :• 5 
0? 1 
) 0 
3?0 

II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

!1 

II 

" 
1J 

11 

II 

" 



4. 

Q. 

.3. 0 

r-\ 

Svölf(i 
J . -

( 

80 

34. 35. 

0 0 
43 44. 

'~ . 

4l.Q 

~ 

( 

~- - --

1 

--
1 /4-. - - -6 32 

~ ~ v · 
13 

1 

: . 1 1 

1 1 1 

18. $ 1 1 
1 1 .::-___ .J : 
: ~ 1 --

-ö .. J 

3;o 

Suomen Holm / Oy 

Lohno.r /ompi J96 1 

Rikosluskoov /o 

Rika.rle 

t 

•'Q9. 



SUOMEN MALM I 
OSA K E YHTIÖ 

H"r~. Q ·~t; 61 

Prof ssori Paavo Haapala 

Outokumpu Oy 

Helsinki 

Terve ~ 

Kun Sinä nyt toimit Suomen Malm~ Oy:n johtokunnan vt. puheenjohtajana, merkittävim

män o~dkkaamm~ , Outokumpu Oy:n johtajana sevä sen lisäksi tunnet minut ja pyrkimyk

seni vuosien takaa , pyydän saada kääntyä puol eesi huolineni siinä mielessä, että Si

nä haluaisit autta~ minua. 

Olen tähän alustukseeni yrittänyt ti'vistää sanottavani pääkohdat, joista varmaankin 

olisi hedelmällistä keskustella pitempäänkin. Asiaketju niveltyJ mi_lestäni yhden ja 

saman pääteeman ympärille. Tämä on Lahnaslammen hankkeen toteuttamismahdollisuuden 

selvittäminen. 

Huol eni kohteena on toteamus siitä, että minusta Suomen Malmi Oy ei toimi niin me

nestyksellisesti kuin mitä saatetaan odottaa.Minunhan tästä pitäisi huolehtia , enkä 

yritäkään kieltää vastuuta~t siinä suhteessa. Toisaalta olen kuitenkin sitä mieltä , 

että nykyisissä puitteissa edellytyksemme ja mahdollisuutemme eivät ole er±koisen 

otolliset . 

Olen sitä mieltä, että yhtiön toiminnan päämäärät ja tavoitteet eivät ole kyllin sel

väöti todetut ja tunmilstetut. Puuttuu myös voimakas "me-hengen" elävöit-~oämä joukko, 

joka johdonmukaisesti toimisi tämän päämÄärän hyväksi. Johtokunta on kovin kaukana 

j~ sisäinen johto,(jota nyt ei ole määriteltykään}, ei aina vedä samaa köyttä. Tun-

/ nen itseni kovin yksinäiseksi enkä aina ole varma siitä, toiminko "yhtiön johdon" 

hyväksymän linjan mukaan. Yhtiön keinotekoinen rahoitusmuoto antaa jatkuvan epävar

man tunteen, eikä mahdoJlista toimintaa siinä mielessä kuin se teyveen liikkeenjoh

don kannalta tulisi olla mahdollista. Olen esimiehelleni , johtokunnan puheenjohtajal

le esittänyt käsitykseni epäkohdista, jotka mielestäni eivät ole saaneet riittävästi 

huomiota. 

Minusta yhtiöllämme ei ole menestyksen mahdollisuutta eikä elämisen oikeutta yksin

omaan malminetsintäyhtiönä. On avoimesti nähtävä, että tilanne on muuttunut siitä, 

mitä se oli vuosia sitten. Emme nykyisellään pysty tasavertai~een kilpa:luun tällä 

alalla kahd n suurer, Outokumpu Oy:n j Geologisen tutkimuslaitoksen kanssa. Eikä se 

minusta ole tarkoituksenmukaistakaan kehittää yhtiötämme sillä alalla. Valtion edut 

tulevat hyvin turvatuiksi ilman meitäkin. Näinollen meidän tulisi ehdottomasti löy

tää joku vuoriteollisuuden toiminn~n sektori, missä e~me astu näiden suurten varpail-

1 , va~n missä voimme tePdä palveluks·~ yhteiseksi hyväksi , Vo'maperäisen urakointi

toiminnan kehittäminen, mikä myös käsittäisi ulkom~isen urakoinnin, olisi teoreetti

sesti mahdollista ja askel terveemp''än suuntac..n ainakin ru.hoi tuk en kc::.nnal ta. ':'ästä 
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ei oltane kuitcn."'<.aan niin i rc:.stuYJ.cit:.> . • Royaltytuotot eivät ko::;kuan tule meidän ra

hoi tuksessammc csi t t äm.9än pri.äosau. . Eräs va!'tccnote "':Lava mahdollisuus ku; tenkin on . 

Oman tuotannollisc~ toiminnan ~laittaminen su.a~ta~si vähitel1cn johtaa meidät vähän 

riippumattomammiksi "altion avustuksesta . 3r pgä~e siitä mih~nknän, että juuri ra

hoituksen kanm.lta !"yk:,•inen käytänt;..; on pit:k<i ll ä tähtäyk~ellä epäterve . Eihän voida 

pitää järkevänti , että ;yhtiö hamaan tulevaisuuteen l:1skee saavansa vuosittaisen avus 

tussumman toimintaansa varten. 1~i täs jos tämä avustus eräänä kauniina }1äi väni pois

tet an budjetista? Silloin yhtiö on su.q;;;n epi:ikii tollisessa asemassa. 

Tässä tullaan it:Je pääusic:.an. Mitä mahdollisuuksia yhtiöllämme oli...,i saada it.sellen

sä oma tuotannollinen to i.mintayk:Jikkö? Olisiko se toivoi..tav·.a? Oman näkem~rkseni mu

kaan ja huomioonottaen edelläsanotun , juuri tässä olisi se päämäärä , johon systemaat

tisesti ja voimakk·.a.sti olisi pyrittävä. Koskaan aikaisern'1in ei myöskään yhtiölläm

me liene ol l ut niin hyviä mahdol1i:Juuksia kuin nyt . Ta!'koitan tällöin Lahnas la~men 

talk:kia ja mahdollis2sti Viitaniemen berylli -m~asälpäpegmatiittia . Kaivostoi~innan 

aloittaminen jommassakummassa tai mole~missa kohtei::;sa takaisi yhtiöllcmme elämisen 

mahdol lisuuden ja samalla monen problemaattisen pulmakysymyksen luonnollista ratkai

sua. sr~~oy : n esiintyminen kta.ivosyrL ttäjänä tällä sektorilla ei myöskään millään ta

vall~ häi!'itsisi kump<:..a.ak2an val~ion kaivosyhtiötä. 

Henkilökohtaisesti uskon vuo!'envarmasti Lahnaslammen hankkeen ~annattavuuteen . Valt-

teina siinä ovat esiintymän ::;uuruus , avolouhintamahda lli::.'.us, suht"ellisen helppo 

rikastuspiiri ja tuottcen ·'arkkinointi maan avainteollisuuden , papa~lte0lli~·u1en , 

tc:rpeis in . 

En halua tässä yhtoydessti näin yksinkertaisesti saada Sinua vakuuttuneeksi tästä 

k~nna~tavuud~sta . Sensijaan haluaisin saada Sinut vakuuttuneeksi siitä , että minä 

yksin en pysty tvteuttamaan Lahnaslammen hanketta ilman henkilökohtaisesti Sinun 

ja kauttasi Outokumpu Oy : n myötävaikutusta. Tämä sitäkin suuremmalla varmuudella, 

koska Stigzelius valtion cdustajc..na e~ ole johtokunnassa asiaa ajamassa . 

Latnaslan:nen h~ nkkeer toteutumisella on kiire kahdestakin s:--.rstä . Ensinnäkin minus

ta on ehdottoman välttämätöntä , 0ttä pystytii.än t~-ydyttäm?iq,n Kaja.u.r..i O;nn uuden pa

periL~hta~n täyteaineta!'ve . Tämä tehdas lähtee käu-ntiin 1963. Toiseksi saattaa vii 

v;rttelerniner 2ohtac: siihen , että yksityinen sektor~ (P raisten Kalkl.;:iv·uori 0,/) to 

teuttaa tämän suunni tcltlan ennen moi tä . !l~eillä on tc~s .ai;:;kei pitkä etumatku. jc. jos 

saamm<- Kaj2ani Oy:n sopirmkset , on :Jivulllsilla vaikea enää tulla vtiliin . 

Kun näin on , J•mmb. ... ·täne~ hyvin , miksi r:Jinä esiinnyn niin akLivisesti jc.. niksi nyt 

haluaisin Sinun l"lyötäm~c1istä suhtautumistasi esityk..,_;_ini. 1.~inust01. pitäisi toimia 

n i il , että Sinä johtokunnassa ja Outokumpu Oy yhtiökokoukscssta. voisitte puoltaa Lah

nasln·"men -!-c t<,:;uttanist"" , tietenkin sillä edcll;ytyk:>ellä . että se osoittautuu kannc..t -

tavaksi . 

TeoreeLtisesti ottaen hu.nkkeen toteuttaminen yhteistoiminnas::;a Otanmäki OJ :n kta.nss:::.. 

soisi '11~ lvc,n :tatkaisun. Otanmäen li:iheis2-ys sallisi yhteiset konttori-varL;..;;Lo- ja 

korjausp8.jatilSLt , eriko~ :::amnattiväen h;:;väksikä.;'tön jne . Otanmäki Oy voisi myös ra-

hoittaa yrityksen lii tymällä osakkaaksi ja ~aada jäsenensä johtokuntaan . 

että tämä on teoriaa enemmän kuin käyttökelpoinen ohjelma . 

V •... 
~mmarran , 



Realistisempi ajatus l i ene5 , että Outokumpu Oy osakkaannamme tavalla tai toisel l a aut 

taa yhtiötämme tässä asiussa. Yhtiömme muut osakkaat eivät va rmasti kaan tätä va stusta 

ja uutta yhtiötä ei t ässä t apauksessa tarvita. 

Olen aj a t el l ut seuraavia mahdollisuuksia: 

Saanko t iedustella , olisiko ins . Koskela Ylöjärveltä halukas parin vuoden virkavapau

teen . Hän on poikamies ja vapaa kuin taivaan lintu , erinomainen rikastusekspertti . Hän 

panisi käyntiin tämän ensi kesän tuotannon(koerikastamo II) ja samalla rupeaisi laati

maan suunnitelmaa lopullista rikastamoa varten. 

Ins . Lukkarinen on jo alunperin ollut pikkuisen mukana meitä auttamassa. Hän on pyynnös

täni käynyt katsomassa nyt suoritettua koerikastusta ja tuntee asian jo hyvin . Tässä 

mielessä hän voisi asiantuntijana antaa neuvoja ja tarkastaa suur.ritelmiamme . Hänen 

lausuntoihinsa Teillä varmaan luotetaan. Tässä yhteydessä voin mainita , että myöskin 

Heikkinen OutokumMalta ja veljesi Pyhäsalmelta ovat käyneet rikastuntamme katsomassa. 

Yleistä , rahoitusta, markkinointia ym. taloudellisuutta koskevissa kysymyksissä ajat

telin kääntyä m~ist . Leikkosen puoleen • • Kun hän samalla on meidän tilinta~kastajamme, 

on hän erikoisen sopiva tarkastamaan ja arvostelemaan laatimiamme suunnitelmia . 

Vuoden vaihteessa meillä lienee mahdollisuus saada palvelukseemme nuori vuoriinsinöö-

ei kytkettäväksi tähän systeemiin. 

Liitän tähän oheen lyhyen väliaikaraportin, mikä puhuu puolestaan. Toivon si·s , että 

pidät mietteitäni tutkimisen arvoisina. Mikäli paperitehtaitten lausunnot to::;.:.~an ovat 
p 

niin myönteiset kuin mitä alustavasti on annettu ymmärtää, tulisi päätettäväksi tuo-

tannollisen toiminnan jatkaminen koerikastamo II : ssa. Samalla olisi mielestäni tarkoi

tuksenmukaista kytkeä Outokummun asiantuntemus mukaan (Koskela,Lukkarinen) . 

Vielä panen tähän mukaan joitakin asiaa valaisevia le~kkeitä ja kirjeenvaihtoa . Kovin 

usein ei yleenä ammattilehdissä kirjoiteta talkista . (Saanen jossakin yhteydessä nuo 

takaisin). 

Olen milloin vain valmiina tulemaan keskustelemaan asiasta yksityiskotaisemmin. Muus

sa tapauksessa odotan , kunnes minulla on vähän konkreettisempaa positiivista ehdotet

tavana. Mielipiteesi tuosta Koskelan tapuksesta olisi tietenkin hyvä tietää . 1~öntei

sessä tapauksessa probleemit helpottuvat, kielteisessä tapauksessa on löydettävä joku 

muu ratkaisu. 

Parahin terveisin 
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V ä 1 i a i k a r a p o r t t i 

Lahnasl ammen koer i kastuksest a syksyllä 1961 

sekä esi lletulevist a j a t ko t oimenpiteistä . 

Suomen Mal mi Osakeyhtiön johtokunnalle jät ettii n H.Raja- Hallin j a A.Mikko

sen 15 . 3.61 päi vätty mui stio , jossa esiteltiin suunnitelma ja l askelma Lah

naslammel le rakennettavasta koeri kast amosta . Johtokunta hyväksyi tämän suun

nitelman kokouksessaan 20.3 . 61. 

Nyt voidaan todet a , että koerikastamon rakentami nen oli oikeaan osunut toi

menpide j a et t ä saavutet ut tulokset ovat pi tänee t paikkansa odotusten mu

kai sesti . Mui s t ion lopputoteamuksena sano t t iin muun muassa : 

11 1o Esilläoleva talkin koerikastua muodostaa ilmeisestikin viimeisen 
~ 

vaiheen sii~ä jo neljä vuotta kestäneestä tutkimuksesta , mikä on 

tehty Lahnaslammen vuolukiviesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuk

sien selvi ttämi seksi. Koerikastua olisi näinollen pyrittävä suo

rittamaan niin , että se onnistuu . 

2. Koerikastuksen tar koituksena on valmistaa paperitehtaille talk

kia niin pal jon, että saadaan selvitetyksi talkin teknillinen so 

vel t uvuus paperin täyteaineeksi , sekä samalla tällaisen talki n 

markki noi mi smahdollisuus. 

4o Varaudutaan siihen , että ensimmäisen vaiheen jälkeen pystytään 

t oi mittamaan paperi teht a i tten toivomusten mukaan talkkia jatku

vast i , kunnes tällaisen talkin markki noi minen selviää ja kunnes 

l opullinen suurtuotanto voi alkaa . Tämä voi daan tehdä vain raken

tamalla s i tä varten koerikas tamo Lahnaslammelle . " 

Näin on mie l estäni käynyt. Varsinai sen tutkimu sluontoisen vaiheen voidaan 

katsoa päätt yneen. Talkki näyttää vastaavan tekni l lisiltä ominaisuuksiltaan 

paperiteht aitten aset t amia vaatimuksia . Nyt olisi selvit et t ävä t uotteen mark

ki nointimahdoll i suudet j a hankkeen kannat t avuus . Siirtyminen tuotannolliseen 

vaiheeseen a l kaa. 



Suoritetusta koerikastuksesta tullaan tietenkin laatimaan yksityiskoht ainen 

selvitys . Kaikki kolme paperitehdasta ovat myös luvanneet ant aa oman lau

suntonsa suorittamastaan tehdaskokeesta . He haluavat lausuntoihinsa liittää 

myös kirjapainojen mahdolliset huomautukset koskien talkkipaperin painatus

teknillisiä ominaisuuksia , mikä jonkin verran viivyttää lausunnon antamista . 

Koska kui tenki n asian eteenpäinvieminen aiheuttaa eräitä toimenpitei t ä , 

katson tarkoituksenmukaiseksi antaa tämän väliaikaraportin johtokunnan jä

senille tiedoksi. 

Yleisenä huomiona voitaneen sanoa, että tehtaitten kokeet onnistuivat yl

lättävän hyvin . Loppujen lopuksi saat iin riittävästi tuotetta kaikille kol 

melle tehtaalle , va i kka näytti siltä , että syyspakkaset ehtivät väliin häi

ritsemään kokeen loppuunsaattamista . Koerikastamon heikoin kohta oli rikas

tuapiirin loppupää , t uotteen kuivaus , varastointi ja kuljetus , asiantila , 

jota myös eni mmin pelätt iin . 

Kajaani Oy : n ja Simp~leen paperitehtaille talkki toimitettiin vapaasti au

tokuormassa , ressulla suojattuna. Jämsänkoskelle vietiin pieni osa sellai 

senaan , pääosan ollessa säkitettynä, osin kaksinkertaisesti , yhteensä 1. 140 

pussia (50 kg) . Kosteusprosentin ollessa yl i 30% tapahtui kaikesta huoli 

matta jossain määrin pussien rikkoutumista . 

Kajaani Oy ja Si mpele ajoivat puupitoista paperia . Näiden tehtaitten vas

taanottokyky oli joustavaa ja talkkiajo suori tettiin useassa erässä. Osa 

paperista meni Neuvos t oliittoon, osa kotimaan kirjapainoil le. 

Jämsänkosken talkkiajo oli merkityksellinen , koska tämä tehdas ajaa puuva

paata korkealuokkaista paperia ja suoritti talkkiajon ilman kaoliinilisäys

tä, Vastaisuutta si lmälläpitäen J ämsänkoski lienee valmis jatkamaan talkin 

käyttämistä, mutta haluaisi talkin kuivassa muodossa . 

Kajaani Oy on jatkuvasti Lahnaslammen hankkeen toteuttamisen kannalta avain

asemassa . Paraikaa rakennetaan uutta, 70 . 000 tonnin paperitehdasta, jonka 

l asketaan valmistuvan 1963 . Kajaani Oy : n täyteainetarpeen ilmoitetaan as

teittain saat t avan nousta aina 15- 20.000 tonniin vuode ssa . 

Alustavasti Kajaani Oy on nyt suorittamansa myönteisen kokeen johdosta il

moit t anut olevansa halukas jatkamaan talkin käyttöä si tä silmälläpitäen , 

että se voisi tehdä pitempiaikaisi a sopimuksia talkin saannin varmistami

seksi uuden tehtaansa tarpeisiin . Tätä varten tullee se ilmoittamaan halu

avansa käyttää talkkia nykyisessä t ehtaassaan ensi kesänä , useamman kuukau-



den a i kana . Tästä talki sta makset t a i siin tietenkin "käypä" hint a . Teh t aan 

nykyi nen tarve on noin 250 tn/kk . 

Mi käli Kajaani Oy tulevai suudessa käyttäi si pääosaltaan tai vai kkapa yksin

omaisest i talkkia, tuskin sen edellyttämä tuotant o Lahnaslammella vielä 

muodostuisi kannattavaksi . Toi saalta , ilman Kajaani Oy : n talkinkäyttöä hank

keen kannattavuus on vai keast i saavutettavissa . Jos ja kun Kajaani Oy alkaa 

käyttää tal~kia , on helppo saada lisämarkki noint i mahdollisuuksi a. Ilman Ka

jaani Oy : n käyttöä riit t ävän markkinoi ntimäärän varmi staminen on kyseena

laista • • 

Näi nollem näytt äisi olevan perusteltua toimia niin , et t ä saadaan varmuus 

Kaj aani Oy : lle markkinoi tavan talkkimäärän suuruudest a . Tämä vuorostaan 

edellyttää sitä, että tot.eutetaan "koerikastamo II:n" tuotannoll i nen toi

minta niin pian kui n mahdollista ja viimeistään kesällä 1962 . 

Seuraavat kysymykset tulevat silloin ratkaistavaksi . 

Koeri kastamo II : n pa~kka 

Liitteessä on yksityi skohjaisest i käsi telty paikkakysymystä ja eri vaihto 

ehtoj en mahdollisuuksi a . Päädytään siihen , että tarkoituksenmukaisn ratkaisu 

näyttäi si olevan jatkaa koerikastamo II : n tuotannoll i sta toimintaa nykyises

sä koerikas t amossa . Sitä varten tähän rikastamoon olisi hankit t ava uude t ko

neet VTT : n vuoriteknillisen laboratorion lainas sa olleiden koneiden tilalle . 

Koeri kas t amon kapasi teetti 

Mikäl i rikastamo tyydyttää vain Kajaani Oy : n tarpeen , riittäisi entinen ka

pa si tee t ti . Koska taloudellisuus aina paranee tuotannon kasvaessa , lienee 

kuitenki n syytä pyrki ä niin suureen t uotantoon , että täysin voitaisii n hy

väksikäyt t ää jo valmiiksi asennettujen koneiden ja laitteiden mahdollisuu

det . Tässä mielessä l ouhos , karkeamurskaus ja vaahdotus sallivat rikastamon 

syötön n ostett avaksi esim . 5 tonni i n tunnissa . Tämä tietäisi noin 700 talk

ki t onnia kuukaudessa . 

Kajaani Oy : n l i säksi voitaisiin samalla tyydyttää Simpeleen tarve . Tärkeätä 

on myös suoda mui lle suurkuluttajille mahdollisuus talkk i kokeiluihin . Merkit

tävi ä käyttäj i ä ovat Kymin Oy, MYllykosken Paperitehdas Oy ja Kaipolan Pape

ritehdas. 



( 
KOERIKASTAMO II : n PAIKKAKYSYMYS 

.Eri vaihtoehtojen vertai lua. 

N y k y i n e n k o e r i k a s t a m o 

Kunnostetaan ja täydennetään tuotannollista 
toimintaa varten . 

E d u t: 

Rikastamo saadaan ajoissa ja suht . halvalla 
to i mintakykyiseksi . Hanki t ut koneet ja lai tteet 
tulevat täystehoi sesti hyväksikäytetyksi . Ei vaa
di uusi a t i erakennuksi a , maanlunastuksia ymv . 
kustannuksia lisäävi ä toi mi npiteitä . 

Lopullisen rikastamon paikan määri ttelemiseksi 
j ää r i it t ävästi a ikaa , ehdi tään tutki a rauhassa 
k~kki asi aan vai kut t avat teki j ät . 

Tuotanto voi jatkua häi r i y t ymätt ä uuden r qkennus
vaiheen häiri t semättä tuotantoa . 

Luonnolli nen r atkaisu . Ei vaadi vi el ä tässä vai
heessa pitkälle tähtäävi ä ratkaisevia päätöksi ä 
kai vost oimi nnan aloi ttami sesta täysitehoisena . 

H a i t a t : 

Kokonaisuuden kannalta vähän kall i impi ratkaisu , 
jos lopullinen rikastamo joka tapauksessa tulee 
rakennettavaksi. 

Vanhaa rikastamoa ei saa da niin t arko i tuksenmukai 
seksi kuin rakentamall a uu si. Tämä joht aa hieman 
suurempi in käyttökustannuksii n. 

Täl l aisi lla lai toksilla on tatpumus jäädä pysyviksi. 
Voi joht~a siihen , että sitä korjaamalla ja täy
dentämällä pyritään jatkuvasti käyttämään hyväksi, 
j olloin se jarruttaa lopulli sen rikastamon aikaan
saamista . 

U u t e e n p a i k k a a n r a k e n n e t t a v a 

A. Rikastamo rakennetaan kaivospiirialueelle. 
B. Rikastamo rakennetaan kaivospiirialueen ulkopuolelle . 

E d u t : 

Teknilliseltä kannalta tarkoituksenmukainen ja oikea ratkaisu. Tä
hänastiset kokemukset voidaan ottaa huomioon ja saadaan laitos käyt
tökustannuksiltaan edullisemmaksi . 

Kokonaiskustannusten kannalta edullinen ratkaisu lähtien siitä , että 
lopullinen rikastamo joka tapauksessa tulee rakennettavaksi . 

Tuotannon jatkuva nostaminen kysyntää vastaavaksi on helppo toteuttaa. 

H a ~i t a t: 

A. Jos uuden rikastamon paikka on kaivosalueella , voidaan rakentami 
nen aloittaa välittömästi . Kustannuksia lisäävät joka tapauksessa 
tarvittavat uudet tiet , maansiirtotyöt sekä rakentaminen talvella . 

Edellisessä A- tapauksessa tuli s i ilmeisestikin samalla avattavakai 
uusi louhos, mikä s i nänsä suo etuja , mutta tulee paljon kalliimmak
si kuin jos toimitaan jo avatun louhoksen puitteissa. 

Uuteen paikkaan rakennettava rikastamo olisi rakennettava tulevai
.~uut ta silmälläpitäen alusta pitäen kunnollisesti , joskin se alku
vai heessaan vielä toimisi koerikastamona . Tämä nostaa kustannuksia . 

Koerikastamon rakentami nen uuteen paikkaa siinä mielessä, että si
tä myöhemmin laajennetaan lopulliseen kapasiteettiinsa on niin kal
lis operatio, ettei se missään tapauksessa mahdu SMOy :n budjettiin . 
Lisäksi se edellyttää päätöksen alistamista yhtiökokoukselle , mikä 
pitkittää ja mutkistaa asiaa . Lienee mahdotonta saada sitä toimin
tavalmiiksi ajoissa. 

B. Jos uuden rikastamon paikka tulisi olemaan kaivospiiriauleen ul
kopuolella, ei rakentamiseen voida ryhtyä ennenkuin aikaavievät 
maanlunastukset , tierakennukset ymv . on suoritettu. Tässä tapauk
sessa ei rikastamo missään tapauksessa ehdi valmiiksi täyttämään 
koeri kastamo II:lle asetettavaa tehtävää. 
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Koak 1 aänkoaki c~ 9QDG4n m rk1ttävä p p r1~~~daa niinhyvin Yalui -

t icn p~p~ril tu~ ~ kuin. käyttt1JU.e:u l1 i;lytoaillenH!irten puoleota, on 

toivottaveå• vtttl li:otu~;o tät!l.lä o~!e't~ut. Vttntf\4lVG1i inaintHSri ~ o ~ ~11-

1 1nnosw.nee' e1est. , mn.tt.n caellHGanotut t~J.ki!l v tW'lll.o'ttomoh olli-
.. udot 3~ ltok 11uolot,uht ·e r.Ji1.Uii:in pioni.ä rUl varten 1vät ole kaik-

k in ~dul.li&iiatlät. ~ cl~li1,1.; .Ot)U ttitl fit ttä J änkoo 1 k y~tfit! r.Oin 100 

tonr .. ie talltk!g j:l 1000 'S~>nnlq kEiol11n1a kuuk ud ~o • 

Ull · ovnt hyvdt oo1V&r3oto1-
1e 5.bdol:t!suudet 3:!1~ 'ttll.ld.u lH:.l•h. uunch:lolli&~de ... i i.W.ti.i-ct ir1.o1n66r1 t 

OY~ QT1~~~in .1tnnootune t tuleTGDta kok cata 3n hyvUk )~ät tal·in pua
utt • To1Yo Uk$ODG on, ottä e v lk ud ltBnn v sta hcidlln käytttl

aol1in.1 fl-lM'tno.. t-ähln '!ln 1n nyi:tonmin v ä t;y vntitkt .a , hetl• 
lo j 'tut't"J e.ne~oaa.1nen .. yto oi tr .. yain t ytt~y · tä, \ , .. t~tti IlOt ..... uo

ri te +.tu 1 !et ~~i:"l>:Oti; c.: • f!;.t>·el rJ-ell~ l'cneiJ he.;. oli !JO •• i t1 vi .. et\ j r. 4o<t- ~ · o-

Tt lmi · te<;.tu lu.ber~torior.ei~crl t!ly~in. hyv~u .• 

YlciGi~ L~~~l~~~~ .. ·tkce~~~n 111tty\~~ hu?~ioitn. 

~ulli til ·ct~n cukrm.n u:::. :, 't't!in V"uO~~on cnai puoli olla tuotu u~" ... nn 43000 

tonn1et aol11n1(!. O'tt"'~:t lU01!.110CZl !iG,V!lUVUO<'lon elV·n V r le OCT.iBVaX!ji 

tuleva~ rtärät, vo1d~ ·~ pi l ar=:u.ml!, C't ' !1 .e r;tuouti. t· · .. VY.ozms 

yl1 tt!ilt 1 0 o·:.>O to~ · · ·• !1.'\\llt 't11 ot, . · lfi ~ tt 1 ~ook.lhin a. . .ik 

v11:'; vu~lm' ol . ~ .·1r.. "":...c vu.on Q . ä~ :onko.,k n. viim intn tal .. 
io to, l. atu n .•: o..tl't,t~"'~ll~ o. , ·/ • 

Kaje1mi ~~~P 1·it~ht &r. :re~~ ... tP~ in -:n jo c :.~ "a.t.~.iw 't.ui rohj -

lnhdor. raunclla rnt..-. ... rm c t , ,. k .1 :vr.. -..J.llt ~&i 11~ on huoL'TH'l'tt&vs er 

ttJ~~'trw-11 tarve tul~... oleuuHm. J. :t.tw ::.\~ ton...1la. ':lyt -

!dnett ... iv~ •• ·1~~11 t hdc.o tuli ... i yt · 1 tll ~ "tnllltle .. a t lkld.c. 
vui.Ku.tit.a.n !lt: ~.ytc,.,aiuc· ar:lotGll uwm.i tt lt:u.n.. !f ·oaä yht~z-deo on o.yy 
"inj t.~, ettll p ,..zH.ri-ine1n Uri t OV"'t hyvin kiinhoctune t täyteflineen , 
t lki.n) 3u't.:uv 1; u nti ohtolli~:Judc~ata, o, e kt>.Oliinin ~alv1Tnr e

toi&ttnen on ~ua ll.s.nkaleii. että k~.l11cj: • '.t.Ueott .1cl ~ CJ ~ h~ eyZSs ·trt.li tta-

v t al tä • ot~H. L hntt 1 - n t lk 1l:yo~lu.tcu scl v1 t~cly j totou. tuoi -
nh4Qll1auuo on wodt!ll myöllltaal. 

T li 7l1t ydceoä h()lUIU.l vield ~linit eriH:lut~ oonoe.1.:1,.,:na1tHUtte \Uttuu4ca

t:!• .minkll toteutuein~t. tio't ioi l~clmaslwtaen ha.nkkti n vax M t.W..oudQll1a 

-
hitU. m"' 1lna.."1.1:6arkl ... t~it.a vt.n·ts.n \tlJttu, pGt ntoitua r o:muee.ins'\t , 

jonka val 1o1a' tap · tu1 1 r1 kobtoia , k ttö uio • on U~o~o 
jo c4untuc ja. oea~iii. t:t.o T miina tuot~..nnolliu •11 to1m!nnan nloi tt6Dic
ie. vex·ten. ~uottoe:. vel.nie'tul:i dell:;tttU~ pol t t'tt a. m~"'nG 1u:olt~1d1 .~cn-

C •P1to1auu pitää oll b7v1n alhain\;n. ~ ilo.iata cop!Vf:':..l ma:nooi1t-



,... 

't1a on tJaa1l=.:ltJ60 llyvJ.n harvae~a p:n;!.lr~Ge:n, thl.roopaaoo. voin Jtlgoala.v1-
,: ~vn. ja Krci eooa. l.ahne.sla:;mon. pol tcttuc. ~1l'lnoii ttia on nyt toi 1 toto. 
tu ~Tcitoiin ino1n~tlri Möllerforain koeleboratorioon ocn t~knilliutU 
:-:·o~l ttJYttutlkoettn varten. Jos t ' tl. on mytintcincn, to1o1n t o.no n. j~.;lle1 
r>-< '!-?-~· ... ::.. 
t'~~}4(1t'f r~·c1tn.j.'!i toisuun olo 11 t'm ko:rkoa.cautttds1 täll t\lotteella olla 

byv1n morlt1 ty'k~e111nc.n aBom ltyaeisC!n UIE.:J!.'l.llilr:J~~.,.~in 1.-a.rt J~ltol1n re~.ka• 

ait'UHdltB..Suomen tarve tul1o1 oler:.F!·Sfi ~ULtrttu.ulullkl--zae 5 v 0 toru.1•:t, .uot
~in moninker't~iucn, puhun:tttalt' ·::. .. 1:~-eski-..;.~.r?opan a.tsta. Yh'\1Ulle t'Ul-

~,..,~u~ J , 

taneen <tnnen p1 tk!Ui ltUv,.tt "m.!!~n, .vei tts1ll'!\iBer.. toimini ~n "..., tomexu n 
toirwo te aatoje.tuba.n 1 tonno3 . tHUCt;it tt1e klf.ni ttf:ivliotU. ,uoot®pi w!<'l .... 

tiue&te toimi tu.emohdolltouudeeta (mikäli ntiytc-crl! on. tel:n1111so~t1 eo ... 
piTna). ~ett!Oin euunni t~llnun ku:å.altiaSllk:su ko valairJ'tukvcn aloi tta

D1ote ~nomea~a. jolloin tietenl~tn Lannnsl~en m ~n ti tit tull an t1G
duntn'l'3a.e.n. 

!iiinollelle '-'"il::äl1 p~poritehtt1den k&e~jot :nyt onittnutuvEJt ~lföntcio1ltu1, 
ttlovnt tahtPtRt 1lmcia st1'·:1n ~i 1rel'1tim~tr!.n htuikkven tot(mttocl tn, koo
ka e.~ olocll.1amst1 vet.t;;uttaa ~tus1en tt-~tht..,1<..cn tlijtQainetytJyr yk ·en valtn
tarn'ltnke.! aun. Joa t~ae .u raar;nci!11 ttikyo:?mys toa1 c.n on_o. et'h.sllä.Hnn4Jtun 

.{ 

h rm ntyttä•än kyeyn .. ~n, tulee ne t:t1rellt1cM~ Loh.u:.slc:a~n.'%1 hnnkkce» to-
teuttauiat~ eitäktn vo1~ntJ~anmmin. Olin1 o1~1eetin1 h rk1tt~Yn, millä 
taYoin tn..~'t~slruapo,_ n7t ltllit tuleva1Buud~aml t~koi tUköenoukaisl~n ri&

däi!in etGenpäin. Rhclo'tM 'onkinleisen elioon aikcanaan 1 t~, ml.&of\ ol1-

tl1 'ttU'~oo "'~1 e.e1ontw4tov& teknt.ll1nen !n. kuuy ll1nen u uotas j~ inno!itve. 

Ot uic it lG.9.Gl 
h.hB.3c -!lnll1 



LAHNASLAMMEN KOERIKASTUS 

Suunnitellun koerikastukeen edellyttämien käytännöllisten ~symyaten selvittä

mistä. varten al~ekirjo~ttanut sekä maist. Mikkonen tutustuivat tilanteeseen 

Lahnaslammella, eräillä paperi tehtailla, sekä Outokummun ja Kotalahden kaivokw 

sillao 

Käynti paperi tehtailla oli erittäin he:delmällinen sekä rohkaisevao Jällsänkos

ken, S'impeleen sekä Kajaanin paperitehtailla ilmoitettiin oltavan valmiit koe ... 

ajamaan talkkia, ensi vaihee:ss:a 100 ... 200 tonnia ja ajon onnistuessa jatmvas

ti. Yllättävää oli kuulla, että kaoliinin saannissa esiintyy nykyään t~ettyä 

vaikeutumi.sta kaikkialla tapahtuvan kasvavan kysynnän johdosta. Täyteaineiden 

jatkuvasta kasvusta oltiin yhtä mieltä ja meidän laatimamme ennusteet vuodek

si 1965 osoittautuivat jo ylitetyiksi •• Mainittakoon, että esimo ~åmsänkosken 

uusi paperikone yksinään jo käyttää kuukausittain lähes 100 tonnia talkkia se

kä 1000 tonnia kaoliinia. Simpeleen kaoliinikäyttö on jo nyt noussu~ suuruus

luokkaan 4500 tonnia vuodessa. 

Paitsi täyteaineiden (kaoliini) jatkuvaa kasvua, on syytä todeta myös talkin 

kä.yt.ön lisääntyminen. Jämsänkosken huomattava norjalaisen talkin käyttö viit

taa tämän täyteaineen soveltuvuuteen. Tullihallituksella on käytettävissä viiw 

me vuoden viiden ensimmäisen kuukauden tuon:t;iluvut. s:en mukaan tuotiin maaham

me tänä aikana noin 800 tonnia norjalaista talkkia, siis sama määrä kuin vuon

na 1959 yhteensä. Vuoden 1960 kokonaistuonnin voidaan edellyttää nousevan lä

hes 2000 tonniin, hinta 12 mk/kgo Lahnaslammen talkki on osoittautunut tätä 

norjalaista talkkia huomattavasti paremmaksi. 

Keskustelu paperimiesten kanssa talkin markkinointiin liittyvistä kysymyksia

tä samoinkuin Outokumpu Oyan ammattimiesten kanssa louhinnan ja rikas·tuksen 

kustannuksista olivat omiaan antamaan uskoa Lahnaslammen hankkeen toteutumiw 

sesta. Esilläolevaa koerikastueta toteutettaessa on näinollen syytä ottaa huo

mioon tehtaiden optimismi ja takoa kun rauta on kuumaa. Tulevaa markkinointia 

silmälläpitäen tulisi nyt nopeasti varmistautua siitä, että Lahnaslamm·en talk

ki teol]isessa käytössä todella täyttää ne vaatimukset, mitä siltä odotetaan, 

ja että se ehtii mukaan valtaamaan sijaa siitä lisääntyvästä täyteainemääräs

tä, mitä tehtaat lähitulevaisuudessa tulevat tarvitsemaano Tällöin pidän omas

ta mielestäni yhtiön kannalta tärkeämpänä, että tämä hanke toteutuu kuin sitä, 

kenenkä toimesta se toteutuuo 



Joskin on täysi syy uskoa, että yksityinen sektori (Paraisten Kalkkivuori Oy, 
Lohja."l Kalkkitehdas Oy, Myllykosken ~peritehdas Oy) tuntee kiinnostusta ky-.. 

symystä kohtaan, lähden seuraavassa siitä, että hanke toteutuu valtion sekto

rissa. 

Uutta yhtiötä tarkoitusta varten on turha perustaa., 

Otanmäki sijaitsee 60 km päässä La.hnaslammelta. Niin hyvin louhos kuin rikas

tamo vo:ii.ta:iisiin hoitaa Otanmäeltä käsin. Täällä on tarvittava amma ttihenkil.ös

tö, konttori, korjaamot ja varastot .• Yhteisten kustannusten, asuntojen ym·. ra

kentaminen jäisi minimiin, millä seikalla on merkitystä kannattavuutta ajatel

len., 

Outokumpu Oy:n toimesta tilanne on tässä m:iielessä samanlainen, minkä. lisäksi 

Outokumpu Oysllä on helpommin irrotettavissa t~rvittavat rahat. 

Seuraavassa edellytän kuitenkin, että hanketta ajetaan eteenpäin Suomen Mall.mi. 

Oy:n to:iimesta .. 
.. 

Mi-kä.J.t.~ku-itenldin J..o,p:u-11-Lse:na yr..i. ttäjä.nä. tulisi, alemman. joku ede>llämaini tufs:ta 

;y;~iöistå·,-käy~·suunni tellun-- koerikastuksen tal'koituksenmukaisuus kys,ee-nala:ii-

9-eks-i aina.kill"'-~tulisi-"täl--löin a'Sianomai-.s&n- yhtiön -edustus olla- kokeessa mukanao 

Outokummun jäterikastamo tarjoaa kieltämä.ttä oivalliset teknilliset mahdolli

suudet rikastuksen suorittamiseksi. Tämä mahdollisuus olisi myös nopea ja suh

teeollisen halpa. Sf.jaintinsa puolesta Outokumpu ei tietenkään ole yhtä edulli

sessa asemassa kuin Lahnaslampi, nimenomaan ajateltaessa jatkuvaa toimintaa. 

Hankaluutena o'vat lisäksi tuotteen varjeleroinan lia1 ta, varastoimiamahdollisuu

det ja tuotteen lähetys. Mielestänf on kuitenkin selvää, että mikäli Outokumpu 

Oy tarjoaa mahdollisuuden koerikastukselle, tämä ilman muuta toteutettaisiino 

Joka tapauksessa olisi siihen saatava riittävän pitkä aika, jottei koe hätikö:ii

misen takia epäonnistuisi. Toistaiseksi Out.okumpu Oy ei. ole voinut antaa tie,_ 

dusteluumme vastaust~J, koska sillä itsellään on määrättyjä suunnitelmia rikas

tamon käyttöön nähden. 

Johtokunta on kokouksessaan Ji-12/1960 valtuuttanut allekirjoittaneen tutld.maan 

mahdollisuuksia koerika.stuksen suorittamiseksi Outokummun jäterikastamassa sekä 

myönteisessä tapauksessa ryhtymään toimenpiteisiin ko.keen toteuttamiseksi., 



Tämän kysymyksen olen halunnut t ässä vaiheessa ottaa esille johtokunnassa ni

menomaan siltä varalta, ettei sanot t uun kokeeseen OUtokummulla ole mahdolli

suuttao Missään tapauksessa ei miel estäni alkuun pantua yritys t ä olisi keskey

tettäväo Paperitehtaat ovat jo kauan odottaneet toimenpiteitämmeo Samoin Lah

naslammalla on t oimenpiteet louhinnan aloittamiseksi pantu a l ulle. 

Ehdotan, että mikäli. kokeen suori ttaminen Outokummussa syys-tä tai toisesta rau

keaa, pa.lataan alkuperäiseen suunnitel maan ja rakenne:taan koerikastamo Lahnas

lammelleo Aikaisemmin on jo selvinnyt , että rahoituksen puolesta tähän ovat 

mahdollisuudet olemassao Mielestäni tämä, jos mikään , on tarkoituksenmukainen 

ja perusteltu r ahansijoi tus yhtiömme tutkimustoimi nnassao Ajan niukkuuden puo

les.ta lienee syytä tinkiä aliuperäisestä suunnitelmas t a ja tehdä laitos pie

nempää kapasiteettia varteno Tärkeätä olisi kuitenkin pystyä tyydyttämään es-i

merkiksi Kajaani Oy:n ja Simpeleen tarve, t oisin sanoen noin 400 tonnia. 

Pyydän va ltuuksia Lahnaslammen koeFikas t uksen täytäntöönpanemiseksi edellä Jru ... 

vattujen suuntaviivoj en mukaisestio Tulen ensi t ilassa esittämään yksityiskoh

t a isemman toteuttamissuunnitelmano 
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l1•1••t nikökohdat 

LAHNASLAMMEN 

VUOLUKrvEN KOERIKAS'l'US 

1. Suoritettavan koerikastukeen tarkoituksena on valmistaa ensi vaiheessa 500 

tonnia talkkirikaatetta kolm~n paperitehtaan koeajoa varten. Tämä toicenpi

de on vielä kataottava t~sin tut.kilaueluontoiacksi• Paperitehtaiden töivo.;. 

muat&n MUkaan on enai~äisen tuote•orän hint~sy~a jätetty riippuvakai ri• 

kaate n laadustå. 

2. Uikali paperitehtaiden ensimmäiset koeajot ovat ~önteiset~ on hyvin toden• 

näköiat(i, että ne hal~avat jaticaa talkinajol~okei taan. Näinollen oliai ayytti 

varautua aU.hen; että tarvi ttacsss. pystyttäieiin toit.•i ttamaan koetalkk1B 

jatkuvaati, joko yhdelle ja samalle tchtsnlle tai vuoronperään usea~aalle. 

T~e1n laatuvaatimuka0t tiiyttii.vistä tuotteista "reloi tct'\an vnhintit=;,n kao

liinin hinta. 

l• Enaimmäisen vaiheen tulokaista riippuen tulee päätettäväksi seuraavaatia 

a) edelliaen kohdan Jijukaiseati jatkotaan koerikastueta puoliteollisessa 

muodosaa 11\YYmällä tuote eri kohteiaiin 

b) pi\ätetääil kaivostoiminnan aloitta.tlisesta lopullise:lsa mittakaavassa·. 

Tämä on mahdollista, mikiili enai:li:!Uiaet koetulokset ovat kaikin puolin 

~önteiaet. Ilueiscati oliai tässäkin tapauksessa tarpeellista jatkaa 

koerikastueta kohta 2an mukaisesti 

o) ko$r1kaatua lopetet an mahdollisia muita arTa&mattomia toimenpiteitä 

varten. 

4• Koerikaatu• suoritetuan Suomen I.almi Osakeyhtiön toiaeata jäljempänä eaite

t.yn kahden vaihtoehdon pohjalta. Rikaatueteknillisenä asiantuntijana on VTT• 
n vuori telmillinen laboratorio. Mikäli rikaatue tapahtuu Lahnaslamuella, tu

liai koerikaatnaon olla toimintavalciinB heinäkuussa, niin että se ehtii en

nen a::yapal-'Jw.a1a val::istna tarvi tto.van 1dnicimäärän ta.lklda. 



5• Koeril(a•tuk~Sen IJ'.:tO:r:i tuaGl&hdo lit;ru\U 12 .. je paikk ja on Jlarld ttu uaei ta, 

On ~ääQytty kaht~en vaihtoehtoon, joko 

a) koerikaetus suoritetaan Outokummun jäter~k&stamolla, tai 

b) rakennetaan Lahnael~:·Jmelle pieni koer.iko.staz::o. 

!tolo>.uJat ve.ihtoehdot edellyttäv"t Lahnael2f.1Illella o.~ust~rta toiuenpi toi t·:, joi• 

den laajuuo ja laatu hio~an ero~vat toisistaan riip ucn r-iitä,toteutetaanko 

vaihtoohto 5a tai ;b. 

Jos varatnainen koarL~;;tuo auori teta&n Outo~:u;!llllUlla on BY".ftti. louhia suhtoelli· 

sttn IU!lri recLka.m&lmimt~äri:\, mikä on ,.yhycaeä ajo.asa toimitettava Outokumpuun. 

Yk~it~akoh.tainen orittoly liitteessä .. 

Joe koerikastue ouort tetann L hnaolatU:lall~ rakennettavaaraa koerikau·ta.noaaa, ei 
louhinta siihen liittyvine ~lminkänittelyineen ja rahtauksineen muodosta pulg , . 

~ ' 
maa, ·mutta senaijaan koerikaatamon k~ttö edellyttää paikan päällä eno~män 

alugtavia to1~enp1teitä. Ykeit,yiakolt~inen erittely liitteessä. 

·Molem 1 n vaihtoe tojcn kustannukset muo oetuieivat seuraavan laskelman mmcai

•iksia 

1. Porustaro.iokuutMnuksot 

a) pääoma-arvoa edustavat .koneet 

ja laitteot sekä rakennukset, 

joilla on jälleen~ntiarvos 

b) muut per~ot~ciakuatannukseta tie, 

r.!lkennukaet, louhokaen avaus, 
aoe1~nukset 

2. Y..äyt tölrul u t 

- louhinta 

- rikastua + l&b. 
- tani!:kea t · 
- rahdit + kuormaus 
- voima, veai, jäte 

- korvaukset 

Rikastuo 
OKUsasa 

3. 120 ... 000-

4-510.000· 

a.23o.ooo .. 

1o100.000-

2.ooo .. oao-
450.000-

7.200.000-

750.000-

150.0JJ-

Rikastua 
LSihnaslammella 

11.720. .. 000-

'J .. 340.0~0-

2J.o6o.ooo .. 

700.000· 

1.ooo.ooo-
550.000-
62o.ooo .. 
66o.ooo .. 
225.000-



~ koneidon vuokra 

-hallinto, työnj. konttori 

- ~okalaisst työt 

= VTTcn asinntuntijat ym. 

Yhteansä. 

Koneiden ja rakennusten 

jällee~nti~rvo 

Toicihenkilöiden palkka ym. kulut 

Kl:>eriltastukoen aiheutte.me.t 
11y1imääräiaet kulu·tlf 

1oOOO . OOO-

2.000. 000-

50.000-

500.001)-

~5.200. 000-

23.430 .000· 

:5.soo.ooo-
1.ooo.ooo-

4·500 .000-

~8.930 .000-

1.000.000-

3- 500.000 ... 

; oo .. ooo .. 
500.000•.-

9. 255.000-

29 .. 315.000"" 

5.ooo.ooo ... 
2.500.000 .. 

7 . 5.)0.000·· 

Mol~moisoa tapBuksiaea arViolta 2.000.000- 1iaäkue~annae kaivoopiixitoini

tukeesta. Talkkirikaateaata saatua qyyntituottoa ei edc: liecs sä ~askelmaasa 

ol9 otettu huomioon. 

Laakelman mukaan ko~rika.~tuksen nb:rn.ttokustannusn Outokw.trnm j ä.terl.lcaatarnol ln 

tulisi 6 milj.uarkkaa halve~kai kuin vastaaV&sti Lahnaslar~~ll~. 

Outo~~gmun jäter1k&at~~o ouo nopa~~an ratkaisun. Edollyt t äen, että alnotnvn 

l'oe:rikaatus on tä3'sin positiivinen, v idaan parha.as:Jo. t o.paukaeeav. kokeen jiil

keen päättää Lllhnaslar.un?n hankkeen :opullioe sto. käyt:intöönpanosta jo a}.irul:oa~n . .. 

lä.. Koorikaotuksen tapahtueasa Lahnnslai:imelln saadaan t ulokset r;zpl,cyl l ii, 3 ... 4 

kk myöhGnmin. 

Toioanl ta, i;ustar.nuksim. ja ail:akysyeysi;ä. vaT.rattom.(lst i tä.:z~keämpänii. 011. kosrikfl:' .. 

tukaen primä.ä.rinen tarkoi tuo, een onniatut:1inen. Toisin sanoen, koerikaotu~ita 

ei ktmnato. tehdä, joa sen o~miotm:;inen jätetään rii :)puvnlmi teki jöistä, j ot ka 

a~tt:a.vat 1-'i tii.töidä ko!co yri ty~sen. ':.'ä.osii. r..ieleaaä on Outoku :mun jäterikaata .. 

mon suhteen todettava souraavat tekijäta 

1. Koska Jäterikautamon koneyksiköt ovat suuret Ja kiinteät, eivätkä nimenomaan 

tätä tarkoitusta varten auunnitellut, on mahdcllista, ettei piiri toimi par• 

haalla mahdollieella .tavalla. Piirin vaihtelumahdolliouudet ovat vWtäiaet. 



26 JutarlkseJtat.•or.. kapa.g~" aetti on huomettfW&E~t:?. 1!!-:lur~qp_ ~ ·n rr .tä varsiua:t

koorikastum (tdellytttm. On mahdollia~e1 ettei r.:.kasta:no&~. sacda t&smp::i~o 

,jlll. toimim&W.n tyydyttä.',?äGti. "kohtuu.llf.ael:t& :rru.\kanelmi ·iliiii'ällli". 

3c. ~uhtnuokyeymyf!t , Veikka uh:r:1ttaioiin huoma.tt!iil.va. tikin oik c. j ~ r.nhc. 

dcn ja laitteiden puhdi.rJt;uai.aeent jä~ :s·.ttenkii1 epäv§Brm 1~ i, :-1iter. 'i:!~'!li 

o.zu;..:!.o·l;v.toon. JorJ Yail--Jm i. tFe :riJce.otuop11.ri pyaty·diän h~lli t , oo 1n, n 

rt 'V'aar~ o},ema~s~, et· ä ·;rg,lmJ. a~ tuote pih\~ntuu viimci e .. e l ··.si iite -. j 

kuormautl'vaiheea3e .• Kii~upiJl;'l'ä on YLrotoimenpi t,j,:--tö. r. ol' r..!lil. · . . e. k!dk ·ir 1. 

Toin""n vli.Y.Ji'.Va3ti huomioi·tava. tsY'..ijä en koc:rikan:tU1\:aen je. ;kuvuuo. Outo! r.!!'. 

voidaan Duori ttaa vain kortakoe. Seneijae-n r->i koer~.ka.atu t ~ ·~äf lä 'l.loi .. ~. jf' 

ta1·:peen x::~ul~&iUln . Tä.mt: ei olo P.'l!lhdollis·ta k:1.hdeatekuan syystä. E 

m&lmin re.htas.ni~cn Outokt.mpuu.n käy 1-1 ian työH~äka· ..,a o · R"' 1 te. t'd 'ti'O~ "11, -:c 

l~,rttiW. r1ka.etamon olevan ld:i.yte ~ti.i.vi eoö. pi tm:ipä~ a~knrr- v !;m.f.'nR .• 

Edelläm2ini t-l;uja llai tto.pu.olia ei ole Ls.hneala:.imen koer-ikastatlolla. Hika t f"' .-
on nitiCno;..nan. ja en.siaijansa koerikaete.no. Son rika.stur,;pi1.riii 

ja täydonttm tarvi ttaeesc. niin etti'i. saado.nn pa:rae mthdollinen tuloa. IJ:oiain 

oanoen oo..adn~m aelvi t~t.~ksi., !i.i tcm hyväii telkk1a voiU.:-!an va.l~1i ,:1no Ou ·olrul .. • 

::lUn t~pa~keessEJ. ·iiu!in kysyxilyksen r~:t.tka;.aru voi onnistua, :mtta päin'llaetai ,~a 

tapauk~e.ssa. lcye~rrnye jäii jatkuvasti epiisolvJ.kai. 

Toiaeko:l JJahnaillarauella on ng,hdollistn jatkaa koer:U~aet·u8ta ja ·uottua t'llk .. n 

jatkuva1Jti. Ti?.q}ii niikökohta on enoia.rvoieena otot·~avll. huomioon. On nii~~ ttö.in o 

dannäköj.6t:i, että e:n.&Jimmuisen lcaekd.ytön (500 tn) j::i.lkeen ptJ.peri i;eh·tr-:ttt voiv 

vaat.ata kyay ;,rkaeen, onko ·i;uatcttu talld:~. tc::.nill!sil tä cminrAisuulcs:l.l t:.~.an ~~~.yt 

tijkelpoiata. Sennije.an on epiitodenniiköistii, et·~ä :ta.rx:dnoi ts..vt\n tnlkin ~r.:ifirl ~ 

tU vielä snado.'m vantausta senjälkeen kun cnai:.: .. Lfh.uet 500 tonn:l.e on toil'Ji ~e u 

Ti:iu:l on ilr:taietii., koska :pa;Jeri tehdas ajaR ko. pnrieat"i"J. 'tonnia ~ Li.pi mu ';; De u. 

pfi:i.vnsa:i.. K&ik!d~. aeil;:~oje. ei voida tod ta niiiil.lyhyer.sä aj~ssB. Koh1 tn p v .. 

ritsht ·natg_ '"-ksi, F..&.jc.'?lni ja SimpelG ilmoittav t, et·i:G a.lkuJ:ok~·.ta. va:r·tan u& 

tarvitaovat vähinitilin 2DO ·tonnia jo. Jå.moänko. k1 i1moi ti;aa, että. mildi.li anoi -

I:Jii:iset koitoe'i.i ov2.t myönteiset, se on Vlhlmie jatlm<:mnn tall-in käyttöä :1a. hal aa 

ei tä varten j.stl~w.,~ti iOO ·~osmio. kuuka ·.L·esag. Ed lJ.een cm. otettava huomioon., 

ottii soUaiae·t auurkulutte.ja<.' kt.in Kyrn:in Oy jn l. ,.1:..y~oaken Pa.psritehdaa tualdn 

ovat vg,:J.miit mihinkä@ •. ei·tou- ·* .~.:iu -.::ule1rasta äy·cös· ä Gnnenk?.!hl ovlil.t itR~ saa

!'la(lt tile.'!.auuc!en kolteiluihin. 



Sen peruwtc®lla mi~ä adall& on sanottu ~okä. ~~lla viitaten oheioi1n ~~ian~ 

tu."1.·c1jm.lliUIJtmtoihin ; r.llekirjo:l ttan~et t otaav&t Geuraavn.aa 

1 . E~illäolG~a ~alkin koerikQ~tug muo~ostae ilmeisost~kin vii oi~~n vaiheen 

o •. it · j o neljä vuotta koetär:ess1;ä. tutk~ eest11, nikä on tehty J.~ahnas,.m.m-

mon vuoluki vianiintymän h~·vfiksi~cS\yttömahdolli suukai en sel vi ttämi sekei . Koe

rikastu:;~ olisi näinoll0n pyri t·tii.vä uuorl ttar~an niin, et't:ä se onnistuu. 

2. Koerikaotul-::een tarkoi tukae~'L on "'.9almstaG> pa:peri·tehtail1e talkkie.. niin p 1-

jon, et-tä saadaan BJelvi tetykei talkin teknillinen eovel tUV'-.lUB . pa!l'3rin täj•~ 

teR\ineakoi, fiCkä aam lla tällai s~n ta.lkin me.rkkino~.mi G~R-hdolli eu :ta. 

3. Tarkoi tugta varten rll(;G.fJtetaan. en:Ji vaiheessa. 500 tonnia ··a.l~ia. . '!'ämä koe ... 

rikastua o~d:um auo:ri ttaiJ. Outoku:.J.IUA"'! jU:ter;1.ka~tc-:noll~ tQ.' Lg.hna la.!~r.clle 

rak,..nntBtta a aa lcoarikaatrt17!oeaa • .Koe voi tllydelli eeati onnistua Outokumrue ... 

-8&) mutta on varmemmin läpi vietcivi sä. La.hnaela<~n:lella . 

4• Varaud.utaa'l iih3n, että. em.sinuilliioe 1 vaiheen jälk en p r~tytään tCiicitto.maan 

paperitehtd don toivo~nus·~en r1.uka.fUl talkk:l.a. j!l·tl:t:vast • lcu.nnea tällaisen 1;al· 

kir .. umr.l~iao!minen oc.!vli:W. ja lruunea lopu linen suurtuotanto r ~i alkllfl. Tä ... 

mä voidasn tGhd.ä vai l re.kentnr·~&~.lla sitä. V6\r·Gcn koerikaetaoo L:lhnaa!.a!'11Celle. 

1iitt· epäa 

H.Raj~.·· l:!alli 

Koori ka.etue Ou t olau:zunuc. CJQ 

" Lahn~slam~.aella. 
Koateht~\llm ju.t kuva k ii.yt·cö 
l1J.l .kand. I:.:. Orivuoran lou;:mnto 
Pror . R. Huk:ln l au aunto 

A. :1:.1.. kkol"< en 



•' 

... . ,.. ~ .. 

1. ~y:ö~.·:tio. Joi-w ajo1:1-Korhc: _; .Uti l~li.:tiel ä rakenne. :.t 

1,1 km p:tkä tio louhok ell hol:oe"' 

ajo v~u; <> · :l.n \3!~ 1:. rouda.n aulw . . cl t1e ·~ t!lrvi toe ol

la nii~ hy'v:U po \ :uet.~ t~·.l kuin ke's< t:,~. ·ttöä vccrt n 

v~,. Vuolukivipaljas'" • .~ 
.· n · -4, vic:rei· o.<!e e olJ ·. 

'.;. vo. 1•4:: r;. • dolt 

Stlhköä ~ t · rvi ta 

V&ractok~ p1 

Acuntovounu va~iin 

'"tlp·; ' ~ ;·ctä r · 'va 

a ., · .: it ·.n r . . oo~ 

4. L'lthinta. Loul : · · . l 50C'J tn vuolu~ · .. -. ·· Kaoma.u nuiioihf.n 

Aputyö lo. "l<):t.:ael a 

5. · Kul,l!A~u . Lahna l&&.."P -vu,k ;, ti 50ljQ tn x 14 m x 15 t1k 

Pu ,nen laata·a-aituri as n lla 
Aputyö ao~m , la. 

6. Kulj!ltu Vu,g!~t!-

5000 % 1000 mk ( . u! u;, . c.lcm.r:-. a) 

1sa.. Kivi -curota.o..n - -
rika.Dtar.-.on je. Nn: .. l·ivuo. a ·r .11 ä, a.j \s Q.l~ • .a. ~oilla. J ~ ·

ldvr4 . an aurnk .:...~vn ja "' ~at~.a. '31lven J·: ~~rikao a

mgn yhteen eii~oon jn lopu~ rik · . t~mon 'ih ·llc 

kia • ~ö j ty nj hto 

(P~diatul·aen jä keen ajet~ n vedella ~ oitten kivellä 
o·'·tuaatt:l ·tielä Dit' .. ; t 't11en) 

Liite 1. 

600.000-

900 .000-

10.000-

720.000-

1 •25(),000 

100 .. 000-

1 .. 50.C00-

50· 0()0-

100 .0~0-

5. 000.000-

~ o.ooo 

1. 000.000-



9· Hika~!~-;pn u;~-:..t~·~v()~ .1a inva.n..t.~iA,"li.t 

=~~lyjen muut ootr 

E~nnot j ~kloonit 

suot1r~ n ~ootaciren 

Tu~·::to(;)n w1irtä.m.~.o:t'"' '- 'ic!:lt euo:;;ac:. ~ot~s:zel te : ::. ;.~ 

Dowfroth ~ 
Separnn 
muut 

11 • !.9-.ir.!fl )000 (tonnia) x 3 kwh = 150 • 000 kwh d. 5 mk 

12. ~--: · . .. rlkcuatukean aik ' na 

o~t , v lkvusmitta.rl :r-. . ia . O~.>ivuoren 

le~kel~ a ~ . Valk:--·• . • ~ r\z:~wkset, aeuL.- ""! ,l. ~ C02-. iiä.r . 

50 .000-

100 . 000-

50 ·.P.!X>,.:. .. 

Jämwf;. ~ ·~ !,:J. 

Kajaeni 

81 :~c1 

Ltn.li, metsä, ki 

100 t 

200 t 

200 t 

:v. 

150.000-

300 .000· 
200 .0 0-

6 kk l 
' kk 

'limt:k:-.~ Juri-kontto:.:iati 

n tkit:IU.spiii.'D i'.rkä 

Vuo&iteknikko 

19. Jl;~tko;z ·.ol·.Lsp_t t:.ei&ntuni;!,jsi 

~ ) 

r, · .~ ~ . ... , ;·,t ~ 

/ 

400 . 000 ... 

750.000-

1 . 000 .000-

100 . 000-

1.000 .000-

200.000-

650.000-

150. 000 ... 

2.ooo.ooo-

500.000-



~· ,... 

1. _..,,...._.....,..,tl:'""'. e=_.._ Jori'iQ.ajold.-Korhola.."lmek~. lcy-lätiel tö. rakenne"' 

t.?.&n 1,1 km p:?.tkä tie louhokselle . Louhokaen ruos.:.eki 

vom ajotann p~11ko:!.kei euokohd111e 

2 . ~f!luhokm~n,.&vr:.•äc . !m·~a16\lta pllljsatwoc) .. alueelto. raiva.tao.n 

louhokoan pailrJta jn työnnetään maa-:; "li'iereicclle nuplle 

autojtm kc.äntymä&>.luookc:! . Huooteki·\l'ei:i louhit::um 1o2 m 

pakouudolta ja siirretään ieper~cra~kmi 

5· ~!.uuntaja •. .KoJ.nu1.m Valo Oy aaentam. 200 lman muum,ajan ja 

v0tää johdot ~ikastamon ooinään. Agennum 

Vu0si vuokra 

4o F h!!~&,. LBhiatöllii e:l.. ole koakuoto. . Tiiippu.cn lii tä:.:l'hä

l!'.ahdolliauuksista ltiliipuheliLJien linjoihin kuotanr-uksct 

~ivat vnihdolla. ArviÖ 

5· S,!ktmnulilt~~2! 

l.L'J;P..f.IJ; .. P.rlJ!l :r.·akcnnetaan "ke2bi.rikast~t~o'<ei n ei ten, nttu Ge 

void.a~m helporr~i muu ·~taa ·tal vik.unto:'. seksi . Sok.koli beto

nia, raol'· ~.mpien lconeiden elust(&t. botonia . Koko 10 x 20 

::.msirousae. r.1a . ~furek":ir.1on aluota betonia, purkä.uaail ta 

hirsistä, h:thnakuljett:L ~en kiinnitys 

!,.raaj;o. Työkaluja ja t'"lrvi.::Cke~. tQ varten laudaE!'iiQ. r~kan

notta.va 7 z 5 Vli\raato, jonk!l y:l);ur;m kul1:aan varataan 

l ab . kopillo til~ 

'?uotev s.·G.stg_. Noi-•1 100 tonnille Vllluictn tc.lkkia, l:Aute ... , 
re.kantqdn('n . Lcttiah.·uormi tus 3 t/:{-

~FJa&m.Q..,. R~.ke.atamon aaennusv:nih~tto>. p3.1 valGva paje ja 

korj~mo 

St!.una - ·-

- /.--

Lii · 2. 

850 . 000-

900. 000-

300 .000~ 

40.ooo ... 

50. 000-

700 .000-

100 . 000-

250 . 000-

400 . 000-

300 .000-

200 . 000· 



_.ntn 
~-

o .. '- J~n . 

VU"l 

n: 

i .tt . 

.· 
' 

1 ohjo:! lic uol, 

it ..... r 

T '\· :.:·. k ·~t·l:; .· :lo . 
r on 7- . ~ -

200 j 7 o. , ... 

, 
1• 60 . 000 kd lt ) 

!" Perucnw.k 1:.\ 

~ l9.rlffim '~-- u 

a. Dowf:roth 2 · ' s p.orar.. 261 l , ') .. 00 ' 

muut 
r 

9· Ta>.~ ... ot + tx,ö~ . ..!u~ 

Va:rao t 

l Työkalut 350 . 0 -
P pcrifJ'·"d t 

r 10 .~pnault.:e t 
Ki vikorvaue 2000 X 10 2o .ooo .. 
J ;j teal t'!.OkOl"'V't)U D 100 .000-

I.~atniiko:\"VB'L'l.lil so .. ooo .. 
!makol'vaua _1.2~000- 225 .000 ... 

11 .1m.hdit ...... . 

Ka.j~c.ni autoll.. 200 t o:r..nia. a:: 9() . 000-

Si~pele ~nutateitao 200 " - 500. 000 ... 

J ilmsänkooki II 100 lt ::; 160 . 000-

L~hnaslnmpi-Vuokatti 

e.utol la ;oo II 7Q. OOO- 620.000-



1 ~ . 

Tutkimuopääl11kkö koko vuoci ~ 
Vuoriteknikko 6 kk 
'l'unt..;.kirjuri-l.ontto.--ili1ti 6 kk 

Anirmtunt ~ .1at 
.. ... 1 

'W1' aaiantWltij t ~ 
T11Btut lau ·~~~t 

l'ikaG :.tein . · . .. i. 

16. .;;,O.::.u.~~--~ek::;:::.~::.::l::::::21~p. 
Koneet j l 'tt, et 

.! &nnue 

Aasnnuetr1-m.kke t 

Koneiden vuokr : 

p lkllt 

päivärahat 

autokulut 

500 .000-

500. 000-

1 .. 000 .. 000-

11 aOOO. OQQo 

2. 5oo.ooo ... 
1 . 500.000-

1. 000 .000-



r 

Lacl:talu 

L~al~~•n ~ooteht!!~ jatkuvasta k~tö•ti 

Edell1t~täifta PoruatAmiseen kulunut pääoma kataotaan manneen'tutkimuskuotan

nUkaiin, jolloin ptw.omakuluja ei ole. Jatl:uva9. kö.y'ttöä. Tarten 

t~ittavia muutoatö1tä ' ja niiden pääomakulujA ei ·myöskälill 

huomioida . Tehdaa lmy 360 -vrk 3 • saa. vtiorosaa, häiriöt ~ korjauk .. 
ea~, lome.t ym-. keakeytykset hW>mioid~n tehollinen aika '270. vrk,., 

6500 t - 6500 tn. Nikkeliä ei rikaetet~. 

'l!ulot 

Kävt tö.i.allu t 
Louhinta 
Kuormaus ja ajo murakaamoon 

Rikactus, työ ja renG'•. 
. . 

Vo:lM,. 6oo.ooo k:wt 7 mk· + peru ·m. · + tariffi 

~~~e n käaitt&ly 

Korjauspaja . 
~-

Varn.eto + · arvi.!<-lteet 

Jätealue 

Lo.b. . 

Rahdit 

Kw.vaua11 4 kk tuotanto 

Soe. 

Sekeld.cta 

Hallinto, ~ 'Yl ... 
.. t konttori 

Työn,1ohto + nl~etc.sagiQl'!t. 

o.ooo.ooo-
2.50o.ooo-
7· 000.000-

5 .000~~00~ 
. . 

} . OOO.OtJ0-

3.ooo.ooo
, .ooo.ooo-
2.ooo.ooo-
1.ooo.ooo-
7.000.000-

1. 500.000-
2.000.030-
1.00ö.ooo-
3.ooo.ooo-
3.ooo~ooo-

52. 000.900- ~ 

Lask lma osoittaa, ettei näin p:enelln tuotannolla saada voittoa, ~kijl1 

~äiio~kulut. huotlioidaan. Edelleeli tulic-.1 ·Qlkuperf.isaen koetchtn.saoon t~htä-
väk•i lieäinvemtoi ... · . ~ p1 tcmpM ja eimenl.:ail:ke ·läpi wotiet~ toirdnt'3. . sil-

mäll~p~täen •. Toia:t ............ , jatkuvan .koe:L1.ktir7tukscn :toi·tott.ti.wul:l tai välttäMät .. : · 
, ., . . . . 

t;önzyye marlddno~ntik;yoyJ:JYkaer.;: aelVittU.::.liac!csi. ilmen e ·vaatn ensi· :näisen koe-

rikantusv· ihcc~· j:ilkoen. PuhtilaGti tckrlilliaelttl ~~rl.ålt'a. _olisi jatkuva ko~ ... 
ki.i3tt() talviolof.1uht ·ia lopullia n rikc.stå..on suunnit~clcd. eksi h3Vin mor-

1.;1 tt&" ä. 



Suomen Malmi Oy 

Ot akallio 
Ot ani emi 

Oheisena e site t ään a llekirjoi t t an een l aatima al ustava suunnite l ma peri
aatepiir r oksi neen , koneselit yksi nsen jryohj ea~· oineen Lahnasl ammelle mah
dolli se s t i r akenne t tavaa koer i kas t amoa varten ~ 

Suunnitelmaa l aadi t t ae s sa on edellytetty , 
~ että l a i t ok sen ka pasi t eetti tulisi olemaan n. 3 t /h 
- e t t ä l a itoksen t oi mi n t a voidaan aloittaa vi i mei s t ään kuluvan vuo den 

hei näkuun al us sa 
- e t t ä pääosa konei sta ja l ai t t eist a voi daan hankki a käytet t yinä t a i l ai 

nat a 
- e ttä hanki t t avi en kone i den ~rtkinkaavioita voidaan jauhat us- ja vaahdo

t uspiiri ssä , jos t oi mint a niin vaatii, helposti muutalla 
- ettei ko neita voida e ikä kannata sanottavast i porrastaa , vaan mat eri aal i n 

kuljetus hoi dat aan suht eel l i sen suurella l ukumäärällä hi hnoja ja pumppuja 
- et t ä murskaus tote~tetaan kahdessa vai hee s sa vai n , jos koneluettelossa 

esitetyn suu remmari-Prallbr echer ' i n hankki mi nen ennen he i näkuun a l kua 
o soi ttaut uu mahdottomaksi 

- e t tei t a lkki rikastetta tarvitse kuivata ensimmäi siä tuot eeriä toimita t 
t a essa 

- ettei tal kxi rikasteen kuljetuksessa var a stoon t a rvitse käyttää hi hnakul
j etusta. 

Hankki mi eni ohjehintojen mukaan näyttää varsi n todennäköiseltä , että ohei 
sessa suunni telmassa esitettyjen ja t oi minnan aloittami sen kannalta ehdot 
toman väl t t ämät t ömi en rikastuskonei den ja - l ai tteiden hanki nnat , asennuk
set, kytkennät ym . on mahdol lista t oteuttaa 16 milj. mk:n suuruisen määrä
rahan turvi n seur aavan erit te l yn mukai sesti : 

konee t ja lai ttee t 
asennukset 
pu t ki stot, rännit , l a"b. 
vä l ineet ym. t arvikkee t 
konei den vuokra 

1 ' 5 
1, 0 

mi lj.mk 
II 

!1 

II 

16 , 0 mi lj . mk 
=============== 

Helsingis sä , helmi kuun 20 p:nä 1961 

Fil . kand Erkki Ori vuori 
Erkki Ori vuori 



Piirustuksessa N: o 1 j a N:o 2 esiintyvien koneiden j a l a itteiden l uettelo 

1 . Syöttö t asku 

2. Leukamur skai n 9 Kapasiteetti vähintä i n 6 t/h~ Kita- aukon suuruus vähi n
täin 400 x 250 mm. Maks. syötekar keus 300 x 200 mm . Murskaussuhde 5:1. 
Moottori 15 kW, kierrosluku 1450 kierr./mi n . 
Leukamurskain on todennäköisesti t a r peeton, jos kaavioon merkitys 
Hazemag- murskaimen tilalle voidaan hankkia kapasiteetiltaan suurempi 
Prall b;re"Cher. 

3. Hi hnakuljetin. Ohjearvot: pituus 7~1 0 m, l eveys 50 cm, nopeus vähintäin 
3 m/min. , kal t evuus 18° o 
Moottori 2, 2 - 3 ,0 kW 
Ohjehinta moottoreineen n. 600. 000 : -. 
Kulje.tin on tarpee ton , jos leukamurskain Jaa pois tai jos murskai me.t 
vo i daan porras t aa , kuten piirr oksessa N:o 2 on esi t etty. 

4 . Hazemag-Pral l breche_r AP 0. Ilmoitettu kapasi t eetti 2- 6 t /h . 
Moottori 5 , 5 kW, väl i t ys murskai meen Wurfel- nopeudensäätölaitteella . 
Murskai n lainattavi ssa VTT:ltä. Suosi t ellaan kuitenkin hankitta vakai 
suurempi malli esim. AP l tai Wedag F • Ohjehi nta moot t Dreineen 
1o 500 . 000 : -. Kapasiteetti noi n 10 t/h~'""4 Näitä kokoj a käyt täen murs-
kau s voidaan toteut t aa yhde ssä vaiheessa . 

5o Hihnakuljetin . Ohjearvot kuten kohta 3 : ssa. 
Kulje tin on tarpe~ton, jo s murskaime t voi.daan porrastaa, kuten piirrok
sessa N:o 2 esitetään . 
Ohjehinta moo ttorei neen 600.000 :- . 

6o Täryseula. Ohjearvot : seulapinta n . 1 
Moottori 1, 5 kW. 
Ohjeh~n~a 300 . 000 :~ 

2 
m ' seula-aukko 3~5 mm. 

7 . Hi enomurskesiilo . Ohj earvot: tilavuus vähintäin 8m3 , puinen. 
Ohjehin ta 100oOOO : ~ 

8 ., Syött,öhihna. Ohjearvot : pituus n. 1 m, leveys 50 cm , nopeus sääde ttävä. 
Moottori 0 , 5 kW. 
Ohj ehinta moott oreineen 100 o000 :· 

9 . Tankomyl l y .• 900 x 1200 mm . Kapasiteetti n . 3 t /h . 
Moottori 11 kW. 
Lai nattavissa täydellisenä VTT:ltä. 

11 

10. Keski pakopumppu 3 Wilfley. 
Hankittavissa Outokumpu Oy :stä käytettynä ilman moot t ori a . 
Moottori 4 ,1 kW. 
Ohjehinta moottoreineen 1 00.000 : ~ 

11q Autogeeni nen mylly9 1800 x 1000 mm . 
Moottori 37 kW. Mal mi kappaleiden lisäy s käsivoimin . 
Lainattavi ssa VTT : ltä täydelli senä. 

12. Sykloni. 
Ohjehinta 100 . 000 :-



13. Seulakennoja 2 kpl . Ohjearvot: 500 x 500 mm , nel jä seulaa , seul a - auk
ko 0 ,2 mm. 
Moottori 0,5 kW - 1,1 kW. 
Ohjehi nta moottorei neen a 1 . 000 . 000 : -

14 . Valmentajia 3 kpl. Yht . tilavuus n. 300 litraa . Toi mi vat t asaussäiliöi nä. 
Moo ttorit 3x 0 , 75 kW. 
Lainattavissa VTT:ltä . 

15. Clarkson- reagenssi syöttäjä. 
Lainattavi ssa VTT :lt ä. 

16. Fagergren- kennos t e , 4- osainen. 
Hankittavissa Outokumpu Oy : stä käytettyinä ilman moottoreita. 
Moottorit 2x 7 , 5 kW. 
Ohjehinta moottoreineen 800.000 : -

rt 

17 . Keskipakopumppu 2 • 
Moot tor i 2, 2 kW. 
Lainattavissa VTT: l tä täydellisenä. 

18 . Fagergren- kennosto , 2- osainen. 
Hankittavissa Outokumpu Oy : stä ilman moottoria käytettynä. 
Moottori 7 , 5 k\1. 
Ohjehinta moottoreineen 400 . 000 :-

rt 

1 9 ~ Keskipakopumppu 1 i . 
Moottori 0 , 75 kW. 
Lai nattavi ssa V~~ :ltä. 

20 . Denver- kennosto N: o 8 Sub- A. 
Moo ttorit 4x 1,1 kW. 
Lainat t avissa moot t oJ•eineen VTT:ltt'. 

21. Thunen magneettinen eroti n . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

Moo t t ori 1 , 5 kW. 
Lai nattavissa VTT:ltä. 

Keskipakopumppu . Kuten 

Sykloni . 
Ohjehi nta 100.000 : -

Keskipakopumppu . Kuten 

Sykloni . Kuten 23 . 

19. 

19 . 

26. Kuulamylly 900 x 900 mm. Porsliinikuulat ja ei- metallinen vuoraus . 
Moottori 25 kW. 
Lainattavissa ilman vuorausta VTT : ltä. 
Mylly :boimii varamyl l ynä. 

27. Sakeuttaja. Läpi mitta n . 150 mm . 
Moottori n . 0 , 75 kW. 
Lainattavissa VTT :lt ä. 



28 . Clarkson-reagenssisyöttäjä. 
Lai nattavi ssa VTT:ltä. 

n 
29. Kalvopumppu 1 1/2 - 2 • 

Moo ttor i 0 , 5 kW. 
Ohjehinta moottorei neen 100 . 000 :-

30. Clarkson- reagenssisyött äjä . Kuten 28 . 

31. Sakeutt a j a . Kuten 27 . 

32o Kal vopumppu. Kuten 29o 

33 . Suodati n. Ohjear vo: koko vähi n t äi n 4 ' x4 ' • 
Lisäkoneet: imukone j a · puhallin. 
Yhteinen tehotarve 15- 22 kW. 
Ohjehint a täydellisenä n. 3.500.000 : -

34. Kuivaaja. Ohjearvot : rumpukuivaaja 48" x 25 ', kapasiteetti n . 1 t/h. 
Moottori 11 kW. 
Laite e i ole välttämät ön tutki muksen a lkuva i heessa. 

35. Hihnakulje t in. Kuten 5. 
Lai t _e on välttämätön ai noas t aan , jo s toimi ntaa j a tketaan. 

Ylläes i te_ttyj en koneiden ja l a i_5tei den l isäks i t arvitaan vesisäiliö pumppui
neen , jonka teho vä~~ntäin 40 m /h. 

Rikastamon sähkökoneita varten t arvitaan liitäntätehoa vähintäi n 175 kW. 



Suo!llon !!Glmi Oy 
Otm.ni~mi 

Suo~al!ln Malmi Oytn toimi tu11j ohtajan0 dir>l .. ina. H. ]~aja-Hallin pyydett y:i alle ... 
kirjoittancel tQ lausuntoa LBhn~ela•~en vuolukiven auuru1itellusta koarikasiuk
me mta je ~iihan liittyviat~ ~ey~kaiatä• saan k~eityksenäni caittä~ a~uraavaaa 

P&pilri teolli suude11 käyttöön t u levalt a tfllkkirH:aateel ta e dellytetä...<\n, että ae 
!!hdottotll3.at1 täyt tää korkeat vaat iiJUkset sekä laadun e ·ttfi hienoueasteen suh· 
toen. 

Talkkirikasteen korkea laatuvaati mus edellyttää, ett~ sen valkeuaarvo täyttää 
asetetut ehdot j a ettei r ikaatecseen ol e vahin~o::::aakao.n j outunut apäpuhtau!csia, 
j oiota rsut~hiukkasot ja er~~t raudan yhdiatcet ovat haita llis1mpia, Jotta koe
oloouhtcat olisivS~.'t tar!~oi tukae~· .uki.lisct,. on se tapa) joll a. nit:.onoma.an vuolu .. 
kiven jauh~tua euoxitotann, niinhyvin auurmitellun kokeen kuin ~ÖB myöhemmin 
mehdolliaon tuot annonkin k&nnalta avainasemassa . 

Vuolukivimurskeen 11 eoim. Hazemac- murmkaimon avul la. saadun mur&keen ja.uhatu &J 
v~ahdotuahionouteen tulee mi®l est äni suorittaa auto~eeniso ati, j a vain auto
~onifilceti , j a mi käli mahdolli a-ta myllyi asä 0 j oi saa on tmmanaikaisesti myCil9 
autogeeninan vupra.u~. Näin menetellen saavutet aan jauhatuapl~acasin yhteydes
sä korkealant uison lopputuott een edellyttiilllät mt eriilit ol osuhtee t . 

Tnlkin 0rott~minon muia t~ minaraalei sta vaahdotta~alla on nähdäkseni auor.ite~
tavisma ilman mQinitt&vi& vaikeuksia. 

Lopullinen ta.l~.:ki rika.!"teen hi enousva.a-.ti muaten täyttiim.i.nen on j älleen oräs :r•i ... 
kaotuaproasssin ole0llisiet~ peruskysymyksistä. Tehtävän r atkaisemiseksi on 
liliel0otii.ni t u rvauduttta.va sekä rikaotocn seulont:·um seula~ennon avulla., jolloin 
varmietaudu·&aan sii tä, ettei ylikar~eita r akeita p~äse lopullis~en tuotteeeeon, 
ookä eeulotun karkean o5an jauhamiseen vnadit t ua hienoueastetta eduatnvaksi 
tuott emkoi j filleen nw.hdollia:!.;.ltlan s ·terii l cisijä olool..J.htcisaa. 

Suori te·t tiinpa vuol ukive11 rikasta.minen muiasa ykei tyiokohdisaaem r.d t an tahan ... 
art, I!Jdcollä (!}) i tettyjan peruakyeycysten Guhteen ei jti.il pal j on Yal i nnan varaE'> • 

.l!.:ntJi~l~~.ti.i atmii va i htoehtona ma.i ni t un Outokut•1mu..'1. koerikasta.::ton euhtoen 011 todet
tava, e t t:i 

1 - edel l ä .uw.init t uja. poik:~eukselli aen vna.tivia pcruaedclly tykaifi kokei• 
den uuor i ttanioe kai t u skin on e des tyydyt tävätH1li määrin ol e lilo.ssa , 

2 - koerik2 uto.mon ka.~asitee tti on suunni te l tua koat t a aj !\tcllen monin
kertai sc Gti liian suur i , 

3 koeaika nuo do s tuu vastaavasti aivan l i i an lyl~eksi~ 

4 ö or ilai cten koepi i r ien ja koneyhdis telmien tutki minen on k~tettävis~ 

sä ol evan konei eton a~~lla v~ike~ta , ellei mahdo t onta, j a 

5 - koemateriaal in kuljetu~ vaati i kohtuu t to;:tan suurin kustannuksia. 



Y~tmon, että ri i ttaviä puoltQvia perusteita suunni t ellun r!k~stuskoks~n ouo
rlttaui~a~oi Outo~~un koerikautaillooan ei ola olemnso~ . 

Toi r.J~ma vaihtoehtona on Suomen t'Alr.o.i Oyan tahol t e. coi tetty, et·,ä Lahn~.alarru:::el ... 
1~ r kennctaR>.n koor ikaotamo j~ että ouwmi t~l ·tu ri:(n atustehtä.vä 9\".ori -te<;~~an 
p~ik~ päällä. Tämän ouunnitels~ suhteen on tod~ttava, ett ä 

1 - P~ot~a t;Arv!ttavamte. konair.tostn on eaE.taviooa m:Uiriir."l.jaklli Vm.l t iOll 
te~illi0en t utkimu0laitokoen vuoriteJmi ~limestä laborRtorioate, 

2 - täydennettynä er~llä lia~keiköillä näin ruuodoGt uva koneic to ti~·t
tÄä VGrrat®n ~in edellä aa~tetut perusvaatinu~sst, 

' .. tlri ldiili ttelyva iheioiin kohdi'stuva.t tutk~r.ukset aanan varsil:.ai ae oc!l. 
rtiolo:.HTI J. o~·at nyt nahdolli~ia ja rmutokset piirin rakent eeesu auhtec~~.li
aen 21Clpoeti suori t~ttavissa , 

4 - täsaä. koarikaetar.lOBflll sam.vutcttn.vat kokern .. 1.kea t tuleva t olem:~an vo!'
rattome.ati monipuolis<;):::na t kuin mitä oli si muhdol lis 'a Outolru;.un .:uw3~ jn 

5 - l;oElrik~ot9.mon :ra.kontc.ni nen eei tet~·llö. t avull:.1 on ori!.e.i s ten r.n1i doL 
ratkaisu jen r innalla halvin r.1ahdollinen • 

.1::111 tet~·gtii. .la?.hrte etUl vaihtoehdo sta nsotun nä.i:n ollen ilarJl c piiilykni.ä ;.;uol/~c

löl<l.Wl n:o&riicaet ru.Lon ra.i:Etn taj,1ieta Lnhnasla;.J .. e l le. 

l!:riii t ä VTTm vuoritekni llisestä labor'ltoriosta l)'l.O.tuvia koneitn ei ol:) oaunrd.
tel t u kaiittim~:än t uotannolliflleen t oiJ.ir.t 'l.an liittyvi·~ ,itki..i.ail~uj.tai:l. r a.::Ji t1.1%ni a" 
lJi lliikai on otott a.v1. huo.n:toon, o tt:~ kone i stoa. t ullaan ,,,o.hdolliae sti t an·5.tan
maan ;~·ö o nuihin kokeis-iin Otanie;Jeseä. Ehdotankin näi n ollen, e ttä n eias'tL. 
päätettäesoä o t at2..W1. huoL1ioon oe :::uhdolli &uue , ctt~i aeetetun koet avoitte ml 
tul tuo. snavutctu~~si ti.itä vaihett a vn.rten auunni t e l tu riknn ta:::o on tehnyt t eh
tiivä.naä., jn e ttä nyöha1:1piiiin t oinint:mn l iittyvät kysyqy l:sct arvioid.1..a.:1 t til ... 
lö~n uudelleen siihen t:~.onnessd saavutettujen kokeJ:1Uoten ~orust-2cl la. 

Ota.nior.1etu11ä rnaali mkuun 14 . päivänä 1961 .• 

r:. T. Hukk i 
J:. T. Hukki 



Kajaani Oy 

Suomen Jlalmi Oy 

OT ANI J:'.!ti 

Lahna sl awnen 
talkin koerikastue 

Viittee.mme 
JP/TZ/SS 

Päiväys 
28 . 1 . 61 

Viitaten kirjeeaeenn 12. 1. 61 eekä maiat. Mikkosen käyntiin luonamme 
ilaoit~e olevamme valmiita kiyttlmään talkkia tohdasmittakaavassa 
useamman viikon aikana. Mikäli valmi tettava talkki määrä tulee ole
maan 800-1000 tn, kuten kirjeestänne ilaenee, olemme valmiit vastaan
ottamaan niitä noin neljäsosan eli 200- 250 tn. Tällä määrällä voimme 
suorittaa noin 2- 3 viikon kokeen, mikä mielestämme on riittävä, otta-
en huomioon talkin yleisen käytan paperin Talmiatukaeeaa, etenkin, kun 
koe tullaan suorittamaan neljässä eri tehtaassa. Talkin kil.aittelyn 
helpottamiseksi ja aen puhtauden aäil7ttämiaeksi pyydämme, että ae toi• 
mitetaan meille ra~tateitae erit täin huolellisesti puhdiatetui e umpi
vaunuisaa. Koko edellä mainitun määrän voimme ottaa vastaan ja varastoi
da yhdellä kertaa, mutta voidaan lähetys luonnollisesti rqöe jaka use
ampaan erään, mikä purkauksen kannalta olisikin suositeltavaa. 

Kokeen ajankohta ei ole meillo aitenkään merk1t7kaellinen, joten voim
me vastaanottaa talkin Teille parhaiten sopivana ajankohtana, kunhan 
kuitenkin ilmoitatte aeille asi sta noin viikkoa ennen lähetyksen saa
pumista. 

Koe-erän laadusta haluamme ainoast aan mainita, että sen tulisi olla 
laadultaan vastaavaa kuin mitä myöhemmin mahdollisen kaivostoiminnan 
alettua valmistettaiaiin. 

01 mraa ymmärtäneet, että. koe-•rä on 1a.ma1nen. 

Jäämme odottamaan asiasta lähempiä tietojanne. 

Kunnioittaen 

Kajaani 07 
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Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 

Simpele MJJ./PY Simpele 26. 1. 1961 

SUomen Malmi Oy 

Otaniemi 

Lahnaslattmen talkin tehdaskokeilu paperin täyteaineena Simpeleelli 

Kirjeenne 12. 1. 61 ja edustajienne dipl . ins . RaJa- Hallin ja maisteri 
Mikkosen käynnin 26. 1. 61 johdosta vahvistamme seuraavaa• 

1 . Olemme valmiit tehdasmittakaavassa koek~ttämään paperin t~teai
neena Valmistamaanne t l kkia. Kokeen suorittamiseen tarvitaemme 
vähintäin 200 tonnia ko . tuotetta. 

2 . 1fikäli edelläma!nittua koe antaa lupaavia tuloksia, olemme valmiit 
myöskin jat~gkokeisiin tuotteen edelleen kehittämiseksi . 

3. Tehdaskokeilut voimme suorittaa kevään kuluessa saatuamme vain riit
tävän ajoisaa tiedon, milloin ko . talkkierä on käytettävissämme. 

4. Voimme käyttää talkin märkänä ja se voidaan toimittaa tehtaallemme 
irallise·na joko rautatai tae tai autoilla. 

5. Tällä hetkellä käytämme E-kaoliinia ja luonnollisesti toivomme, et
tä ei tulisi kovin suuria haittoja värin ym. etukäteen tunnettujen 
seikkojen suhteen. 

Odotamme eduatajienne palaavan asiaan tilanteen kehittyessä edelleen. 

Kunnioittaen 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OSAKEYHTIÖ 

Silllpele 
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Pr ofessori Paavo Haapa la 

c/o 

_1 

r 
H, . ~KI : 

Pääkonttori 
Po.stios.: Helsinki, Kuparitalo, 

Töölönk. 4 
Sähkeos.: Kumpu, Helsinki 
Telex: 12-«1 
Pu h. : vaihde « 05 11 

O UTOKUMPU : 
Kaivos 
Postios. : Outokumpu 
Sähkeos.: Kumpu, Outoku mpu 
Telex: Joensuu 4613 
Puh.: Outokumpu 

YLOJÄRVI: 
Kaivos 
Postios.: Tampere 
Sähkeos.: Kumpu, Tampere 
Puh.: Tampere 27 070 

VIHANTI : 
Kaivos 
Postias.: Lempinsaari 
Söhkeos. : Kum_pu, Ouloinen 
Puh.: Alpuo, Outokumpu 

KOTALAHTI : 
Ka ivos 
Poslios.: Kotolahden kaivos 
s,.r - ~s. : Kumpu, Leppävirta 
Pc Leppävirta 500 

KORSNÄS: 
Kaivos 
Postios.: Korsnäs 
Sähkeos.: Kumpu, Vaasa 

,..- Korsnös 
P• Korsnäs 115 

PYHÄSALMI : 
Kaivos 
Postios.: Pyhasalmi 
Sähkeos.: Kumpu, Pyhäsolmi 
Puh.: Pyhäsalmi 250 

HARJAVALTA : 
Ku parisulailo 
Postios.: Harjavalta 
Sähkeos.: Kumpu, Harjavalta 
Puh. : Pori 11 721 

PORI: 
Metallitehdas 
Postios. : Pori 
Sähkeos .: Kumpu, Pori 
Telex : Pori 2611 
Puh. : Pori 11 701 

., A 8 (kaukopuhelut) 

KOKKOLA: 
Kiisusulalto 
Postios.: Kokko la, Ranta katu 5 
Sähkeos.: Ku mpu, Kokkola 
Puh.: Kokkola 33 86 ja 33 87 

Yl. 659. 

Outokumpu Oy 

Tööl önkatu 4 

H e l s i n k i 

_1 
V IITTEENNE KIRJEE NNE V I ITTEEMME Katalahti 

PH/KÖ 9. 12 . 60 TL/KP 15. 12 . 60 

H. V. 

Oheis ena palautan saamani paperit ja l iitän mukaan ins. 

Raja-Hal l ille läh ettämäni lausunnon . 
.;' 

Tässä on v~in uperhepiirissä" käsi teltäväksi tarkoitettuja 

pikahavaintoja Lahnaslammen kokonaisohjelmasta : 

1 . Teknilli s essä mi e l e s sä suunni telma on vielä raakile 

asteella , kuten selostuksessakin on annettu ymmärtää . 

Pätevää henkilöstöä puuttunee ? Selostuksella tarkoi

tan SM Oy:n kansiota . 

2 . Selostuksesta ei käy täysin vakuuttavasti i l mi, onko 

malmin laatu odotetun kaltaista esim . 10 ~ 1 5 vuotta 

varten . Toivottavasti on . 

Rikas t e näyttää ol evan käyttökelpoista sekä Jämsän

ko sken että Veitsiluodon paperitehtaiden lausuntojen 

mukaan . Tri Aaltio on sitä mieltä , että ilman koe 

tehdas ta ki n pitäi si asia olla se l vitettäviss ä . 

Teollisuuslaitos , jolle käytössä jää riski , on kyllä 

y mmärrettäväs t i kiinnos t unut laadun tasaisuudesta pi 

t empiaikai s en kokeilun avulla . 
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4 . Talkkirikasteen markkino i nti wahdollisuudet selvin

nevät koeajossa, josta on tarkempi selonteko R- H:lle 

menneessä paperissao 

NiR , mikäl i saadaan irti , käynee kaupaksi meidän Ni

tehtaallemme. Sen laadussa ei kannattaisi pyrkiä 

huippupitoisuuksiin : 13 - 15 %, joskin se ostajan kan

nalta olisi miellyttävää . 

5. Vuoriteknillinen laboratorio on todennut, että kuivat 

menetelmät eivät sovi tämän malmin rikastamiseen . 

Silloin on turha puhua , että laitoksesta tulisi Eastern 

Magnesia Talc Co : n rikastamon kopio, sillä siellä vaah

dotus on vasta kuivan ri kastuksen "scavenger-piiri '' • 

Vaahdotusteknilliset asiat olisivat kyll ä varmasti yh

denmukaisia molemmissa paikoissa , 

6 . Vuoriteknillisen laboratorion raportissa on sanottu 

olevan mahdollis t a saada talkkirikastetta 30 % malmia 

ta, jolloin kirkkausaste on 78 - 80 GZ %, saannin olles

sa 50 ' ~ 60 %. Kannattavuus l askelmassa on otet tu saan

niksi n . 70 %, mutta tuotantoluvut vastaavat ~. 

Ehkä on ajateltu saatavan markkinoiduksi myös heikom

paa rikastetta , jolloin saanti paranee . 

1. Pääoman tarve on laskettu 370 mmk:ksi. Rakennusvaiheen 

aikaiseen hallintoon vara t tua 3 ,0 mmk:aa voinee pitää 

ehdottomana miniminä . Sama summa, 3,0 mmk t uskin riit

t ää kaivosalueen avaukseen, jos ruosteinen ki vi on pois

te ttava louhostilan päältä . 

(Kotalahdessa on arvio maanpoistosta: 

400:-/m3 + 80:-/ m2 kallion pinnan puhdistuksesta.) 

Sen sijaan n oSo laitospääoma tuntuu riittävältä , jos 

eletään tarkasti. (Korsnäsin rikastamon ja hienomurs

kaamon koneet maksoivat yhteensä 33 , 0 mmk, asennukset 

16 , 0 mmk , joskin myllyt olivat vanhoja ja halpoja ,) 

8 . Käyttökustannukset tuntuvat luotettavasti arvioiduilta . 

Kuivauskustannukset on arvioitu korkeiksi , mutta ta l k

kirikaste tulee hienojakoisana tuotteena olemaankin 

erittäin vaikea kuivattava . 



9o Jätealueen tulisi olla rauhallinen ja sellainen, 

ettei sen läpi virtaa vierasta vettä , sillä hieno 

t alkki vaeltaa kauas virtaavan veden mukana . 

Lahnasla mpi lienee sopiva paikka , tulipa se sitten 

kuivatuks i tai ei . 
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10 . R-H oli ajatellut koerikastamon 10 t/h:n kapasi 

teettia varten . Silloin ovat koneet lopullista ko koa 

ja silloin pitäisi olla mahdollista asentaa ne lopul

lisille paikoilleen kustann~sten alentamiseksi . 

Tämä vaatisi lopullisen suunnitelman,joka osittain pe 

rustuisi koeajoon . (N . s . noidankehäprinsiippi : ) . 

Siitä syystä koeajon suoritus Outokummun jäterikasta

massa ol i si mitä suositeltavi n. Osakkeen omistaja 

voinee vuokrata seno 

Terveisin : 



Yleistä. 

LAHNASLA~mEN TALKIN 

KOERIKASTUS 

Ilmeisesti on suurehkon talkkirikaste-erän toimi ttaminen paperi 

tehtaiden käytettäväksi ainoa tapa päästä Lahnaslammen suunnit

telussa eteenpäin. Tähänastisten laboratoriotutkimusten tulos 

t en nojalla näyttäisi po sitiivisen ratkai sun saaminen täysin mah

dolliselta . 

Toteuttamiseksi on kaksi vaiht oehtoa : 

1. Vuokrataan Outokummun j ä terikastamo tarkoitusta varten ja 

ajetaan tarvittava malmierä siellä. 

2. Tehdään Lahnaslammen maas t oon koerikastamo . 

Koeajovaiheessa olisi ehkä syytä yrittää saada otetuksi : 

1o Korkealuokkainen talkkirikas teo 

2. "Toisen luokan" rikaste . 

3. Nikkelirikaste~ 

4o Koe- erä jätteestä mahdollisia lisätutkimuksia varten. 

Tuotteis ta 1. ja 2. saa yhdistämällä eri vaatimuksia vastaa

van talkkirikasteen .• 
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Ajo Outokummun jäterikastamossao 

Käs iteltävää malmi määrää voisi alunperin suunnitellusta 

4000 - 5000 t : sta ehkä pienentää 3000 t:ksi. Tällöin 

olisi mahdollista saada Vuoriteknilli s en laboratorion 

tulosten perusteella n . 30 % malmista 77 - 80 kirkkaus

%: n omaavaa rikastetta eli 900 t o 

Kun Kajaanin, Veitsiluodon, Jämsänkosken ja Simpeleen yh

teinen talkin ja kaoliinin kulutus on 875 t/kk , on määrä 

riittävä jo suurtakin kokeilua varten . 

Outokummun jäterikastamassa on täydelliset jauhatus- , vaah

dotus- ja suodatuslaitteet , jotka riittävät kaikkien e.m. 

tuotteiden erottamiseen. Siellä on sitäpaitsi esim. hihna

vaaka, kemikaalisyöttäjät, tarpeelliset pumput y.mo lait

t eet täysin käyttökunnossa . Koneet on mahdollista puhdis

t aa tarpeeksi hyvin ennen ajoa , ettei kiisuja pääse sekottu

maan tuott~isiin . Jät ealueella on tilaa tulevalle jäte- eräl

le. 

Malmi voitaisiin ajaa n . viikon kuluessa , j ot en työpalkkoj en 

osalta ajo tulisi halvemmaksi kuin ko eteht aassa . 

Omia lisälai tteita voi tarvitta essa kytkeä piiriin mukaan, 

mahdolliset kytkentöjen muutokset on nopeasti suori t etta-

vissao 

Rikastuatul osten o taks~sin olevan luotettavia, kun esi m. 

syötön määrä saadaan tarkasti kon trolloiduksi, ja kaikki 

laitteet ovat valmiiksi sisaänajettuja . 

Ajo Lahnaslammalta Outokumpuun: 

1 • a . Autolla Vuokattiin 0 , 5 mmk 

b . Junalla Vuokatista Outokumpuun 

25 vaunun junis sa 3 , 5 " 
Co Vaunujen purku ja malmi n 

siirto rikastamolle 0 ,5 II 

Yhteen s ä 4 , 5 II 

2 o Suora autokuljetus 200 km 6 , 0 II 

Koneiden puhdistusta ja mahdollista kunnostusta varten 

voi varata esim. 0,5 mmk . 

Rikasteet ovat valmiiksi rautatien varres s a . 

Malmi saisi mieluimmin olla leukamurskaimella murskattua. 
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Koerikastamo Lahnaslammelle 

Malmierä saisi olla alunperi n suunniteltu, sillä osittain 

tilapäislaitteilla toimittaessa häviöt t ulevat olemaan suureto 

Kun käytet t ävä rahamäärä tulisi olemaan melko huomattava , 

olisi voitava tehdä lopulliseen kuntoon se, mikä tehdään . 

Kun ainakin osa koneista olisi lopullisia, pitäisi ne alun

perin sijoi t taa oikeil le paikoilleen. Tämä vaatii lopullis

ta suunnitelmaa, jolle ollaan hakemassa perusteita: 

Arvioidulla rahasummalla 30 , 0 mmk , josta koneiden~~u~o ,o 
mmk todennäköisesti saa jonkinlaisen koelaitoksen, mutta ke

vääseen 1961 mennessä ei kaikkia koneita ehdi hankkia . 

Outokumpu Oy:ltä on mahdolli s ta saada seuraavat käytetyt 

koneet ilman moottoreita : 

1 kpl 4-osainen 56" Fagergren- vaahdotuskenno 

Kotalahdesta, kunto hyvä , hinta 0 ,7 mmk 

2 II 2- osai sia 56" Fagergren-vaahdotuskennoja 
" 

Kot~lahdesta , kunto hyvä , hinta 

2 II 2-osaisia pienois-nenver- kennoja 

Aijalasta , 

1 " 1-osainen pienois- Denver-kenno 

Aijalasta , kunto huono , yhteishinta 

4 " 3" Wilfley- pumppuja esineen 

Vihannista , yhteishinta 

Annetussa luettelossa mainittujen koneiden lisäksi tar" 

vitaan muutamia muita laitteita: 

Imukone Nash H 6 suo timia varten 

Suodinpuhallin esimo 2 HBB-10 

Lisäkalustoa , kuten vaa'at, näytteen

ottolaitteet , kemikaalisyöttäjät y . m.s. 

Koneiden asennukseen pitäisi varata 

ainakin 

Sammio t voi koetehtaasta poistaa , mut ta a rvioitu 

raha menee kyllä putkistoihin. 

Tankomyllyä ei liene käytettynä saatavissa , joten 

hinta t ulee nousemaan huomattavasti (Ylöjärveltä 

saanee vaipan) o 

0 ,7 II 

0 ' 1 " 

0 ' 1 " 

0,6 mmk 

0,2 " 

o, 1 " 

5,0 II 

3 , 0 II 
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Koneisto näyt tää mahdolliselta saada arvioidulla hinnalla, 

mutta asennusten osalle voisi varata ainakin 2 , 0 mmk enem-

män. 

Yhteenveto 

Mielestäni näi ssä oloiss a on a inoa mahdo llisuus yrittää saa

da ajo suoritetuksi Outokummun jäterikastamossa , sillä: 

1. Kevääseen 1961 mennessä lienee hyvin vaikea saada 

Lahnaslammen koetehtaan koneistoa hankituksio 

2 . Myönteisessäkin tapauksessa jouduttaisiin hankkimaan 

sellai s ia konei t a , joiden myöhempi käyttöarvo olisi 

kyseenalainen . 

3. Jäterikastamossa suoritettu ajo on sekä teknillisessä 

että taloudellisessa mielessä edullisempi . 

4•· Konehankintoihin r yhdyttäessä pitäisi ainakin koeteh

taan, ,!mutta mieluimmin myös lopullisen l ai toksen suun

nitelman olla viimeistelty . Näin ei ilmeisesti ole 

toistaiseksi asianlai ta . 

Kotalahden kaivoksella 14 , 12 . 60 

Toimi Lukkarinen. 



SUOMEN MALMI 
OSAKEYH TIÖ 

HelsinJ:i, Olaniemi 

SUemen Val mi Os&keyht i.ön 

j ohtokunnan jäsenille 

Aaia a Lahnaslammen vuolukivieaiint V#P; hl!äksikärtt 6 

Saitä.n Suomen Jlal mi Osakeyhti8n joht okunnan jäsenille tähänast isiin tu tki

muksiin perustuvan selvityksen Lahnaal en vuoluki.rtesi.int ymän ~si.käJ't

txmahdol l i 4uuksi s ta. 

Henkilökohtaisest i pi dän hankkeen kanna.ttavuutta t aat tuna ja esiintymän 

~tiinaaattamista kiireelli sest i suotavana. 

Pyydän, että johtokunta, alempana esi t:että:vät perust eet huomioonottaen, ensi 

tilassa määri ttelee kdntansa ja ryht17 t arpeelli seksi kataomiinsa toimenpi

teisiin kys~ksen saattamiseksi päätösvaiheeseen. 

Johtokunnan ~töksen kiireelli syyttä edellyttäYät seuraavat näkökohdata 

Miel estäni Suomen KaJ mi Osakeyhtiön osuus hankkeen hyvä.kaikäyttömahdollisuuk

sien selvittämisessä on UTt päättynyt . Seuraavan vaiheen tutld.mukact , mm alu

een s toreoilmakuvaus , tie- vesi- ja voimakys~sten selvitt ly, rikastamon 

suunnitt el u 1fli.V• ovat siinä. määrin kalliita ja yksilöllisiä tehtäviä, ettei 

Suomen Malmi OsakGyhti6n ole syytä ryhtyä niitä ael"ri ttämä.än muut kuin sii

nä t apauksessa, että yhtiö i tae joko yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa 

ryhtyy kaivosyrittäjäksi Lahnaala=mella. 

Olisi hyvi n tähdellistä, että maast ot utkimukset ehdittäisiin suorit taa vie:lit 

syksyn kuluessa, jotta saataisiin talveksi materiaalia toimeenpanosuunnitel

mia varten. Näitä, samoinkuin yrittäjän organisoimista kiireht ii ~ös kaivos

piiritoimitus. Luonnollistahan on, että kaivospiiri tulisi määxättäväksi kai

vo~ittäjän toimesta ja tällöin tulisi täytäntöönpanosuunnitelma olla val

miina. 

SMO Y S B. 1000. S. 57 K KPO. 6111 
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tahnasl ammen t al.kki.tikaatamon tuli si olla kä~· .. t:tavalmiina ~ttämään pa.raikaa 

käynni ssä olevan paperiteollisuuden yhä kasvava täyteaineen tarve mahdollisi m

man aikaisessa vaiheessa. 

Suomen Malmf Osakeyhti C:Sn toimi'nnan t iimoilta ei ol e viime vuosina.. kuulunut ko

Tiinkaan p$ljoa ~önteistä. Oli sihan vaihteeksi mukava saada tämän vuoden, yh• 

tiö:U 25 t oimintavuoden, vuosikertomukseen. jot akin posi t iiViat a . Tätä tilai.suut

ta oli si syytä käyttää h1Yäksi elonmer kin antamiseksi yhtiön ol emassaolosta. 

Lahnaalammen kaivosyri .ttä.jän l öytäminen ja määritteleminen on juuri se lqsy-

,--.. ~s, sä haluan johtokunnan kannanmääri ttelyä. Qnaata puolestani voin vain 

es~ttää eräit~ vaihtoehtoja. 

/ ""' 1. Suomen Malmi. Oeakeyhti6 ryht yy yksin kaivosyrittäjäkai ja p;yytää sitä var

ten rahaa valtion tulo- ja menoarviossa. 

,...... 

2. Tarjotaan yritys samanai kai saati Suomen llineraali Oyt lle sekä Ruclu.a Oy' lle. 

Nämä. mol emma.t yksityiset t oimi ni met ovat "farm&Stikin kiinnostuneet pääsemään 

Lahnaslammen omist jikB:Ii.. 

}. Veitsiluot o qy on yhtiön osakas ja erittäin merkittävä täyteaineen käyttä

jä. Samoin on Kajaani Oy avainasemassa sijaintinsa puolesta. ja sen täyteaineen 

tarve. saat taa myös muodostua hyvin suur~i. Nämä teh t aat voisiva t ol1a kiin

nostuneita hankkeen t otGut tamiaeata yksin t ai yhdeaoä Suomen Jla.lmi Osakeyhti ön 

kanssa . 

4• Otanmäki Oyan läheisyys suo mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Täällä on 

kaivoa- ja rikastuat ekni llinen asiantuntemus,. tällä ovat korjaamot, varastot, 

mahdol lista kalustoa jne. Trit,yksen johto, konttoripuoli ja myynti voi t apah-

tua Otanmäeatä käsin. Puh'tftAsti t eknilliat aloudelli eesti tämä olisi varmaankin 

halvin ra t kai.su. 

5· Aivan mahdot ont a ei liene~ että talkin mahdolliset suurkäyt :täjä.t, B3min or 
tai. Myllykosken Paperit ehdas Oy rupe&isi vat yrittäjiksi. Ottaen kuitenkin huo

mioon, että rikastamo tuottaa muutakin kuin paperi teolli suuden tarvi taemaa 

talk1d.a ja että yhteistoiminta näiden kanssa voi olla hankalaa, tämä mahdolli

suus on enemmänkin teoreet tinen. 



6. Vielä on syy,tä majn:i t a Vuorikemia Oy, jonka piiriin tälläinen t oimint a. 

hyvinkin voi daan katsoa kuuluvan. Tosin se sijaintinsa puolesta on kaukana 

ja tuskin tässä vaihee.ssa on kiinnostunut mistään uudest a . 

Henldlökoht i aest i pi tä.iqoin t arkof tuksenmnkai simpana. j'a halvimpana ratkaisu

na yht eiatoimintaa muodossa tai toia sa Otanmäki Oyan, Kajaani Oyan ja Vei t.

ei luoto O,an kanssa. 

tie-~.esti:lni. Suomen Jlalmi Osakeyhti ön osuus tassä. Labnasl ammen hankkeen t ot eut

tami.aessa olisi ensi t ilassa selVitet tävä. Jos katsotaan, et tei Suomen - I.II.U. 

Osakeyhtiö voi tai et t ei. sen tule ryht yä. yorit tä.jäk$1 1 ann ttakoon hanke 7ksi
t3isten toteutettaYaksi. 

,P,{)a)a-~ \ 
H.RaJ&-Ralli 

'l'oim. j oht. 

Liitt eenä• Sel"ri.tya ~lammen uiintymän 

bTfä.ksikä;yttömahdol l i suuk:eå•ta 

Tiedoksi • Johtokunnan pUheenjohtaja H. Stigzelius 

u varapuheenjo taja P. Haa.pala 

" j äsenet v.Karmo 
G. Hackzell 

v . v . xolbo 
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Kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

H e 1 s i n k i 

Asia: Määrärahaesitys Lahnaslammen koerikastamoa varten. 

Anomme kunnioittaen 30 milj.markkaa Sotkamon pitäjän Lahnaslammelle suwlnittele

mamme koerikastamon rakentamista varten 

valtion tulo-ja menoarviossa v:lle 1960 momentilla 19 Pl . I: 36 "teollisuus

tutkimukset ja niistä aiheutuvat hallintomenot" ol evasta siirtom<iärärahasta. 

Anomuksemme perusteluksi esitämme seuraavaa: 

Suomen Malmi Osakeyhtiöllä on Lahnaslammalla kaksi valtausta , mitkä v:een 1962 men

nessä on anottava kaivospiiriin. Lahnaslammen talkki-magnesiittiesiintymän hyväksi-

r' käyttötutkimuks±xsemme ovat kohdistuneet kysymyksen selvittämiseen, missä määrin 

Lahnasla1men kivestä vaahdottamalla eroitettu talkki soveltuisi papcritehtaittem-

me täyteaineeksi korvaamaan ulkolaista kaoliinia. On osoittautunut , että Lahnas

lammen kivestä voidaan rikastaa korkeal uokkaista talkkia, mikä l aadultaan on parem

paa kuin toisluokkainen ulkolainen talkki. Edelleen tämän talkin monet teknilliset 

ominaisuudet,mm. valkeus j~ retentio ovat yhtä hyvät, jopa paremmatkin kuin ulkolai

sen kaoliinin, mikä kaoliini muodostaa valtaosan hienopaperia valmistavien tehtait

ten täyteaineesta. Toistaiseksi on tällaista talkkia valmistettu VTTsn vuoriteknil

lisessä laboratoriossa muutamia tonneja ja joitakin menestyksellisiä tehdaskokeita 

on suoritettu tällä laboratoriomittakaavassa valmistetulla tuotteella. Paperiteh

taat ilmoittavat käsityksenään, että ennenkuin ne voivat sitoutua käyttämiän Lah

nasla men talkkia suurempia määriä , heidän tulisi saada käyttöönsä niin paljon tuo

tetta, jotta useampipäiväinen koeajo on mahdollista, toisin sanoen vähintäin muuta

ma satakunta tonnia. Tällaisten määrien valmistaminen ei ole mahdollista enää l a -

boratoriomittakaavassa, ~aan sitä varten olisi rakennettava koerikastamo . 

Koerikastamon päätarkoituksena olisi näinollen ensi kädessä valmistettavan tuotteen 

menekki mahdollisuuksien selvittäminen lähinnä kotimaisen ja mahdollisesti vieläpä 

ulkolaisenkin paperiteollisuuden tarpeita varten. Toisaalta ei myöskään kaikkia 

teknillisluontoisia kysymyksiä ole voitu riittävän perus~eellisesti selvittää tä

hänastisissa laboratoriotutkimuksissa. 

Lahnaslammen hankkeen toteuttaminen tietäisi uutta aluevaltausta maamme luonnonvara-.. 
jen saattamiseksi teollisuuden jalostuksen piiriin. Paraikaa tapahtuva paperiteolli

suutemme voimakas kasvu on tässä mielessä huomioitava. Mai nittakoon , että tehtaitten 

täyteaineiden , l ähinnä kaoliinin ja talkin, kulutus oli v . 1959 suuruusluokkaa 60000 

tonnia ja lasketaan sen v . 1965 mennessä kasvavan yli 90 000 tonniin . Edellyttäen , 

että kotimainen talkki valtaisi tarvittavasta määrästä vaikkapa vain puolet , 40 000 

tonnia, tietäisi tämä uuden, yli 100 000 vuosilouhinnan kaivoksen perustamista. 

Kunnioittaen 

SUOMEN MAU1I OSAKEYHTIÖ 
käännä 



L a h n a e 1 a • m e n k o • r 1 k a • t a o. 

Lahnaslammon vuolukivie 1int7Cfin hJväkwikäyttöon on tähän&atiaten tutki ucten pe

rust lla olo saa kaikki dellyty ~ . 

Ennen päät6kaon tekemistä toiminnan aloit~mieeksi täydessä 1 juudessaan on har• 

kittu m dollisuutta pystytt•· paikalle koerikaat~, mioaä tahän aaakka aolvitt&

mltt6 ~t kyo~kaet ratkaistaan. T rkein nlliatä on tuotteen menekkikysymya~ Vain 

koerik~ t aossa on mahdolliota V3l iataa oollaiaia mi~r11 t lkkia kuin mitl paperi• 

tehtnat tarvitseYat riittävän suuria tohdankokeita varta . • 

Koerik etacon rak ntaminen oli i näinoll_n katsottava tähäna tis n 5 vuot\a kesti• 

netn talkkitutkimQkoen vii _in kai jnkaoksi, jolla · kysymy lopullieo t1 selvi• 

tettäisiin. Kustannuksiltaan tll. · ko tahd o tulisi · yttöineon olo sitä suuruus• 

luokkaa, att e voitai iin toteuttaa yhtian normaaliaan rahoituksen puittsi~aa. H7t 

on ·ui tenkin käynyt ilmi, t · tätä tnrlcoi tu.at._ varten muhciolliattati daan yli llllä• 

riistä rahaa; ~cnoarvios jäljella olevia varoja "teolli uustutkimuk ia varten". 

Jooka.an ei tässä. vaihee ea vielä olo dolliaUtltte. eoi ttää lopulli t lagkelmaa Itua• 

tannuksiet~, olisi kuitenkin turk ätä käsitolla ko rikastamon rakentamiseen 111tt7-

vii. pe1·1 tt ollioio. ky ym:ifksi , jotta ajoisoa ehdi t:idn va1mist 11 ja ouunni tella 
p 

yk ityiskohtai eupi ehdot·- . • ouraavat kys~k t ov t ol llioeta 

1. aivospiiri toi i tue tuliei ehtiä uori tta.a viimoist··an touk.okltu~s 19 , • 

~ . ·ooriknst mon e~ ~t keskeie t vainkoneet olisi tilatt va ajoissa, en~ • utoge• 

.1, n oylly, ·auoti ot, k nnot jno. 

3. tir"tyille p p rit htaille on ajoi o 11 oitett va hankko ta j varmi taudutta-

va 11 ta., ottä no ryhtyY t ldlyt än koerilcB ta.mon talkkia. 

4• torn Yagne ia. Talc & Cotiin elcli eraille uillo l'"hettyvillä oloville vaotaa• 

vanlaioill8 1 itokeille t ht v·n opintomatkan valmist lut vaativat o 3n i~t a . (Vrt. 

johtokunnan koko11a J-9/1961\ . 
5• Rakennukset, re.lct!nnuotal"v.utl<:l! t j koneet tuli 1 toimittaa perille kovätkelillä, 

ie-huhtikuuL.. ~ 

Kooriknst on toimint • 

p atavoittecn~ tuliei ole koer1knstamon talkin toimitteminen . rätyille paperi-

teht 1, Veitsiluoto, Jä cänkookit inpele). muut c takunta tonnia kul• 

lekin usea~~ päivän. ehkä viikon kez ·vää yhtäjaksoista koeajoa varten. Koetehtaan 

tulioi oll toimi11ta-v lmiina mieluummin jo ke .. kuussa, jolloin oe ääauhteidon puo

le ta voi~i toimia kaytänntlllisesti katsoen avotaivaan 11 • ' denn&ktliee ti tehtaat 

kuitenkin myöntoist n kok ustensn perusteolla haluaisivat jatkaa talkin käyttämistä, 

llis !l tap uksosaa käviai tar},.olliaokoi • lmiutaa oi tä jatkuvasti eykayn kuluessa. 



Kon ioton osnlta olisi määrli.tyt yksiköt jo alunperin htmkitt va uudet ja sellaiset , 

ett niit' voitnioiin jat uvastl kdyttö~ ~ös lopullieoooa tuotannossakin. Suuri o

s laittai ta voisi hyvinkin olla käytettyjä, knivostoolli uudnn varuatoista hankit

tavan. 1uät koe ieleeaä t rpcellloet yksiköt otcttaiaiin lainaksi VTT: ltä. Yhtiööä 

on myös huo nttava ~~rä käyttökelpo1st tarvikctta, mi täooä tapaukoeson voidaan 

~ttllli hyväksi . Sij intinon puoleata ei koetehdaa edellytä ylimdäräisid kustannuk

sia lisääviä &osinalisluontoisia toimonpiteitä. huokakuntia ja joituorakennelmia 

ei tarvit • Apuväk on saataviosa paikkascunulta. KOlariota voidaan vapauttaa omaa 

~ttiväkeär työnjohtoa, kuljotuaknÅusto ~. , joten tas~ä ouhteeasa varsin iot~ 

"pnisuntn.a" ei tapahdu. 

Edelleen on otettavn huomioon, että koetehdas tulisi odellä sanotun pläteht·vånsä 

li ·ksi ni onomaan olemaan laito , isoä eräiden uusi n ri tuokon id n sov ltuvuut

ta ja rikn tu$piiriin kyt·ontää tultaisiin kokeilemaan. T~sså ei les ä on h rkittu, 

ottä myös VTT:n rikastu3insinöori kytketjän koetoi intaan mukaan. T·"llöin vuoritek

nillisen 1 boratorion aoiantuntcmuo ja erikoislaittoet saadaan cole npuoliseksi 

hyödyksi jn opetuksekGi hyvdk ikäytet~ ~ 

Oheioeos liitte on hahmoitcltu Lahn sl en koo~ik otamon inv.stointitarvctt~ 

ja p1ä~tty ~ oilj . marKka • ~yttökustannuoten osalta oi ole lnskelmaa, mut.a ot

taen huomioon, itå edellä o~ sunottu tarvittavasta henkilöstöstä , suuruusluok lleen 

3•5 milJ ~ rkan liGJ.kust n. • ko t on odotott vi s yhtion noro 1 ihin kåyttökustan

nukoii h 

Liito: L stcel 

tani mi , 5. 12. 60 

H:. R je.-H lli 



Labnaela en koerikaetamon 

aluataY& iDYestoiutiohjelma. 

KaiToa~iiritoimitue 

'l'ietyat 

T.reoa.ntie, 1 km 

~dätenlueen raiva~ jn tasaus ~.3 

Jätealucon kunnoatuo ~ 

• aken.nuety<:St 

SiirrettUvät asuntoparakit 
s una 
Ve.raotornkermu 
Korjau pajo. 
Tchd.aorakennue 
S kalaioet rakenteet ja. 
·atoko t 

~hos_ 

1,2 
0,3 
o, :s 
0,4 
o,a 

0 st tak&& on ko pr ori,por k.oneet ja porat, 
no tol::one (ra.a.ppauata varten) ,pnneilmapum.ppu, 
kaiYosvaruotoet ym soknloiota tcrvikctta 

Vaihtoohtoioesti voidaan louhinta an· ~niknlliotan 
työliikkoidon urakalla suorit ttavak,iG :uormaaja o
tot en tuntivaloi tuk •. ~ lla. 

ulj tu ja k8rkeaouruka~ 

Louk tlU..rok aja ( uu i 1 

iirrettävä hihrulk.uljotin ( 
· lciköt, eyöttäjät T:m 

Rika.ot~ 

Tankom;rlly 
Autogenincn mylly 
Seulo.k.ennot , 2 kpl 
Syklollnit 5 " 
Va.ahdotuskennot,l-2 

- tt -

Tö.ryp6ytä 
Suoti t , 2 kpl 

- tt -

).!oo t torit, 20 kpl 
Pumput 10 .. 
Sa ot,putket,ym 
Aeennue s kale1st 

Erilli ot kohteet 

Tuotteido 1 varastointi 
Jltealuo 
Vesihuolto 
uuntaj~, sähköa onnus 

Puhelin 
Selr.altdltta 

(k.yt) l,o 
(tehdään~ 2,5 
( " , o,a 
(uudet) l,o 
( yt) o,e 

>~;;)> ~:~ 
{vrmh ) 0 ,2 
{vanha) 0,6 
{uusi) l,o 
(uud t) 2,o 
( " ) 2,o 

l,o 
3.1 

j 1. kuorm.o,5 
o,2 
0,5 
1,5 
o, ~ 

osakoi 
omia 

l , o 

l , o 

},o 

1,5 

" 

lt 

" 

,, 

fl 
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~Oy :n jootokunta on kokouksessaan J-9/ 2 . 9.6o l<åsitellyt 1ahnaslammen vuoluki

vies:i.i.ntymlin hyvälcsiklåytttsrrvm:~ ollisuuksia. J ehtokunnan jäsenille oli tällöin 

jaettu yhteenveto siitä aineistosta, ~ikä ~s.y,yksen selvitt elyssä oli kerty

nyt. 'Iässä esityksessä oli niinikätln käsi telty tuotettavan talkkirilcs.steen 

:uarkl :i noi.l,i s"1nhd ollisuuksia sekä hankkeen toteuttamiseksi taiVi't.tavan pä:i o11an 

suurnutta Ja kustannuksia ja tultu siihen tulokseen, että Iahnasla.-n'Tien talkki

rilcaste111o nliyttäisi mucxiostuvan kamattavaksi yritykseksi, Mik!ili riittävälle 

talkli.rnäärälle saa-iaan "'tenekld. Jchtokunta lausui käsityksenään, että täMän 

kysyn,yksen selvittelyä on syytä jatkaa yhtii>n cmisss. rrl"'lissä. llihinnä olisi 

t ut«::i.ttava mahrlollisuuksia koerikasta'"ton rakentamiseksi niin, että voitaisiin 

t.uot'\.~a riittäv~tsti t.nllclda paperitehtainen tehdasmittakaavaisia koekäyttöjä 

V'lrton, jolloin lopulli.'3esti voi daan vakuuttautua tuot'l:.een teknillisestä l(äyt

·tölce).~cisuuri es1ia paperin täyteaineen.a. Samalla tässä koetehtaassa varmistet tai-.. 
si:L'l : opullinen rlka::rtti8piiri1 m.~riteltäisiin koneyksiköt ja kustarmusteldjät. 

lli el:d ~'rulvi:.un j älkeen cm syksyn kuluessa selvitetty eräit ä asiaan Lweisesti 

J.i~l'.1.:>,r iä lcy::y,~rksiä, .ioista seJ:r'ac.vassa lyhyt yhteemreto. 

~~~ ~l.L!ll~!.ttLYuolukt.~~~Qpjy~j.~);!.P ensiluokkaise:r: talkin !"aaka-aineel~si on 

·tru:r-l'l:• f''"-tmt.umrt. Verliallevaasa "'ll.ielcssä on Joi""lUan talkkikiveii ja Nuunanlåoden 

vuol1 lr.h·e:<J: rik:<tstett.u V':""l. : llä rinnan Lahnasla-:t'ften kiven kanssa samanlais issa 

oloJulri:ieis:Ja. Kun viimeksimaini tun rikasteen val.ka1s noosi a o,o:een, saatiin 

:s ;tm·,•vust:l I~unnanlahden k:lvestä talkkirilcasteen valkeu-:leksi vain 7Ss4 ja J or-

l"'U!.Hl rlkasteello ?4,2. 

Or ~'t:; tu1:.kittu hiel'lojm:..""latusasteen vaU.'Utusta t a lkkirikasteen valkeuteen. 

::rH in ·~al.kld:r:Jcasteen valkeus oli 79,7. Yhden tunnin jauhatuksen jälkeen pos

li:Ln: .ryl.Jyas~ vnlkeus not:;si 80,5 :een ja nelj::tn tunnin jauhatuksen ;jl:i.lkeen 

~12 >4 ~nän. T'<hli osoi·~tan selvästi, että talkin valkeut t a voidaan nostaa jauha

•nsllv se hie11oor~~alwi. 58Jlla.n tutkimuksen yht.eydessä osoittautui, ettei talkin 

valkeus ajan nukann nruu·tu. Enelll.sen kokeen lähtöaineen valkeus, mil:ä tä.ssä oli 

79,7. oli muutania kuukat sia aikaisemrnin määrättynä 79,5. 

!Yl :!!l l een tutkittiin opasiteettikysym.ystä. Keslcuslaboratoriossa tehtiin vertai

leva tutk:i.Jnus käytta:en Vll)ksistun sulfi itin täyteaineena toisaalta. k&oliinia 



ja toisaalta talkld.a. Osoittautui, että tallin kY.ky aikaansaada opasiteettia 

on h eikompi lruin kaoliinin. Tämä. tietEmkin on pi eni epäkohta~ mutta vaiku-t

taa haitallisesti t&lkin k~yt.tt1Cln vain hyvin korkealuokkaisten paperien val

'lti.BtEZillisessa. Samassa kokeessa ilmeni vmru.uttavasti jälleen talldn korkeampi 

:reten~,io, 'lJ.ikä pape ritehtaan kustannus ten ka~ta on merkityksel.li nen. On 

va:Uceata tässä: vaih eessa laskelr.1oida.? missä ri\äärin on kannattmra.e. käytt,ä..~ 

tpf\s:i:~eettiB lisirciviä &inei:tu talkkipaperiin. 

Pepe"::H;ehtaat eivät. tietenltäin v oi luvnta tallin käyttts<:sn siirtymistä ennen 

:r1.:.t ::.ä"~rän suuressa mittaKaavassa su.oritettuja tehd~skokeit&, joita varten ne 

tc.rv:i:::OsevE:t s:.rtakunta tonnin tal.ldc:ia. Selvli3. cm, ettei tällaisen määräl'l va]mis

te..'71in'E!n ole mahdollista muulla tavoin kuin raltentanalln koerikasta.'!lo L-lanmte:·

le. Olt keElruat.eltu eräiden avainasemassa olevien paperl:cehtaiden lta.nssa täst ä 

l~ :zy c;rlr~eE.tä ;ja todettu, e'Ct.~t Kajaw <Q, Vei~~siluoto Oy, J'årnsä nkosken paperi

t€! c > jlt Si"~pelean pape:"iteh(las ovnt kaikki halulc1caat suorit't~!'!'laan lopulliset 

k~i:e1:,:, m:il:liJ:~ heille toimitetaan t a lkkirlkastetta riittävän runsaa sti tehl'ills-

kd.( "'"n -.. -c.ri:.cm. 
.! 

1i; ~~ _;~:!!'th T'åhUnast:i.sissa t utldmuksisoa on ·;rain TaJ oi·C.etust:f. käsitel ·!Jy mag·· 

n~~·i·::.---.:·J.·ilm.ste~m mc.:,:•kldnobr1.s"'l hc'lollisuuksia. On osoittautunut , et.tä lam1oitus·· 

~ \e · :: :::·.t:! ei voirta k'ciyt·~.W:i. Ilmeistä -,yöa on, e.:.tä Magnesiit.ti suhteellisen 

ko ·1. 1"" 1 rnri:., pit.o:lm:.ut rns;.. ·i,akh1 ei täytä ensi luokan vaatirmksia tule1,kerrt~

v\ur t.5.nec•ll.!l'. ( J:efr~ctori ~s). Sensijaan tiedetä.!::!n., sttä vastaav&mlai sta lllagne

s:.~.:·.t ·. ·a Jt:ajacs& :ti' aesa l'~:r'(.e·Lr.iän kne:rikassa t.iiliteollisuu:'lessa ~ T3.ssä :nie-

..1 :s en '~.V":f' äskettäiil sa.ai:;u c;.lus~fWat kokeet 1.3y:cltii.n meil1.l:ikin. Laboroto·· 

r: ·-:s,v;~ rib-ns·,~(.:"tua .r.agrJe.3iitt.i n, ~l ot,a en ootakunte. kiloa, t u·t;kitaan e:.:-a:isnä 

t-".:U c.ehtl',{\s ... t· se.c.L tiil'i.J.abor.:rC.orios~. JatkotutkL'mlkset nagnesiitir; käy!..;tö-

"ld "1 '»--.'L'tr"l~uk.>~ sta e ~ .... liy :;tä\rät joka tapeukse.5:;;a ~,.ang~n suuria zläyte-eriä .. Kce-

i~ i. i.u·m rek€'1'i:.amine!t f,'UO täh~n l•tahdollis-u.ude·C.. 

][.1:];r·!;.;tlt:.~~. 1-ar n~sldrr.l"len ki.vest~ on labora·io:riosea rikastettu pieniä eriä 

m.":l P.lir:"J·a~·c.eti:.(:, ndsf~ä c.n viitisen (ptuhaaJea rik&steessa jopa 15 %) prosent

'iiia "lPtke:..:lä. 'f'1!J~aisen J~l.lO'i:.teen 'ri.&rkkinoimine:a 01tokunpu Oy:lle on il"'tan muu

t•t ..,,.11dol~t::::.s ~3. 'rärH:e~~·rp1iä (.ässii tapauksessa olisi selvii:.tää u:i.kkelirik&s);een 

vll:il::.::r0am::..se(!t. liiti:.~vät :•.iS.:ikust:mnukset, snanti ynt kysy"''ykset seka tuot·C.aa 

r:· :J.t.1.1':tvän suuri n~yte-·erä :11etal1urgeille koekäsittelyä varten. Tä"'lli on mahnol

l:.st.a. vain rakentar:talla 1coerikaetarno. 



i(oe· iehdas olisi sal'te:va kä~,.'1rM.in kesäkuussa 1961 .ie. s i tä käytettäisiin kes'i·· 

k~.-11.."J~.usien a~:ci..!l. Aluste:.-v·a-:;ti teh-1'!1s käsit.telis:i. noin 4-5000 t.onnia kiveä; jos

tn ~f.& i"' .. :Lf;:.in l ooo - 15oc torxd.a tnlkki12.. T(;hdos t.ulis:l . ols,acn eräänlainen 

~~o~·1.:·h:.m;r::.•>:':"io naast<)SSC:l; l:~::v·~.tlm:ölliser::l;i ktYi:osoen e>voteivam1 s:lla j a se 'r'iyt·· 

tätt:d. "1:;.äe.nil:;sca eii puol:i.J.~;a har1lå.ttuja, osakHi l::Uytettyjä kone:i.ta ja J.e:i.t·· 

te::::.P. . Tä1:L'i tc:.valls. ln:,st3111')ukse·t jUisivUt va~tbmttanilcsL Kai-vospu oii f.lL-:net

•".a:i.Ei :.r 1 um~wJ.J.a pail~alJ.j ··L€~, t );hJinin"'.en t~i yksit)isten suoritett.en.::ks:L ln 

f.:ttrkJ;.;h.1~ !?~t':. •J'·..:;,oriJab )Jl .Zlt,r:•::c.l krJ:tust.o.::J VO:l kd.s:d1: rlkast.n lOS~m kä;ytt~:·,, 11y

'i"äl. ö:, .. Su. , ~itrt.t-:.'""1' n nurlj Sl"al<".:;ru· 1styön jr.:~~osta jG kesm::e.u-· en sJ.l~ana trT1 7:>i 

1u.cJi11.1~·.t.~ lai.n,_.ksi ja. om-~{G'i ehkä ;rzyylä "l:.a1-vittm-:i.a koreita ja laittt.:ita • .3a

"'11l11:.• vo~ :~ n!l:.l Vumi te~m:U ~.ise-.:1 lr.:!bo::ra·cc:r.:i.or! as:iml~;unte:ruata käyi;ttl~ hJ~~uksi .• 

On ~n:.c 1~·t/:uvE.! 1 että juuri 'l:'l'T on suori'\;ta:rll.t tähänss·fjioct r:i.kastuskolteet: joten 

s:d.J!-i on hJvä 1~okanur;. Osa h lkittav:'l.:rt~ konclsta cJisi tietenkin s~?Jlllis:ia, 

.lt1;l Y.iP. ~~.:ls:h·ct pysyväs~:i. lcp'ttl.l:i.ocen rllmstr~1oon. 

T:is.::.;~ ~rhi:.·;:~;ryese?. vc5.dG:;.u myöa ~a:l.nita, ett?t !isste:m l1acnesia Talc CCJ en ky...,e

.1Y'J'lll2 va-s·:~:r.n:1t. e:=.i+.t:.ävcnsi:i. mi?J5hyn-in te.:P::ld.z-:Umcta:no: sa. =3:::71Jalla he Cfv".~.o r.u~·· 

sit.e:·.Jt~et. i<:s:;rr/j:.r;. kakl ei:.a •TulL'"'. vasta.: ·c.nlG.is€llL 'CalJddr·lkas1;aYfl.O]Ja, ~jo:i.ss~l 

rL:n.~1t 1::wt. onrl ~u.:J.-<~:~ cc:.l.ai3..\.a, '"'?.ilcsi lnhnns1~'7l"'!G'". rikastrur.on on aJ:.1stava '3ti 

~tl' '•'ll .:;:~e J:ru. 

r .. , f. ilä o:..:J l~"·nnr 1.~"1.-nnl:. :1 !'aksi v~l:'Gaust,[l! joir1e:" kai,Tosp:i..irij "1 'T:ät :rU!hi""::m tn

te~~ f•~:,~'lw1rlitd.r,oh;·i vi5.'"lf2.1J~jÄ~tl1 J9\3?. Vo•sinc:.·-'•a Hireti~ä ei nUillo:i.JE•n ol:i.s:1.4 

~.u~~t·! ·~o"~:;;~~Jt .. E.::-:-i·::. G ?.: Im-;:, puo.:..tmra·u kllivo~,>iiritcmitusta. jo r.et5 b::vätl~esc!!.-

• .å. l< e: t. H.·~·nc.: .isiJ"l,idt s-.. ,r,H"'i...lnr'ii lrrlliki:n ::uo:3ioDisesti han'-'.kr esifl"., eiv-ätl{!_: 

c-•:te <:·""it·ii.".:·wei; kor.t:t ... 1 ·t1; J. id 1r.o:F.>r&uk:;.ia ~·en Hl16'1JP:.: i työr1aa-t.:!.~::n. rtL'i(ente..,isest.a 

.:u::...l :•td.G·· •• l!:ran ltrilPi 'll.3!" ,;a r:Ua;-.stG:"ll0!1 l.iheu.{;-i-n,..•lc~3 v~hingaiS'i;c. F'·,_itenki:1, 

~il : ·d . '(;o:im.t~~t.•is:i.il'l ~.rn:'~r tr<..,J..t.r:.:..Ist.e:~ .. 7 fl..:'::t:Jsn, s;u:rttoisi tu:'..J.n e·t':i. iE licyyksili 

ns ,, , ) otL .• :t ,.llill"~kS".:r.sta ;}~ e:c1.1:.1Ji:.~·m jäc'C~Jen aibeut·tc,·'.is'Ga V< hi ngoist~.. !\oete..'l-l

tw.m j~i.'. c :m t'Jl\t.cJ.tu vo~ hwnn p:i.tä:i Jruri.sHJ. p~ms·~Wnät·tä sitä "itse I-_.:hr<:mlBrr.

:-:,een;~ '!5.t ~ eyl1äkin en S1 uw..;.telt.u lopullis<>lmi j:.i·r.e~!llueek<:d. Id:r.;asJ.r:m!"'!nn kyrrr

"'!YS t~' :s~~ :n:J.elcssg :.:.eneE sangrun suo:ra:vii.va.iZJen_, :--n.:..t.te kie}:i:.':-i'"''i·::.tä oJ.:l~:i. eit•.ks5., 

:-.l:UtL\'t-" ltaj_kki ttihän l:li·i.it.:yvät O':'il:;·0us3uh:,ee1i ja kol'V'au3'Va.t:'.ti.""'tukset vo:l taisiin 

selv.l\::(:~m. ?t ·alräteen • '!'~lrn:i tapahtu.isi ka;l..-vospiiritoil'\it.uksen yhtey'l(!BSli .• Edel~-

1el::n 01.1 ujj_n, ctt~i kaivos:lald. ~T:i:r~.t:, :11issä J.aajuu:tessa valt.aus-.:.en v&~ssa voi~ 

r16,r.n ·~,:C.!'15 •• S! ja tuct.tnita 'hyvillcs:1.kUyt.tä3. .. Riknst.ettuvaa talkkia ei voi~.:.ais:i :nyyd~. 



Lalw~s1.:nn =m &meest.a O?l Y;!l>n:..stu:nassa iJJnclmval<artta kcrkeus·nerkirrr.öi:ne·en. 

Se ~.av:la:m T<:i!ipäiv:i.nl:i kiyt'~öön. T~~.1"?.n l~artan pci1jc.lla allma l opullimn S'..llm·

n:i.M.elu, t.iäi:.r;u]~u.e·~n j2. ves:l.iryS'J1iyks~:'1 selvit i:.e1y ~q.nt tärl{ei t~. N"Url en pe~~s·

t(~c;J:.J..u m:n:~cey{.yv:~r·t. rlkas·ioi•Jnon ,ia loPhob3en paikka:.. os:-.n :nyös työ"laEr1ij en pi:-m.

t.tlp:.i ::;te, '11e"PCIS so'jen a::l.:l rto':Qrs:>r iY:9 jne. 

'1"::"·1!J.r. kartan per-..:.,·tcE11a ·v·o.L(~lHJT.. '1.YÖS EXUru1if.E'lla kilivospi5.r-it. Kahc:p~:n

t.o::.'!si t.'l." s li'lJisi '1ie: .Gs·; ,ä:l~. tc~i:'litt.an hei·.i t.culw-l:eeäk mssa. 

KH\r:.tt ~~alv .~ u ... "' "i:.Oi"1i'!.~,::t.t...._:'i ~~aJ:td.'m:!.;jetlll~s&n~. rakermustnrvikkect s la'II'Ce~ ja J n:i. t·· 

tee·i:. työp .. ik.:>.lle •. 

: 'nut ~ -' e.;~;·m:v.ss.;~ T'vl~nl'l'":,nan t; rc"l .... stie ja kc3:~.imcta11o . ·.r:.:b 'ät~:-~n s-> 5h en, et .. ~1 

l~oer:!.kets·~''S \roi elh...tn b::::~:"· 1r>inaknun -r.·cilytre.:,sa • 

. ! 

Ot.rn:i.E-~.i, 15. 11.60 

H .R·-l!. 

---------



P •• 

Lahn~slD~men talkki-~aenesiittiesiint~im 

nyväksik~tösuunnitclMat, 

t .. d.kuussa 196o. 

Ec~ollisot vaihe0t lilllinnii vuoden 1958 .ia 1959 aikana olivat ncuraavvt; 

Veitsiluoto Cry: n tehtaalla suoritettu lten:1jo (18. 4 . 58) . 

Cy Keskuslaboratorion tutki~ussclostus ( 5. 5. 52) . 

Irw. s. Lehmuskallion raportti totcuttrunir.suunnitcl!;.Asta 
II II II Ni-rik:tstuksesta 

'aist. /t . Ukkosen yhtcenvctoasete:L 1.ll kaoliinin h.-ulutuksoata 

( 5. 5. 58) . 

( 2.1 . 6. 58) . 

(l5 e9. 58) • 

/(/ 
Tä."lilln jälkeen asia oli hiljDiselo~sa (tihän)vuoden loppukesään snaUa, jolloin al-

koi cräo lDlSi vnihe . Kuultiin · icniläiscn pro.f. .derin kC'>Jlittämästa "Rhcax-

-chlämmvcrfahrcn11 - .cnotcll'nästJ, jota voitiin ajatella ld:!yte·jjt~vUksi talkkiri

kastul.sessa. Seurasi yhtcydenotto, tUutaman kilon nUyte- crUn toinittlL'1in~n de

niin j:1 klisillä ovat 1Vt saadut, alustavat koctulokset. Kokeita on äärätylla ta

valla vielä jntkettrrva. asian sclvitt~s0k~i. ;a.inittakoon, että ensi keväänä eh

kä voidaan tä:ilä Rheax-. enetcJ:r1ä nähdU to:iminnassa Ruc'ukscn kvartsihiekkalouhokscl

la Nil siässä. 

Tekn. tri Aaltio, paperitcl01ologi, on pnla.ttua~n opinto atkalta USA·sta, o~alta 

kohdaltaan kiinnostunut tollJ.'ikysytVkscsti:i. Hän on laatinut kirjoitu.l "'en aika

kauslchtccn ''Poperi ja Puu", ll, 1959. Till.lä toi..111onpitecllä haluttiin saattaa 

asia mnan popcri - insinöörien ticcokoi. Tär ä onnistuikin hyvin, kosk SD.Ilottu jul

kaisu i~~ st,yi välittömästi ennen paperimiesten vuosikokousta , ~icsä tri Anltiol 

la samalla oli tilaisuus infonnoida kysymystä Hiht"..r.tnin. Yhteenvctonn tri Aaltio 

iL~oittaa paperitcollisuasmiesten ott n~cn vastaan tiedon Lahnaslam~en talkki~ah

clollimlUk~ista suurella rn.iclenkiin•"lol l a . h . pyysivät eri tehtaat niifttt"itä labo

ratoriotutk:i.Jnuksia varten ja olivat n\}'ös halukkaat jlirjest~'!lllän tchlashoheilun, 

jolloin tarvittaisiin tavaraa n. 5 tonnia. E~itettyå arviot kaoliinin mcnckis

tä koko ~a~ssa 4o-So ~ •• t onnia vuosittain pitivät asiantuntijat li:an vnatimat

tomal'l:) , toiset e.akc~ v. in puolena to1elli.Dest~ kulutuksesta. T~eaineiden kasva

vaa =tenel.:ki..:. ;>itivät kaikki crittli.in todcnnäh5iscn... •• Loppup<ilitcbtäni.: tri Aa.ltio 

snnoo, että J.-iinnostus kotim.niscn talkin ~.:th·~ollisuuksia kohtaan oli )llättlivän 

vilkasta ja että asia on nyt teollisuuden piirissä jatkotoimenpiteitä v~rtcn so

pivasti "petattu". 



Edelleen on tiedu:::;tel un johdosta saatu arvokkaita asiaa vlllaioovia tietoja ,ja 

tut ki'llustuloksia Amerikasta. u:.."'tä tiedot on nnt<mut Burcau of !1ines' in talk

kispesialisti mr. Donald K. Irving, Assistant Chicl'/ 'lra.nch of cerami~ am 
:fertilizcr I terials. 

Tähänastisten tut~~nusten perusteella voida~ näinollen lYbyesti todeta scura avna: 

1. Rikastustoknillisosti on mahdol lista valmist~a korkealuokkai sta talkYia, i 

kä sopii k~"tt~vJkci kaoli:inin ase asta paperin val.rnist ukscsoa. 

2. Toiaen päätuottcon, magncsiitin, k~öllc ei toistaiseksi ole lqydett,y sopi

vaa käyttö~, ,ioska<m . sian tu51_: voidaan pitää lopullisr>sti f>elvitetty:nä .. 

3. Ni- likastecn s~anti sivutuotteena lienee ~~dollista, vail{k, cen taloudclli~ 

nen merkitys jäänee pieneksi. 

A. Suoritetut alu~tav2t 12sk~lmat osoittavat, että ~een toteuttaminen saat

Ula muodostua taloudelli .. ,..sti kannattrvaksi, ,jos vain talkillo löydP.tälin 

ri:itthvän suuri mcnokt · • 

s. Paperiteollisuuden lis~si voitaneen talkille löytllä menekkiä myös ku:ni-maa

li- ~ .. teollisuudes >t.. T~ä cnckki voi nousta lill:tclle l ooo tonnia vuode::Jsa. 
~ 

T illai scn talkin hl.nt R, ikäli ne tUyttUä vaatimukset$ tullee ole .a~n kaksin-

jopa kol.U.'"lkertainen verrattu.."l<l papcritcollisuu en maksamaan hintaan. 

Ail~oisemmat hintati~rtustclut ·viime vuo~elta ov'lt osaksi vrum.entuncct. Sinän

sa talkin hinta i liene noussut kovinkaan p~ljon, utta vallitGeva tr~~ens

si yhä korkcäM.pila· tuistcn paperien vnlmistnmiscen edelJyttää yhä paprc .1/)ia 

tEtvtcaincita, joista srunalla void~an edellyt·täll p:ne."Tlpaa hintaa. 

7. Suoritettavat uuninvesto~~t paporiteollimtudessa j nykyisen k pasit~etin 

nosta:'rl.n('..n johtrul siihen, että tltv'tcainctta (kaoliinia j<l talkkia) tullaan 

torvitaemaan enemm·- . 

Sa.not u:..1. 'perusteella tuntuu iel stUni olväl.tä" että ta1kin lzyväks:i.kiqttö::whdol

li;muksien selvittä:ni.stll on titYsin perustellusti jatkettava. Kun Iahrnlslam:nen 

csiinty ä en~i vuoden aikana on haett va kaivospiiriin j näköpiiriasä on osit

tainen kapasiteetin ja pnineen väheneminen Kolari~"8 , on n_ielcstäni ~~il h~r

kita I.ahnaslnmnen hankeen ote enpili.nvietti.scn eri mal ... 'ollisuuksio.. Jatkotutkimuk

set jaktmt · oivat nähdlik!><mi kolmeen pä.är.ymään. 

1. rkkinatutkimukset. Olisi selvitettilvä yksi~iskohtaiscsti, issä l3ajuu

r1o""".a maan paperitehtaat olisivat kiinnostuneet kcyttlim~ !'otiTaistll talk

Li"', mikä on vnllit C'Va talkin ja kaoliini.n hintataso ja mille pohjalle tu

levan hankkeen kapasiteet ti voitai::liin perustaa. 



2 .. !Qlpillisct j~tkosolvitteltl e, Rikastustutki.'llllksct ovat osiltoan vielä kcskPn. 

Tältä kohdin olisi syytä vielä jatkaa määrät-tyjen yksityiskohtien selvitteJ.yt. 

Täll~isi~ olisivat esi~. tuotteen k~tö~ahdollicruudet erikoistarkoituksiin 

ktt"!!.i-naali-ka.ttohuopa- ja teknoke-J.allisesoa t<'ollisuudessa, I.heOX-rlcnetel

män hyvä.ksikeyttö:nahtiollisuudet rikastuk&'Ossa, talkin saanti, Ni-rikastc-en 

merkitys, ~gnesiitin mahdollinen k~tö j . n . e . Yhteydenotto eri teollisuus

laitoksiin sekä pyycletyn talkkic>rän louhi.'llincn ja rikastam.incn tchdaskoke'ita 

varten VTT:n vuorilaboratoriossa. 

3. Yri~lkscn,toi~trunu9to. Jo tässä vaiheessa olisi asiallP eduksi tutkia ori 

mahrlollisuudet , tuli:Jiko Suo:nen almi Oy:n pyrkiä totcutta:naan hanke yR:sinään, 

yhdessä jonkun toisen asiasta kiinnostuneen valtion tai yksityisen yrittäjän 

kansSl ( f tarnnäki Oy, Paraisten Kalkkivuori cy, Pudus Oy) tai olisiko pyrittä

vä krn.lpp<Jrun.aan esiintymä halukkaallo. 

Vii:·ncks:L1ainitu1J..a s~ikalla on miclcstl::in1 merkitystä sikäli, että toimiessa yh

teistoi~~ssa jonkun toisen kanoza, voitaisiin jo tässä ~u~nnitteluvaihccsso 

kytkeä asianomaioen yrityk:::;cn .:um·1att.: ~.iehet mka;;.n, keyttäll näiden m...J1Jollis ia 
; 

koorikastusluboratorioi:ta, -zyyntiorga.nisntioita jne.. ..arkkinatutki."!luksia senenCI:t

pää kuin teknillisiä jatkotutkimuksia tuskin on S'JYti~ viedä liian pitkälle enncn

lbrin on selvitetty, U.ten ja oissä puitteissa yritys voi lähteä liiltkeelle. 

Haluamatta esittää o~aa kantaani esitän Johtokunnnn hP.rkittav~zsi, lillä tavalla 

.tä11ä cinänsli mielenkiintoinen ja kauan vireillä ollut hanke pal;hualla mahdolli

sella tavalla :::;aadaan menemään nyönteisesti ateenpäin. 

Otanic~, 11. 12. 59 

H. Rnja.·Halli 



I..al:mas1ommen talkki -magnesiitti

esiinty-:tä. 

Jatkoa P. I:ään 11. 12. 59 

Teollisuuden myönteistä suhtautumista kotimaista talkkia kohtaan ilmentää 

16 .. 12. 59 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jämsänkoskeltr:t tullut puhclinti duste

lu. Csto-o~o.sto1ta bra Kiuttu tiedusteli mahdollisuutta ostaa Lahn sla'Y1!llcn 

talkki.a tehdaskokeilua varten. I~'!'!'loitti, että allckirjoittmtoen kesällä heil

le (ins. Keskinen) jä:'~tämäst~ talkldn;zy'tteestä on Järilslinkosk lla tehty labo

ratoriokokeita erittäin eyönteisin tuloksi Jämsänkoski tulee suoritta.-naan 

tehdaskokeiluja tarkoituksella korvata kaoliini talkilla. 8itä varten tulevat 

ostanaan loo tn norjalaista talkkia, minkä hinta on n . 11 mk/kg~ KaoJijnjn 
vastaava hinta Jb"-nsänkoskella on n . 0 mk/kg. Pitivät tl:zysin mahdollisena mak

soa Lrumaslammen ta:!Jci(sta encr.lnän kuin kaoliinista .. nikäli tuote osoittautuu 

niin ~äksi kuin mitä laboratoriokokeista on voitu päätellä. 'siasta luvattu 

ottaa yht qyttä tammikuussa. 

Otanie~ 16. 12. 59 

II.R-il 



-· 

Otaniemi 

Asiaa ~lliäräraha-anomus Lahnaslammen vuolukiviesiintymän hyväksikäyttömahdol

lisuuksien selvittämistä varten. 

Anomme kunnioittaen valtion tulo- ja menoarviossa momentil~a "Teollistamistutkimukaet 

ja niistä aiheutuvat hallintomenot" 19 . Pl.I . 47 myönnettäväkai 20 milj . merkkaa koeri

kastukeen jatkamista varten Lahnaslammalla v . l962 . 

K'i'Malle on aikanaan annettu 31.8. 60 päivätty selvitys "Alustava esitys Lahnaslammen 

vuolukiviesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista". Tässä selvityksessä on yksityis

kohtaisesti käsitelty jo v . l956 aloitettuja t~tkimuksia , laboratorio- j a tehdasmitta

kaavaisin kokeiluja sel-..ä esitetty alustava kannattavuuslaskelma. ~;äiden esi tutkimus

ten onnistuminen antoi aiheen koeri:ca.stamon rakentamiseen Lahnasl~elle tämän vuoden 

Tarkoitusta varten anottiin ja saatiin edellä olevasta mä~rär~hasta 15 milj . markkn 

avustussumma, KTM:n kirjelmä 22. 3. 61/AD lfo 1537/364/1961. 

Koerikastamon rak~:;ntaminen on kokeilujen tässä vaiheessa täysin vastannut tarkoitus

taan . Syyskesällä tuotettiin koerikastamassa 365 tonn1a talkkirikastetta Kajaanin, 

Simpeleen ja Jämsänkosken paperitehtaiden useampipäiväisiä tehdasajaja varten. Tulok-• ·- . 
sista selvisi , että tuotettu talkkirikaste kelpaa määrättyjen painopaperilaatujen 

täyteaineeksi ja että tällainen paperi on yhtä hyvää ja eräilta ominaisuuksiltaan pa

rempaa~in kuin paperi, jo~sa tayteaineena käytetään ulkolP.ista kaoliinia. 

Tässä ~-hteydessä on aiheellista korostaa, että Lahnaslammen esiintymä.,tä voidaan tuot· 

taa korkealuokkaista vaadotustalkkia, jonka todennäköinen j a kansantaloudellisestikin 

tärkeä sovellutus paperiteollisuuden käyttöön on tutkimusten kohteena rinnan sen ri

kastuskokeiden kanssa. 
~ aivan/ 

Lahnaslammen vaahdote t tu talkki on kumminkin uudenlainen tuote markkinoillamme. Näin-

ollen sillä ei ole tarkoin määriteltyä hintaa niinkuin useimmilla mineraali- ja malmi

rikasteilla on. Kun talkkia p.äasiallisesti tultaisiin käyttä.TJlään painopaperin täyte

aineena, sen hinta tietenkin määräytyisi käytössä olevan kaoliinin hinnan perusteella 

Kaoliinia on kuitenkin u~eampilaatuista ja hintaista. Vasta rii ttävän laaja talkin 

käytt" eri tehtailla osoittaa mitä laatua on mahdollista valmist· a ja mikä tällaisen 
Tästä huolim~tt./ 

tuotteen hinta tulisi olemaan . Paperitehtaat ovat lausunnoissaan todenneet voivansa 

käyttää LahnaslaQmen talkkia j~ ilmoittavat vastaisuudessa ottavansa sitä yhä liv·.än~ 

tyviä määriä. .Ma_·kkinointimahdollisuuksi n lopullisten tulosten selvi:t:tä.saamiseksi on 

kuitenkin tärkeätä, että sanottujen kolmen paperitehtaan lisäksi myös muut pa

peritentaat saavat tilaisuuden tehdasmittukaavaiseen kokeiluun, minkä vuoksi onkin 

välttämätöntä laajentaa koerikastamoa tä~ä vaatimusta vastaavasti . Näinollen tulisi 

selvitettäväksi , mitkä muut paperitehtaat edellisten kolmen lisäksi voisivat· siirtyä 

talkin käytt0ön , miten suureksi tämä käyttö tulevaisuudessa saattaisi muodostua ja mik 

mikä olisi muun teollisuuden talkin tarve. 

SMOY 5 B. 500.10. 61 KKPOvH KI K 3108 



Tämän vuoden koerikas t uksessa saatiin yleiskuva ri~astuksen teknillisestä suorituksesta. 

Huomioiden toiminnan lyhytaikaisuus (2 kk) , xekä tämän koerikastamon verraten pieni ka

pasiteetti sekä rikastamon teknilliset vajavaisuudet, jäivät eråät teknillistä laatua 

olevat tekijät vaille riittävää selvitystä. Näistä ovat nimeno~aan saantiin sekä val 

miin tuotteen kuivatukseen ja käsittelyyn liittyvät kysymykset senluontoiset, että näi 

denkin perust eeelinen selvitys edellyttää pitempiaikaista kokeilua entistä suuremmassa 

mittakaavassa. 

Edelläsanotut toisaalta teknillisluontoiset , toisaalta markkinointimahdollisuuksiin 

liittyvät kysymykset vaikuttavat ratkaisevasti kannattavuuteen. Käsityksemme mukaan on 

perusteltua jatkaa näitä positiivis~ksi osoittautuneita tutkimuksia, mut t a kuitenkin 

niin, että edelläsanottujen teknillisten ja taloudellisten kysymysten selvittämistä 

ja loppuunsaattamista varten tulisi talkkirikastusta jatkaa paikalle jo rakennetussa, 

mutta l aajennettavasaa koerikastamossa vielä vuoden 1962 a ikana. 

Suunnitelmamme mukaan edellyttäisivät nämä jatkotutkimukset 70 milj . mcrkkn rahoitusta , 

josta pääomakuluja yhtiön !wneistuksen ja kaluston täydentämiseen 35 m:.lj. markkaa sekä 

käyttökustn~~uksiin, geologinen kxr%at%xx tutkimus, syväkairaus sekli varsinainen koe

rikastua , 35 milj . markkaa. 

Rah itus on ajateltu tapahtuvaksi sit~n, 8ttä yhtiön omia varoja käytettäisiin 20 milj . 

markkaa, yhtiölle budjettivai'oista osoite t-dlilillo mi"!irärahasta 30 milj .ma.rkkaa (valtion 

tulo- ja menoarviossa momentilla 13.Pl . l8.22 "lAl minetsinnän edistäminen •••• kivennäis

varojen hyväksikäyttömahdollisuuksien tutkimusten tUlemiseen" ) 30 milj . mk sekä tässä 

anottavaa avustusta 20 mil j . markkaa. 

Mikäli tämä hanke aikanaan tulisi toteutettavaksi Suomen almi Osakeyhtiön toimesta ja 

yhtiön osakepääomaa tarkoitusta varten koroitettavaksi , tulisi vcltiolle yhtiön pääo

sakkaana sanottu avustussumma laskettavaksi ennakkosuoritukseksi?????? 

Lopuksi voidaan mainita, että maamme paperitehtaitten vuotuinen täyteainetarve nous-

see tänä vuonna yli 100 000 tormin. Laadullisesti tästä määrästä noin puolet on sellais

ta kaoliini-ja talkkilaatua, joka pitäisi olla korvattavissa Lahnaslammen ~alkilla . 

Tässä t apauksessa selvitetään avainteollisuutemme omavaraismahdollisuus sellaisenkin 

tilanteen varalta , että ulkolaisen kaoliinin saanti syystä tai toisesta tyrehtyy , mikä 

näkökohta ei liene merkityksetön. Samoin olisi uuden yli 100 000 tonnia vuodessa lou

hiva kaivos Kainuussa merkittävä työllisyyskohde, jonka kerrannaisvaikutus olisi huo

m.ttava. 

Kunnioittaen 

Liitteenäs Paperitehtaiden lausUIL~ot , 5 kpl 
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Kauppa- ja teollisuusministeriölle 

HELSINKI 

F-H/AS 2o. l.2. 6o 

Asia: Mliär~r@p.-anomus LA.hn&l}l§mmen koerikastamoa varten 

AnO!.me kunnioittaen 10 r: ilj .~ arkkan Sot.lcamon pittljä:n Lahnaslal"'!rr.ellc suunnitte-. . 
le.r.'am:~e koerlkast81T'On rakenta--.iata varten 

valtion tulo- .ia r;enoarviosaa vtlle l96o na1entilla 19 :Pl. 1 t56 

"teollisuustutkimukset ja niistä aiheutuvat hallinto 1enot" ole

vasta siirt~äärärahasta . 

Suo en :t':al.J i Osak~tiiSllä on Lahnaal&n.'1ella keksi valtausta, w.:i.tkä vuoteen 

1962 Tl!enness~ on pantava ka.ivospiirlin. La.11nnsl~~'en talkki- .agnesiittietrl.in

tymän byväksikäyttötutkir:'uksemme ovat kcndistuneet sen kysyrryksan selvittä'l'.i• 

seen, ~issä määrin t~st~ kivestä vaahdottamalla eroitettu talkki soveltuisi 

paperitehte.ittem"".e täyteaineeksi. J:.aaril.ltnnn talkld on hUOJ attavasti parempaa 

kuin esiM. ncrjelainen talkki, jota tuoosan r•.aahan tuhatkunta tonnia vuodessa. 

Ratkaisevasti tlirkeämpää kuitenkin on, 1rissä. I'l~i!irin koti ainen tnlkki voisi 

korvata ul.kolaista kaoli ·ma, jonka tuonti v . 1959 oli suuruusluokkaa öo. ooo 

tcmd.e ja Minkä lasketaan paraikaa tapartuvan paperiteollisuuden voir:-.aldman 

kasvun joh4 osta nouseven v. JS 65 jq>n 9o. ooo tonniin. Lahnnsla."TT"..en talldn rr.o

net teknilliset orrimisuudet crat erino aiset ja on syytä okttaa, että se 

tä.as~ suhteessa pystyy korvaa"'laan suuren osan taiV:ittavasta kaoliinista . 

Toistaiseksi on talklcia valristattu mm vuoriteknillisessä laboratoriossa 

Il!UUtar ·ia tonneja ja joitakin r enestyksellisiä tehdaskokeita on suoritettu täl

lä laboratorior!'Jittakaavassa valr istetulla tuotteella. Paperitehtaat,. .1otka tä

hän r.ennessä ovat suhtauturi:Jet tutki uksii 'ne rd.elenkiinnolla.; ill oittavat kä• 



s1tykst'ti!Ill.n1 ettli ennenlm1n ho Yoivat aitoutua käyt.t~ naula~ en talklda 

suur ia { r1 , niiden tulisi kuitanldn 1 kHyt~Unsli niin paljon tuotetta, 

ett pite~iaikai n teh ast'ljo on ,. r.hdolli , toisin sanoen vilhintliin ruut 

incn o1 ole ~ah olli:Jta cnWi la-t kunt tonnia. 'lle1 ten 

bo tori uvasn • SelTlilt on r.yt:Ss, ettei knikkia tokn1l'Ji luontoioia 1Q-
ryksi ole Yoitu r11tt!Ylin pezuateell1sest1 t .. w....u laboratorio 1 'T1IlkZ1 vuok• 

oi koerlkast on r eDta"1inen hanl-'.keen lopullisen tttmm en selvittttr..ioP.l:si 

an tttrkcätll. 

Lahnaelammen esiintyi ä on h in :ruuri. To ettu n al " on vlihint11in 10 ilj. 

tonnia. 1'ät !t r ä riitttm. u IDksi ~· eneksi1 jop nksi vuo eka1 siinlild.n 

ukscs 1 ""ttä t:!stli lldst :uo ·o~uisi paparlteolli u en p · · sl.o.lli n 

tHyteaine. 

loet tean oneizsijais n tnr oituk tulisi nyt ole an Illh sla. n tlllkldtuot.• 

teen arldd.noiJ iskysyr-yk "D e lV1.tt11: incn. Fikns o toi.. :.161 alnat 

kuukmnim a ja syUttlU.si woro rillln rtltyillc 

Veitsiluoto, J sltnkosl t 1 Si le) talkld.a niin k 

taan pllättää lk1n CR ltuwu iesta hei Un tuott r:i..n v .istukseen. 

i:t.eltu km r1 Gta: o on aj teltu olli iJ ·n v ti tto aksi j h 1vak:31, 

erWinlaiswi otoon sijoitcttav t' rtttl!si teh• 

täyllnsä ov t kui~nkin . tlltr' tyt inkomet j lo.itt et vtO.tttL .lltt~ •t ja ne OD 

h kit uu i • Aluo 1 el! inYeetoi st p ···01 Gt p. ttyy SO ~. 

klaum. Ano...,. o 10 ilj.r arkkan tulisi klzytettttväksi k c.nld.ntoihin. Mikiili 

Y1c en 1 vuonn olisi 

pu"'rlin s oinkuin vnrsi 

ro1n helpo r:in. 

Liit : 

ih olli otia v s1ö:l:anmJJ 

ston käyttesla~stamntst 

1 k s1 lop• 

oittn :.i n yhtitsn o in va-

Kunnioitt en 

suo EH cr ooJuam Tid 



KOERIKASTA ON 

alustava investointiohjel ma 

n.ivooniiritoi 

Tietyöt 

Työmaatien ( 1 km) ra

kentamlnen,påij,tealue~"n 
ro.ivau .. tyBt 

~ennustyöt 

'ii.l'rel.tåv •t a.suntop ra.ki t , 2 kpl, 
k"'yt ttyin · ulu"ljo'k.i Oy:lt·· 
.,aunarakonnus 
V ro.stor ennus 
Ko:rja.uopuja. 
Tchdaorakennus 

c c laioet rakennelmat 
j katokoot · 

~ata takaa on ko~prosoori , pora

konoct j por t, no tor!~na(r p
pauata varten,, pnineilmnve ipum u, 
~vo~laru t et ym ta.rvi oit 

ruihto\::htoi ati voidaan louhintn 
ant p i llisten työliikk id n 
urnkella suorit ttuv ksi . uormaa
jn ot taan tuntivcloituk· lla 

Iazcmac linkomurskain tai vast v 
~iirr tt·v~ hibna~ilj tin (käyt) 
ålaiköt, yött ... r·t y 

r<:oeri~nmcn konoc1; .j ls.i. t teet 

8rilli c. luettelon r ukaun, oa k
si uuoina ostettavat. osnk rt c iy
tottynll o t tav t, o ksi lain t
tnv l; 

.rilliset 

Tuotteid n 
J"tealue 
Vesihuolto 

tointi j 

uuntaj. , sähkö3s nnus 
helin 

omau 

l,o 
o,; 
>,2 

, 2 
, 2 
,4 

l,o 

1, llmk 

l,o II 

;,o 

21,5 " 

".::..t•..;.;2~-----.....::2::.~.tt.::o~-
Yht cncli 30,o mk 



LAUSUNTO 

Suomen Malmi Oy:n laatimasta suunnitelmasta Lahnaslammen vuolu

kiviesiintymtin hyväksikäyttämisestä. 

Malmivarat 

Esitettyjen selvitysten mukaan on malmia ilmeisestikin riittävästi 

useampien kymmenien vuosien toimintaa varten. 

Malmin laatu ja rikastamismahdollisuudet 

Lahnaslarnmen koerikastamossa saatiin syksyllä 1961 seuraava tulos: 

rikasteen saanti kesl'imälirin 16 %, ajoittain lähes 25 o/o, tuotteen 

valkcus keskimäärin 75, 7 %, ajoittain 73 %. Prof. Hukin lausunnon 

mukaan on Vuoriteknillisessä laboratoriossa suoritctuilla jatkokokeilla 
~ 

voitu osoittaa, ettli eräin parannuksin rikastusprosessissa, lähinnä 

rikasteen edellecnjauhatuksen avulla, voiåaan rikasteen saanti nostaa 

ainakin 30 o/o:m , jolloin vaikeus olisi vähintään 76 o/o. 

Suunnitelman perustana on 30 %:n saanti, jolloin tuotteesta suunnilleen 

puolet olisi valkeudeltaan 80 - 81 111., toisen puolen ollessa 76 - 78 o/o. 

Lähtien näistä. laatuvaatimuksista, jotka selvästi ylittävät prof. Hukin 

lausunnossaan mainitaeroan 76 %:n, olisi ehkä ollut reaalisempaa 

ottaa laskelmien pohjaksi pienempi saanti, esim. 25 %. Olettaen tuo

tannon tällöinkin olevan saman eli 33 000 t/v rikastetta 10 % kostea

na , lisäisi huonomman saannin vaatima suurempi louhinta kustannuk

sia n . 15 Mmk/' · 

Yleinen ja teknillinen suunnittelu 

Suunnitelmat ovat yleisesti ottaen hyvinkin käyttökelpoisia. Yksityis

kohdissa on varmastikin tarkistamisen varaa, kuten prof. Järvinen 

ja tekn. lis . ~ukkarincn ovat lausunnoissaan osoittaneet. Näiden lisäk

si voisi mainita seuraavaa: 

Kuten prof. Järvinen jo mainitsee , olisi huolehdittava siitti , että lai 

tokset eivät tule liian lähelle louhosta . -A-si1:!ifta.n ea tietysti niin, 0ttä 
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fo j o matkan pidetessli kylläkin kus tannuks et nousevat tonnia kohti , oli 

ajo sitten urakalla tai ajetaan itse, joten tarpeettoman kauaskaan 

ei laitoksia pidä sijoittaa . E r i koisesti jos toteutetaan se suunnitelma , 

jota prof. Järvinen ehdottaa harkittavaksi, ja jonka mukaan malmi 

murskataan avolouhoksessa ja kuljetus rikastamolle tapahtuu hihnalla, 

niin merkitsee rikastamon etäisyys louhoksesta erikoisesti pääoma

kustannuksissa huomattavan paljon. 

Olisi suotavaa , e ttä ennenkuin laitosten sijoitus lyödään kiinni , selvi

tettäisiin malmin rajat kriitilliseltä kohdalta (mitkä suunnitelman liit 

teinä olevista kartoista eivät käy selville) sekä malmin kaade (mistä 

prof. \.fikkolan lausunnon mukaan e i ole tietoa). Lisäksi olisi syytti 

kaavailla louhinnan kehitys riittävän pitkältä ajalta , jotta laitoks et 

eivät myöhemminkään haittaisi louhintaa. 

Suunnitelmassa todetaan (s. 8), että Kainuun Valo Oy sähköenergian 

toimittajana muo dostaa taloudellisimman vaihtoehdon . Ottaen h uomioon 

korkean energian hinnan {7:-/kWh) sekä ko. jakelun todennäköisesti 

kyseenalai seq..! v armuuden , olis1 syytti kuitenkin laskea , mitä tulisi 

energia maksamaan Kajaani Oy:ltä ostettuna . Se uraavassa on likimää

r~Hnen laskelma siitti vaihtoehdosta , että rakennetaan 110 kV :n linja 

L ahnaslammelta lähimpään Kajaani Oy:n 110 kV:n linjaan , joko Kajaa 

nin - Katcrman tai <:ajaanin-Otanmäen väliseen: 

110 kV :n linja, 20 km ei 2 , 5 Mmk 

E rottimct , muuntaja, 11 0 kV:n ja 20 kV:n kentät ym. 

Pääomakustannukset , 7 % korko ja kuoletue 15 v:ssa, 

yht . 9 , 1 o/o = 7, 3 Mmk:/v, energian tarve n. 4 , 3 milj . 

kWh/v 

Energian hinta L ahnaslammella , ilman pääomakustan

nuksia , arvioitu Irn.atran Voima Oy:n tariffin perus 

teella 

50 Mmk 

3Q II 

80 Mmk 

1:70/kWh 

4:-/ " 
5:70/kWh 

E rotus on 1 :30/kWh eli n . 5, 6 Mmk/v. Vielä edullisempi saattaa 

olla energian siirto alemmalla, esim. 45 kV:n jännitteellä. Tuotan

n on mahdollinen laajentaminen saattaa myös olla kyseenalaista Kai

nuun Valo Oy:n turvin, taloudellisuudesta puhumattakaan. 

Suunnitelmassa on lähdetty siltä p ohjalta, että louhinta annetaan ura -
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koitsijalle. Ottaen huomioon sen sangen korkean urakkahinnan 

(180:-/t, s. 23), mikä tällöin ehkä jouduttaisiin maksamaan , tuntui 

si oman kaluston hankinta perustellulta. Niin helposti porattavasta ja 

ammuttavasta kivestä kuin on kysymys , pitäisi poraus - ja ammunta 

kustannusten jäädä alle 100:- /t . Tällöin olisi myös lastaus ja kulje

tus syytä suorittaa itse. Pääoman lisätarve olisi ehkä n . 20 Mmk. 

Joka tapauksessa tuntuisi edullisimmalta, että louhinnan, lastauksen 

ja kuljetuksen, karkeamurskaimen säleiköllli tapahtuva rikG,Stus mu

kaanluettuna , suorittaisi sama yrittäjä, oli se sitten kaivosyhtiö itse 

tai ulkopuolinen urakoitsija. Muuten on vai keata sovittaa eri työ

vaiheita yhteen , erikoisesti edullisimman lohkarekoon suhteen. 

Louhoksen on suunniteltu toimivan diesel - kalustolla . Paineilmakompres

sorien suhteen tämä ei liene taloudellista. 

Kuten tekn. lis . Lukkarinen lausunnossaan mainitsee , olisi ennen 

kuivausuunin hankintaa syytä kokeilla todella tehokasta suodatusta. 

Yksistään rahtisäästöt eivät motivoi tuotteen kuivausta . Sivulla 27 

on esitetty k. ivauskustannuksiksi 21, 7 Mmk/v, lisäksi tulee pääoma

kustannuksia , laskien 24 Mmk:n pääomalle 7 o/o:n korko ja kuoletue 

15 vuodessa , 2 , 2 Mmk/v eli yhteensä 23 , 9 Mmk/v . Poistettava ve

simäärä on n . 6500 t/v. joten kuivaus maksaisi n. 3700:-/vesitonni, 

Vastaavan vesimäärän rahti kaukaisimmalle suunnitelmassa esitetylle 

kuluttajalle on yht. 2160:-/tonni, ja Jyväskylän-Jtimsänkosken radan 

valmistuttua 1990:-/tonni. Näyttää siis siltä, että olisi ensin tutkit

tava , miten alas kosteudessa voidaan tehokkaalla suodatuksella pääs 

tä, ja vasta senjälkeen, jos tuotteen käsittely niin vaatii , ryhdyttävä 

kuivaukseen. Todettakoon, että paperitehtaiden viime syksynä saa 

mien koe-erien kosteus näyttää olleen 30-40 %, mikä on jo toista 

suuruusluokkaa kuin suunnitelmassa edellytetty suodatetun tavaran 

kosteus 25 %. 

Pääoman tarve 

Kustannusarvio tuntuu liikkuvan mieluummin ala- kuin ylärajalla . 

Esim. sivulla 23 mainittu yksikköhinta maanpoistosta, 143:-/m 
3

, 

tuntuu kovin pieneltä , varsinkin kun maa on siirrettävä patoihin ym. 

Sopivammal.ta tuntuisi 300 - 350:-/m
3

• Ruostekiven poisto kallion pin

nasta, yht . 17 , 6 Mmk, on laskelmassa merkitty kokonaan käyttökus

tannuksiin . Ko . kiveä on kuitenkin toisaalta edellytetty käytettävän jo 
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perustamisvaiheessa patoihin , tienrakennuksessa , maantasauksissa 

jne. Osa ko . kustannuksesta pitäisi näinollen merkitä jo perustamia

kustannuksiksi. (Sitäpaitsi on sivulla 23 mainittu hylkykiven lastaas

kustannus 50:-/m 
3 

aivan liian alhainen. Nelinkertainen eli 200:-/m 3 

tuntuisi sopivammalta). 

Maastoa lähemmin tuntematta on vaikeata sanoa , riittääkö tienraken

nukseen 5, 0 Mmk eli 2, 2 Mmk/km. Todennäköiscmmältä kuitenkin 

tuntuu kaksin- tai kolminkertainen summa . Kyseessä ei nimittäin 

enää liene ns . työmaatie, vaan raskasta liikennettä kestävä routi 

maton tie . 

Tasaustöihin ym. järjestelyihin tehdas- ja asuntoalueena ei liene va

rattu mä.ärärahaa. Vesihuollon ja viemäröinnin kustannukset voivat 

nousta huomattavastikin, jos maasto on vaikeaa . Suunnitelmasta ei il

mene, onko maaperätutkimuksia ko. alueella suoritettu. Ainakaan kal 

lionlouhintaa ei voine Oy Vesi-Hydron kustannuslukuihin sisältyä, jos 

sitä satuttaisiin tarvitsemaan. Asuntoalueen vesihuoltosuunnitelma lie

nee huomatt~rilta osin olettamusten varassa , koska Oy Vesi-Hydron 

karttapiirroksen mukaan pohjavesitutkimusta ei ole suoritettu. 

Sivuilla 9 ja 10 selostettu suunnitelma jätteen käsittelystä ei ilmei

sesti ole sama kuin Oy Vesi-Hydron karttapiirroksessa esitetty. Toi

saalta ilmoitettu pääomantarve ko. järjestelyihin, yht. 7 , 7 Mmk, 

vastannee Oy Vesi-Hydron piirroksessa esitettyä suunnitelmaa. Mikäli 

ratkaistaan jätekysymys usealla altaalla ulosottokaivoineen, kuten si

vulla 10 on esitetty, ovat kustannukset todennäköisesti toista suuruus 

luokkaa. Todettakoon muuten tässä yhteydessä, että Uman kemikaale

ja ei jäteveden riittävä kirkastaminen todennäköisesti tule onnistumaan, 

oli altaita miten monta tahansa . Olisi syytti tutkia j äteveden selkeyt

tämistä laboratoriossa , ennenkuin jätealueen järjestely ratkaistaan. 

Koska avolouhos tulee varsin lt!helle Lahnaslampea (etäisyys vain n . 

20 m), on ehkä syytä jo perustamisvaiheessa rakentaa louhoksen ja 

lammen välille maapato. Tämän tarpeellisuudesta samoinkuin een vaa

timista kustannuksista ei maastoa ja maaperää tuntematta voi kuiten

kaan sanoa tarkempaa. 

Rakennusten m 
3 
-hinnat tuntuvat kautta linjan hieman alhaisilta . Ne 

' voivat kyllä mennä näinkin , mutta n . 10 o/o:n lisäys tuntuisi aiheelli-

selta. 
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Kokonaisuutena ottaen k oneiden , kal us ton ja la i tteiden hankintaan va 

rattu summa tun tuu riittävältä , edellyttäen, että ener gia hankitaan 

Kainuun Val o Oy:ltti ja louhinta lastauksineen ja kuljetuksineen anne

taan urakoitsijalle. {Toisaalta e i sivulla 24 alhaalla mainittua trak

toria varten ol e tällöin varattu määrärahaa). Sensijaan asennuskus

tannuksiin on todennäköisesti varattu liian vähän . 

Tarvikevaraston peruahankintoihin on varattu 5 Mmk. Summa tuntuu 

r iittämättömältä, 10 Mmk ehkä olisi sopivampi. 

Käyttöpääomaa on varattu n . 3 kk:n toiminta-ajaksi. Se riittänee. 

Yhteenvetona pääoman tarpeesta voi todeta , että 300 Mmk tuskin 

riittti.K. Reaalisempi arvio olisi ehkä 350 Mmk, edellyttäen energian 

hankinnan ja louhinnan järjestetyksi suunnitelmassa esitetyllä taval 

la. 

Pääomakustannukset 

Kuten sivulla 21 on mainittu, on poistoja laskettaessa noudatettu ver o

viranomaistetf mH.ärä.yksiä ja ohjeita . (Tosin on kyseenalaista , hyväk

syvä.tkö veroviranomaiset ns . perustanuskustannusten poiston 5 vuo

den aikana). Vero tusteknillisten poistojen ei kuitenkaan aina tarvitse 

olla samoja kuin kustannuslaskennallisten po1stojen. Vaikka malmia 

onkin runsaasti , t untuisi aiheelliselta , että kannattavuusarviota laadit 

taessa ei käytettäisi niinkin pitkiä poistoaikoja kuin asuinrakennuksien 

osalta 40 vuotta ja tehdasrakennusten o salta 20 v uotta . Varovaisempaa 

olisi kuolettaa nämäkin pikemmin, e sim. 15 voodessa . Toisaalta on 

tarpeetonta kuolettaa perustamiakustannuksia 5 vuodessa , vaan näi

denkin osalta sopisi yllämainittu 15 v uotta . Sama koskee malmiesiin 

tymt!ä. Jos tehdään nämä muuto kset sivulla 18 esitettyyn poistolas

kelmaan, saadaan poistoikai 26 , 3 Mmk:n asemesta 21 , 4 Mmk~. Toi

saalta , kuten aikaisemmin on osoitettu, pääomaa tull aan todennt!köi 

sesti tarvitsemaan enemmän kuin 300 Mmk. Jos ko. tarve olisi 350 

Mmk, olisivat poi stot n . 25, 0 Mmk/v . (Kuoletusaika keskimäärin 14 

vuotta). 

Korko on suunnitelmassa laskettu vain v ieraalle pääomalle, sille to

sin kokonaisuudessaan. Jotta yritys olisi terveellä p ohjalla, olisi myös 

omalle pääomalle saatava korkoa, ja siksi tuntuisi asialliselta kannat 

tavuuslaskelmassa huomioida omalle pääomalle sama korko kuin pank

kiluotollekin. Jos tS.mä on 7 o/o ja kuoletueaika keskimäärin l4wotta . 
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olisivat korot ja kuoletukset yhteensä 11,4 o/o eli 350 Mmk:sta 40 . 0 

Mmk/v . (300 Mmk:sta 34 , 3 Mmk, suunnitelmassa 34,5 Mmk). 

Käytt öku stann uk set 

Kuten jo alussa mainittiin, on 30 %:n rikastesaanti ehkä liian opti

mistinen . Jos laskemme Z5 %:n saannilla, olisi louhinnan oltava 

120 000 t/v , jotta rikastetuotanto olisi suunniteltu 30 000 t/v kuiva

painoa . 

Käytön yhteiskustannuksiin varattu summa tuntuu liian pieneltä. Aina 

kin 10 Mmk:n lisäys vuodessa on ehkä aiheellista. Kun tähän lisä

tään vakuutuksiin , hallintoon ja myyntiin varatut 7 Mmk. saadaan yh

teiskustannuksiksi n. 50 Mmk/v . 

L ouhinnassa on huomioitu vain viiden ensimmäisen vuoden kustannuk

set. Olisi aiheellista ulottaa kustannusten tarkastelu koko sille ajalle , 

mille myös kuoletukset on laskettu. Tuntematta esiintymää ei kus

tannusten kehittymisestä voi lausua mitään. 
~-

Kuten jo aikåisemmin on mainittu, tuntuu louhinnan kustannukseksi 

otettu 180:-/t huomattavan suurelta . On ehkä mahdollista saada se 

alemaksi urakoitsijaakin käytettäessä. Toisaalta on lastaus-, kulje

tus- ja murskauskustannus ehkä liian alhainen , ja vedenpoistakin lou

hoksesta vaatii osansa . Kokonaisuutena ottaen on ehkä suunnitelmas

sa e sitetty louhinnan ja karkeamurskauksen kustannusluku 375:-/t 

lähellä oikeata . L ouhinnan ollessa 120 000 t1v olisivat kustannukset 

45 Mmk/v . 

Varsinaisen rikastukeen (jauhatus, vaab:lotus , sakeutus ja suodatus) 

kustannuksiksi on tekn.lis. Lukkarinen arvioinut 380:-/t, pessimisti

semmän arvion ollessa n. 35:-/t suurempi eli 415:- /t . On varmem

paa ottaa laskelmiin mukaan jälkimmäinen sitäkin suuremmalla syyl

lä, kun arviosta liene jätteen käsittelykustannukset jääneet pois. 

(Suunnitelmassa on vastaava luku 366:-/t) . 120 000 tonnin vuosilou

hinnan mukaan olisivat kustannukset 50 Mmk/v . 

Tuotteen kuivatus maksaisi suunnitelman mukaan n . 2 Z Mmk/v . 

Autokuljetusrahti Kajaaniin 350:-/rikastetonni tuntuu sopivalta edel

lyttäen, että Korholanmäen tie on kunnostettu raskasta liikennettä 

kestäväksi. Tästä olisi kuitenkin saatava varmuus, samoinkuin siitä

kin, kuka ko. kunnostuksen kustantaa , TVH vaiko kaivosyrittäjä. 
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Tulot 

Talkista on edellytetty saatavan hinta , joka ko. tehtaalle toimitettuna 

olisi n . 3 - 4 o/o vastaavaa kaoliinin hintaa alhaisempi . Ero on kovin 

vähäinen , mutta s u• detta ilmeisesti parantaa talkin eduksi sen parem

pi retentio. Toisaalta näyttää talkin käytöstä paperitehtaiden lausunto

jen mukaan olevan jonkin verran haittaakin kaoliinlin verrattuna , jo

ten vähän suurempi hintaero olisi ehkä kannattavuuslaskelmassa syy 

tä ottaa huomioon. Suunnitelmassa on hinnaksi edellytetty keskimäa

rin 6500:-/tonni 10 o/o kosteana Kajaanissa. Varovaisempi luku olisi 

ehkä 10 % alempi eli n. 5850:-/tonni. Määrätty marginaali on ehkli 

syytä jättää senkin takia, että kaoliinin hinta maailmanmarkkinoilla 

saattaa laskea. 

T loudellinen tulos 

Lähtien edellä esitetyistä varovaisemminta luvuista saadaan seuraa

va asetelma: 

Menot: 
.! 

P ääomakustannuke et 

Yhteiset kustannukset 

Louhinta , murskaus ml. 

Rikastue 

Kuivaus 

Autorahti Kajaaniin 

Tulot: 

33 000 t talkkirikastetta 

c{ 5850:-

1200 t Ni-rikastetta a 12 000:-

Tappio 

40 Mmk/v 

50 II 

45 II 

50 II 

22 II 

12 II 219 Mmk/v 

193 Mmk/v 

14 II 207 lf 

12 Mmk/v. 
============== 

Mikäli tuotteesta saadaan 6200:-/t , olisivat tulot ja menot tasan. Yri

tyksen voisi tällöin katsoa olevan terveellä pohjalla, koska se pystyi

si hoitamaan kuoletukset ja antamaan koko sijoitetulle pääomalle 7 

%:n koron. 

Mikäli toisaalta rikasteen saanti olisi 30 %, riittäisi 100 000 tonnin 

vuosilouhinta. Tällöin olisivat tulot ja menot myöskin suunnilleen ta -

san . 
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Yhteenvet o 

Suomen Malmi Oy:n laatima kustannusar vio, joka päätyy 300 Mmk:n 

sijoitustarpeeseen ja 4 7 Mmk:n vuosivoittoon, tuntuu kautta linjan 

hieman optimistiselta . Ottaen laskelmissa huomioon varovaisemmat 

ja ehkä reaalisemmat l uvut , päädytään n . 350 Mmk:n sijoitustarpee

seen ja 10 - 15 Mmk:n vuositappioon. Viimemainitussa tapauksessa on 

menopuolella huomioitu 7 o/o :n korko, suuruusluokkaa 7 - 8 Mmk/v , 

myös omalle pääomalle. 

Riski ei siis ole kovin suuri, mutta ko ska laskelma kuitenkin osoit

taa tappiota, jatkotutkimukset ehkä olisivat paikallaan. Kahdelta oleel 

liselta kohdalta näyttävät laskuperusteet olevan sangen epävarmoja , 

nimittäin rikastukeen saannin ja tuotteen myyntihinnan osalta . Olisi 

ehkä syytä tutkia , voidaanko koerikastuksia jatkaa Lahnaslammcn koc

rikastamossa, parantaen prosessia prof. Hukin esittämtillä tavalla , 

erikoisesti jälkijauhatuksen suhteen. Toinen mahdollisuus on toteuttaa 

investointiohjelma aluksi vain rikastamon osalta. Tällöin saataisiin 

varmempi kmfa saavutettavissa olevasta ja kannattavuuteen aivan o 

leellisesti vaikuttavasta rikastukeen saannista . Lisäksi saisivat paperi

tehtaat lisää talkkia jatkokokeiluihin, ja varmistuisi kuva tuotteen 

markkinointimahdollisuuksista ja siitä saatavasta hinnasta. 

Samalla voitaisiin t utkia eräitä muita vielä avoimena olevia kysymyk

siä, lähinnä rikasteen suodattamista ja mahdollista kuivausta sekä 

jätteen käsittelyä. 

Mikäli nämä jatkokokeet antavat myönteisiä tuloksia , muodostuu vuo

lukiven louhinta ja rikastua Lahnaslammella ilmeisestikin kannattavak

si, ja ottaen vielä huomioon muutkin kansantaloudelliset näkökohdat , 

kaivos olisi syytä perustaa . 

Helsingissä 5. 5. 1962. 

Olavi Alarotu 
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SUUNNITELUA 
LAB!fASLAIDOOf VUOLUKIVIESI INTYMÄN 

UYVÄKSIKÄYTTÄMIS~~TÄ 

LahnaeJ.ammen vuoluki viesiin tymän käyt tömahdolh suuksia käsittelevä. t t\.1·tki

mustulokset koottiin )1.8.1960 pä.ivä·ttyyn yhteenvetoselvitykaeen, jossa 

myös a).ustavaati hahmotel tiin hankkeen kannattavuutta. Tällöin tt1l tiin eii·· 

hen t~1).okseen, että kannattavuus saavuta"Ctaj. si~.n 25 - 30 000 tonn~.n vuos:i.

tuotannolla, mikäli talkkirikas·l:aen h:i.nnaKs:i. lasket tiin ~(000··7500 mk/t va.

paaat.i. paperi tehtaalle .. Tätä suur-uusluokkaa. olevan tuo·cannon ma!'kk-l.noimi sta 

ei oiJ.J.oin voitu pitää. täysh1 ··rarmana., mutta ku:i. ·i;enkin todennäk(i:i.sene .. Sel

vänä voi·~iin piJtiää., että kulu·ttaja..'1. aija:i.ntipaik'J.eta. riippuva·~ :r·aht:~kns·bffi'l ·· 

nukoet sekä talkkiri.kar;:;·Gees·ca saa·~ava hin·ba tulisi Ytdi olmo.aan met~rätivi::i. tE'lci.~ 

jöi tä talkin kilpaj.lumahdoJ.lisuukeia j ... -.. mE'.:rkkino:.. te.Yan tuotannon suu:c ... ~.utte 

arvioitaessa. 

leyön ·i; e iston lasl:elmie:n ja koetuloa·b"9n rohkaisemana rakennet"li:i.in L~naslamme:'..

J.e vuorlen 196'1 l:esäJ.lå ;;oerikaetamo. T<:i.ssä rikas"Gamossa tuotettU.n syyskesäl

lä mä ..... käpainoltasn noin 365 to.Jlio te.lkkiri'~a.stat'Ga, jota koke:i.lti:i.n kol:aeJ ... 

1a. paper:i.teht~aJ.la. Nt.m~ te;h'.;!le.t oJ.~.vt~-t Ka~nani Oy:n pe.peritehCI.af. se't:ä. Yhty

neet Pctperi te~ taat .Oy:n Ji?.rr aän~oaken ja Simpelecm paper:i.i;ehtt.a.t, ~jo·iike. ova.t 

a.n tancot koee.joistann lc.u S\;.J . .:';o:r.ea. Suo.r:l. ·t::e ·i;usta koerj.J!:r rd;u1:seotc. .m myös ole

massa yksi tyJ sko"i'J.tainen teli.l·dllinrlil te l"T:l tyfJ. (Jjij. tteet) 

TäJ.~.ä ho"likeJ lä on perus !;eJ.·cna edelJ.y·ct:w .. Lahna.sJ.amroen r.s:i.aka.fn:.J.:r.iin saata

vaks:. ni:i.n montu tal1ckia käy"i:it •. \äti paper:i.tel:ldas·cfl, e·!;tä ou1um~.teJ.J.assa. 1a.s

ketnlle tuota."'ltou.aä::dillo on nenekki . 1/iae.. :.mE:l pnper:.i tehtaiden ·i;äyi;eainekäyt·· 

-~ö on "'~961 yJ.it·ci.in~rt 100 000 tonnin :ceja.n . Tästä mää:cästä noin puolet or. sen"" 

laetuil3tE!. talkkia ja l:aoli:i.n:i.a., eti;!i ae te!:nillisesti on l<..m:-va·~t€'.7iss"' !Je.h·· 

naslammen talki :!.la. ( vrt. lcusu!l.J: o -~) • Seu·"ae.vo.sEa tm:-kastl.! lla.an l.:, .;~r,.,vr.r~ä yk

sinomaan. fliincl. oielessi!., että hankk2c11 karmat·~~·· uus pcrt.stuu ktlo:.i . .'.ni.n ko:;:

·..rawui'Jnen ·(;alki:.:•.a paperi tcolliwuden ·ceyte?.ineena: va.~ kl:ak:!.n i;aL.ilJ.?. o~ 

myös muu·;~a vähäj.sempää 1-':äj ·L "iiöä teolJ.iGuuo.en pil:c:i . .Jsi:i. 
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sekä neuvotteluihin, joita on käyty paperiteollisuuden edustajien kanssa 

talkin käytöstä täyteaineena. Paitsi alussa mainittua. selvitystä on tehty 

kaksi muuta eri vaihtoehtoihin perustuvaa kannattavuuslaskelmaa . Asinatun

tija-apua. ovat a.n·~aneet lähinnä rikastueteknillisissä kysymyksissä Val·tion 

teknillisen tutkimuslaj.toksen vuox•ilaboratorio sekä eräät teollisuuden am

mattimiehet. Investointeja, käybtökustannuksia ynnä' muita kannattavuuteen 

vaikuttavia kysymyksiä käsiteltäessä. on saatu vertauslukuja vastaavanlais

ta toimintaa harjoittavilta. yrittä.jiltä. Koko suunnitelmasta ovat alan asi~ 

antuntijat antaneet laustmtonea. 

::>uunnj. telma läh·~ee siltä pohjal·~a ~ et·i;ä tuotan..'lollinen toiminta Lahnaslam

melle. toteutetaan Suomen .Mal m:i. Osakeyhtiön toimesta. Tätä voidaan perustel~ 

la sillä, että teollisuusmineraalien tuo t anto ei sisäl:J.y muiden val t:i.on 

kaivosyr1 tys-~en ohjelmaan. Tarvi ttavP-n pää.om3m hank:i.nta. ei myöskään muodos·· 

tu yhtiölle liian rasi t·caveksi, korka kysymyksessä on suuruusluokai taan vaa

timaton yr~. tys • 

Suunni telmal'l mukaan on pää'Gavo:l tteena rakentaa tuo·tannol~!jna.n niin s uu:c:i. kan

nattava. taH:kirikas·tamo, e·ctä sen tuotteen mal'kkinoimiselle on olemass0 rea

lise-'v ma:b.doll~. suudet . Ilme:i.stä kuitentdn Ol').~ e·~tä tuotannon laajentaminen 

ennen pitkää tulE?e ajan~ohtaisetsi, mikä suunnitelmassa on otettu huomioon. 

'J.lässa yhteydessi on todettc.'TB mu.a.mrhe paper:L teh·~aiden jo '(jv.puhtunee't ja par

aikan. toteu-t tE'.rn:i s-... -c.iheossa. olevat J.aaj e11'1ukset. Lahna alanunen hant<keen kan

nel ta on er.i ttäin m·)r~d ttEi:Jä Ke.,jaani Oym uudEn "jått:i.läil::tehtaaf1" ·.ralmis

tuminen 196). Tä....'län tehtaan täytea:Lnetar•re on huoma tta,ra ja vaLmttaa rat

kaisevastril )ahnrwJ.a.m:nen kannat·l.iavuu·teen (1rrt. Kajaa.nt Oy:n lausuncco). 

Tekai.Uif,essä miel0ss:?. on suunn~.t·Jl.aasso. ote·c.tu huonioon Je , etcä on ,jo ole

massa avolouhos ja koerikt>.Eri:;amo. J.ouhos muodostaa hyvän 1.:ihtöko:" lan louh:i.n

nan aloittarriseD.e. Ny!wisen konrikastamon laa,jentamis·~a ei sensija~rr. vo:i.O.a 

pi tä~. suota·,,ana. joskin meJ.ke:i.n kaikki sinne hankitut koneet ja. l:~ittPet 'TO:i.

daen käytt~,;:i hy·;rt".ksi. L.mk;.n.J1a·;; 0n <v.t•lmi cel'i:iP silmällärJi)cä0n tuo·banr..')n laa

jcntmnis.1lahö.olli9uul.~sia Ja käyi.·"ö· ... rmt.-utba. 

:!. ""ne J.nl jyi, ._i uäJ.-l;iiä no1 .• 1 50 % tall.~::i. mine-· 
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:.t•c.oe.lia ja loppu on pääs.sie..ssl3. magnesii ttj_a, 

·~un jälem:p sinä puhute.an va:i..htoehtoises·ci taU:kir:i.h-,. e·tee r- 'ca, taJ.kista taj_ 

:r:ikasteesta, ta.:ckoi t-:3taa..n rikas·~s.Jtoosa vaahdottaualla tuo-tett•ta. talkld

rJ.kastet ta~ m,yynt:i_ tu :: ~cet ta. 

2!"'1k\g~~}]JJ& ta:r. koi tctlö'.S.i.'l ·caJ.k!.d.~· iniEeraalin tal teensaan·';:i.a ta.:.kki.rj.

k .. F teeseen, talkki tuot i,ee~een. S;.ant:t on noin 60 :;~. Jifr~· 1 miminoJ~aalir:i.kas

·tt1.h:sessa mää:eät;yn me i;aJ lJ.n s·:J.~;~.mliD.a on tärkeä me1:ki ~cyu, J~silHioleve.ssa 

tapC;..UkS•,:}GSa 'talkin VJ.:r•sin.ai sella saan.ni:;.J.a on toisarv-·J:l:aen me:~~ki tys. 

'i' 1.J.kki "cuot teen hin:1an p~}:rust :ena ei ole talkkimineraali sinänsä, vaan tuot

teen monet muut omina.itmudat, kt\ten valkoisuus ja hienojauha·~usaste. Tärke

ätt:. on, rni ·~en pa.lj ')!~ :ej kaeta,non syö'cteestä. saadaan tuotetta . r2ämä ·talkin 

tuctto eli ~alis on sU\mni te11'118.n perusarvo,ja. Saaliin edell~ te·nän olevan 

30 % kuivapainona laskettuna. 

Suunnitelman lähtöarvoksi on o'.;ettu i 00 000 tomdn vuosilouhinta. Edellise~l 

mukaan on laskettu kuivapsinosaalia 30 000 tonnia vuodessa . IJaskelmissa on 

kuitenkin otet·tava huon"d.oon .nyös ·tuot·teen kosteus. Talk.kirikaste saadaan 

rikastamon suotimel t3. !märkänä. , jol:toi11 ne sisäl täti 25-30 % vettä. Saattaa 

olla, et'Gä Kajaani Oy: lle voidaar. toimittaa osaks~. tällaistakin tavaraa. 

Svunnitelma.ssa edelJytetään kuit~nkin, että tuote kokonaisuudessaan kuiva

·iietaan. 

Ttedetään, ett ä kaoliir:i myydää..'l mark.;.dr.oilla no:l.n 10 ~~ kosteana. Koska 

t:.., lkki tulee korvaa..maan kaoliinia , on katsottu oikeaksi verrata näitä mo

lempia täyteaineita ominaisuuksil t o.an toisiinsa s:l.lloin, kun ne kosteudel

taan ovat samanarvoiset. Tämä on tietenkin tärkeätä hintaa määrättäesaä. 

Toisin sanoen, talkki myydään koGteudeltaan 10-prosenttisena. Tämä saattaa 

vaikuttaa oudolta verratte~saa tilannet·ta. malmirikaateisiin, joissa hinta. 

määräytyy kuiva-ainepitoisuuden pel~steella . Tässä mielessä, samoinkuin · 

edellämainitun saanti-%:n suhteen, talkkituote eroaa oleellisesti normaa

leista rikasteista. Talkkirikaste käytetään paperi·tehtaalla sellaisenaan. 

Liettämisen kannalta ei kuivempi tuote edes ole toivottavaa. 

Edellisen mukaan määräytyvät seuraavat peruaarvotc 

Louhinta ·JOO 000 tonnia malmia vuodessa. 

Rikastamon syöttö 100 000 1 6 500 ~ 15,4 t/h (370 t/vrk) 
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Hikastamon tuotto, (saalis 30 /~) 
II " 11 

' 
Kuiva amon sy öttö on näinol len 

Kuiva amassa haihdute t aen ve t tä 

Kuivaamon t uotto, j ossa 10 ~~ ve ttä 
ll " II " II 

' 

= 
= 

= 

= 

:::: 

4 ,62 ~/h, kuivapaino 

6,15 " 25 ~ vettä 

6 ,1 5 t / h 
II 

5 ,1 ) II 

·j 20 t /vrk 
II II II II 

rt - 2750 t / kk 

Vuosi t uotar.t o ·· 0 ~f iaå.ltäv'ä. myyntiiuotett:: 33 .- ,c .omi . 
== 

_t 
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!CJ!l'~.tu t malmivarat 

Niihin otetaan vain ne esiintymän käyt.t('k€lpoiset kohdat, mistä on suori

tettu vuolukiven laatututkimukset ja mihi n sy·;ryyteen useimms-~t :c·eHLt vähin

tään ylettyvä.t. 

Yhtenäiseksi pi tuudel.csi otetaan -vj.iden '!i f-"retsen profiilin välisten etäisyyk·· 

sien lisälcsi e.ärimmäisten pro:tiilien ull:opuolel ta 20-25 m~ mitä on :'ldettä

v-a v:J.rovaisene. ekstra.polointina näinkin massamaisen esj.intymä!". ollessa ~:y

seessä . Pituuteksi saadaan siten 160 m. 

Jokaisen profiilin käy'ttökelpo:i.sen osan leveys on v-e.hintään 150 m. Kaild.3sa 

vi:i <.~.essä profiilissa U.!.ot .;uvat use::.mrr.at reiät väbj.r~tå.än 60 l!l:n t.yvyyteeu. 

Nä:iden mittoje1~ mukaan ovat toc:.ett-:t malmi'l.'arai~ 4,1 n.ilj. tonnia (om.p. 2.9). 

Väli:raakut eivät sisäEy tähän määrään. 

T o dennäköi se ·:j malmivarat 

Niihin kuuluu osittain malmia, josta on teht~r laa·i:;ututkimukset kairaussydä

mistä, mut·ca koska kai:.~a:us ei ole joka l{Ot.dassa ulottunut; ylrl;ä syvälle tai o:-: 

lii.an harvassa, ei r .. äitä malmi·.re.ro.ja , lueta edGlli oeen. ryhmään, vaikke~ osa sii

hen kuulusikin .. 

Usea~; tiheästi kai:ra·cun alt:een reiät ul:>tiiuvat syvE:mmälle kuin 60 m, syvim

män reiän ollessa ~1ielä vuoluki 'Tes :::oä 160 m:n syvyydessä pystysuoraan laskieno 

Jos keskisyyyydeksi otet aan 150 m, saadaan tältä alueelta todettujan malmi-;

varoj en lisäksi 6,2 milj~ tonnia todenni:i.köis·iiä. malmia. 

Tämän lisäksi on poh,joiseen päin välitön jatke~ mihin kairattuj en kahden pro

fiilin keskiosa on myös laatuvaatimukset täyttävää kiveä~ jota on 3 milj. 

tonnia.. 

Todennäköistä malmia on siis todettujen lisäksi väliraakut vähennettynä 9,2 

milj. ·tonnia. 

Mahdolliset malmivarat 

~siintymä on suoritetuissa kairaukeissa melko hyvin noudattanut magneettisin 

mittauksin saatuja vihjeitä esiintymän koosta. Edellä mainit~sa malmivarois

aa ei ole huomioitu esiintymän jatkumista pohjoisimmaeta profiilista pohjoi

seen. Magneettisten mittausten mukaan olisi tämä jatke yli 100 m leveä ja 
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U!3t"i ta satoja metrejä. 1 i tkä.. Lisä~:sl e:i. ol:'l a:i.ka.:lse!!'.min huomioitu esi:i.ntymän 

mahd( llista ja.tkette. 1ahnacle.mm.en alle sekä is.tJ.~nm:t:;ta j;y:r.kän kaatoen suun

nassa. (rf5-80°) läntGen päin J.ähes 200 m:n paKJt::.isem:.... Jon nämä h..aikki osa.-;; 

ova.t vnoluk:i.veä, sa.atta.isi e,dintymän keko olla 300 m:n syvyyteen a:rv:i.oi.tuns. 

:i.lman edellisiä :ryhmiä 45 r:ilj. t.mm:i.a. 0:~ kui·;;anldn todmmäköic·~ä.:. E'ttä ·cäe·"~L 

mahdollis·ten malmive,rojen mää:cä13tf.. osa oli2:i. epä·cc._y(.·.:lli.[-H's·ci t:::dkk:!:ci;un:rtta 

J:i veä. 

Yhåistel:n!::.. 

Todel'L>.1äLö:i. set ;nalm:l. var·' t 

lfuhdoll~.se ~ sr.a.lmi V".ra.-t 

9,2 

L!-5' 0 

mi) ,) • tonnia 

II 

II 

.t,ahnasla.mmen esiintymän käyttökelpoinen ooa sis~D. -~fHi 50 - 55 % ·;,alkkia J.o:pun 

\Jlleasa r:ääasialliscsti me.gMJtd.i .. ·.;ia. KU.f.Jlljen määrä on ;win :!. ~;. Tälll:.•.iE.e:sJ

-ta ki vus tä voidaan saada 30 %:21 saaL s t.Jyöttc. .:Js-~ä ja vaH::.;;.u:: -n ·cäJ.löin vä~· 

:t:-dntään 78 ~0 ( GE-yk :Ll<:k·;'~ ~~.re.t-~!'lo-r::i -~·i;a.r~.J.Ja). Tämän ve.l1':eudan ,Jaa:v-uti: ::lilisek

ei tarvi -~ ::.an melko puhdas ri.'··asta.mo:n l·fi,;rt'&ilv-.~ Jt jc. l(erre·. kerra·cun :r:-:i.:::.. d·~ =wu 

jälki j av.ha·tu8 posJ.i:i.ni·· ·Lai pi:Lvuo. ·anSH1Jl..:.J SE::!.. M'ii:.'='J;~~rl ~ä jf .. rjustelyllä vo::. · 

da<t . .n tuote jak!:l.e.. ·:d·i;oz.t, etti~ osa t1.ot-teee·,:a. G2"e..daar~. 80 %m vaB:oi.: :ma lopun 

ollessa alle ?H ~~. '.:/;;.llöirt vc·ide.<:ro. tuottaa te;;"lh:kilaatuja, jo>ckn. vastaavat 

valkoi.suudel. taan C, II ja E kaoliineja, jo:i. ta eniten l>:äytctään pa.peri teolJ.i .. 

suuetasaamme. 

gsiintymä.n reunaosat ovat sivukiven lähei~yydessä huonot. Va.lkeus on enimmäk

suen huono, ellej. kyseessä ole talkkiutunut sädekivi. Talkin saanti reunaosis 

ta on normaalia pienempi. 

Tiheästi kairatun aslueen reikien va.lkoisuuksien painotettu keskiarvo on 79,4 
huolimatta siitä, että mukav~ ovat reunaosienkin analyysit. 

Saalis näistä rei 'iatä on kesk:i.määrin 30 %. 

Malmiarvios aa ei ole huomioitu huonoja reunaoeia. 
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PJ.:.AOliiAN 

Suun n i ta l m· a n pää D s r i aatteet 
~·__....,.-...--..-- - ....,_,.. __ ,..... _,,~ _ .... ._..s;..... _ _._ __ ~""--·--=---

Tehdassut.mni telman pohjaksi 0~1 laadi ·~tu aoenakaava.kcrtta, joka sisältää 

Lah.naslammeJ:~ kaivo.,p::.iri-t ·;.~2 a:pualu,3ineen r,ekä :d:i.ttäv~'.sti ympäröivää maa-· 

al uutta. kokonaiskuvan sa.amist":. va.~e·i;·9!L. 

Kai vospiir::.alue otetti:i.u aikanatJ.Ii. rajoi tatj~una ja se käs:i. ttää. lähinnä vain 

varsinaisen malmialueen. Maasto on ~nalmin välittömässä ympäristössä suurim

mal·i;a osaJ. taan alavaa su<.. ta, sopima-toll·~a, rakennutarkoituksiin, ~~M.:

tostf! ei saada. mah'Cur.:1aan kai vospiirialueell<~. Toiminnan mahdollinen ::.aaj en

ta.minen sekä 1iikenne,järjetri;ely·(; huomioonot.·r.aen onkin tehdasalueel le varatb· 

tava rj.i·i;·cävän väl;iät tJ.J.a·i:; sekä huomioi ta myös maapohjqn laatu ra.ken·tamis~· 

ta vartei1 . ~:delleen vo:i.daan suunn:i. telma.n yJ.eis:inä perustek:l.jöinä me.ini'i;a. 

seuraa:.,ra;i.; t 

~olouhos måäräyt;yy ma.lm:Ln mukaan. Nyky~.nen Er\Tolouhos muodostaa. louhinnan 

luonnollisen ja ta.rk~~-tukser..muka:i. sen lähtöi:':ohden. 1ouhoks3n sijoi t·b.l.ninen 

näkyy asema.kaava.s'i.;';~. ja sii-tä esi·~etään yksi :;yi&ko:tt:a.inen pii:rroe louhinna..fl 

yht-aydessä.. 

y~ o'Cetaa.!l Kainuun Valo Oy:n -.,oima.1injasta. . 

Vesihuol~c~ varten on vx~n yksi I~äytt:Jke1poi.nen vs.:UYLoehto, veei on ·cuota·~a 

Jm.ma.sjoesta. 

~ätealueeksi on va~attava Lahnaslampi sekä siitä johtava Lahnaaoja. 

AsuntoaluetEl varten on valinnanvara pieni. Sen sijoittuminen maastoon nä.

k;ry kartaata.. 

:Pääoman tar-ve on laskettu kirjanpidollisen :cyhmityksen ja poir:lto-~an mukaan. 

P e r u s t a m i a k u s t a n n u k s e t 
~~====================c=~===~===:====c=~=== 

A 1 u e e n k u i v_a. t u s .ja m a a n s i i r t o t y ö t 

Alueen kuivatueta varten on Vesi~Hydro Oy laatinut alustavan suunnj.telman, 

jonka mukaan kuivanaojien kustannukset ovat ;,6 milj. markkaa. 

Avolouhoksen päältä otettavat maat siirretään patorakennelmiin (vrt. louhin

takustannukset). Kustartnukset maansiirrosta ovat 4,0 milj.mk. Tehdasraken

nusten peruatöistä saatavat maat siirretään niinikään patoihin ja on nämä 

kustannukset huomioitu jätealueen kustannuksissa. 
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T i e r a k e n n u k a e t 

Alueelle rakennettu työmaatie maksoi kokonaisuudessaan 3,5 milj. markkaa. 

Tie on 1,2 km ja siihen ajettiin noin 5 000 m3 ruoetekiveä. Suunnitelman mu

kaan tulee rakennettavaksi uutta tietä 1,1 km sekä levennettäväksi vanhaa 

tietä 0,7 kman pituudelta. Ottaen huomioon, että 0,5 km uutta tietä on teh

tävä leveänä, on vanhaan työmaatiehen verrattavaa tietä rakennettava 1,1 + 

0,5 + 0,7 c 2,3 km. Osa kustannuksista on sisällytetty louhinnan valmista

viin töihin. Kun tietyöt voidaan tehdä sopivampana aikana ja koneellisesti, 

voidaan arvioida tierakennuksiin riittävän 5,0 milj. markkaa. 

V o i m a h u o 1 t o 

Lahnaslammen rikastamo murskaamoineen tulee olemaan ylivoimaisesti suurin 

sähkön käyttäjä. Apuosastojen, korjoamojen, varaston samoinkuin asuntoalu

een ym sähköntarve on vähäistä. Louhos toimii diesel-kalustolla. Sähkötehoa 

on arvioitu tarvittavan 800 - 1000 kW. Vuotuinen energiankäyttö on noin 3,5 
milj. kWh. 

Seuraavat teoreettiset mahdollisuudet ovat olemassa energiantarpeen tyydyt

tämiseksi. 

1. lormasjokeen rakenriBttava vesivoimalait~ tulisi teholtaan olemaan riit

tämätön. 

2. Diesel-voima-aggreBaatteja on nykyään olemassa tarvittavalle teholle. Ne 

ovat käyttötaloudellisesti edullisia, mutta kuitenkin tarkoitetut suhteelli

sen lyhytaikaista käyttötarvetta varten. Lahoaalammen tapauksessa ei tämä 

ole oikea ratkaisu 

3. Imatran Voima Oyan voimalinja on lähinnä Otanmäeseä, aivan liian kaukana 

näin vaatimatonta kulutuspistettä silmälläpitäen. 

4• Kajaani Oyan 100 KV voimalinja kulkee Nuasjärven pohjoispuolitae Kajaanis

ta itään, Katermaan ja Leppikoskelle. Yhteys tähänkin verkkoon tulisi kovin 

kalliiksi. 

l~akunnallisen sähkönjakeluyhtiön ~inuun Valo Oyan 20 KVan voimalinja kul

kee Lahnaelammen esiintymän yli. Sanottu yhtiö sähköenergian toimittajana 

muodostaa tässä tapaukseesa taloudellisimuan vaihtoehdon. On olemassa Kai

nuun Valo Qyan sähköntarjoussopimus, mikä on otettu suunnitelman pohjaksi. 

PääomAkustannukset voimahuollon järjestämieostä ovat ~,0 milj. markkaa+ 

6,0 milj. markkaa (jaetaan eri momenteill ). 

P u h e 1 1 n 

Nykyinen puhelinyhteys Tuhkalen Sotkamon kautta Kajaaniin on epätyydJttävä. 
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::>uunnitelman alaisana on uuden keskuksen :rakentaminen Korholanmäelle (5 km). 
Liittyminen tämän keskuksen kautta suoraan Kajaaniin suo tyydyttävän ratkai

sun. Kustannukset puhelinyhteyksistä 0,5 milj. markkaa~ 

V e s i h u o 1 t o 

Insinööritoimisto Oy Vesi-Hydro on laatinut yleissuunnitelman t eollisuus- ja 

sosiaali veden hankinnas ta sekä ;Laskenut näiden toimepi teiden Yaatimat kt:~s

tannukset (liite). Suurin vedenkuluttaja on tie·tenkin rikasta.mo. Se11 ~reden

t arve on edell y t etty 1500 mi nuutti l itraksi. Tehtaan laajente~i eta s i lmällä

pitäen riittää vesiputki sto 2000 minuuttilitraa varten . Jormasjoki on l ähin 

mahdollinen Eij.ttävän humuavapaan veden ottopaikka, kuten kartasta näkyy. 

Varmuuden vuoksi on laakettu rikaetamon käyvän puhtaan syöttöveden varassa, 

joten kiertävää vettä ei ole huomioitu. Kustannukset teollisuusveden hankin

nasta 19,1 milj. markkna. 

Sosiaali veden 'carve on ensisijainen asuntoalut.ella. 'l'ehdasalueell a ;nuodostuu 

puhtaan huomaveden tE;1'Ve vå.h iireksi. Täällä vc:i.da.an -~eollisuusvettä hyvin 

käyttää peau·· ja WC-·ta:rl\:oi tuksiin. 

Asur.·:coalucella x·a.Kennete.an ponja'resikaivo . Tätä pohjavettä voidaan annoksH

tain ·viedä tehdaaalueelle juomatarLoi tukd:i.n. Tun tut:< turhalta rakentaa v·esi

johtovcrkostoa tehdasalueelle yksinomaan v.si..häisen juomaveden sij_:rtämistä 

varten. Toinen näkökoh·~a on vede.."leaanti asuntialueelle paloturvallieuu·!it~ 

silmälläpitäen. Voidaal1ko tässä suhteessa turvautua rii ttävän pohjaveden 

saantiin vai voidaanko palosuo;jelu muunlaisiu toimenpitein järjestää halvem

min, kuin tuomalla vesijohto tehtaalta on asia, joka vielä vaatii lisätut 

kimuksia. Tässä vaiheessa on sosiaaliveden hankinnasta ja jakelusta aiheu

tuviin perustamiskustc.nnuksiin arvioitu r:Littä.vän 5,0 milj. markkaa. 

Vesihuollon järjestelykustafl..nuksista (24, 1 milj .mk) kirjataan työkusi;annuk

set perustamiakustannuksiin ( pois·l;etcal' 5 vuodessa), putkiston kustannukset 

1-:irjataan omaisuustilj lle ( ·14, 1 m:i.lj .mk) . 

• i - "[ .... !. 1). 

' ; ~ l. ·- - 'l j ·: t J 

··~ ·~ ~V 1. -s .• L j_ c r-o • , ~ ). 1..:. '~ • · .• uan :,.. j 1 • .' ~ vl ·~ 

, 
• \ ' • .l • .J. L Jl J 
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jäte on ~-ca·csottc-.ve. vam.·":l.ttomaksi nimenomum IDyrkyLtistE.n kentikalioiden ja 

happojen suhteen. .~a:i.!~eutena. ·tulee iJ.n.e:Lac.:sti olemaan ~iämän vrlkean 1Ge.lkki·· 

pi toisen l:!.et·ceen ;,mhdisi;ami.nen kiintoaineh:i.ul:ka.dste. siten, 0ttei Y"O:i. s .. -~ 

rr:eutensa ja vårinsä. !mo:ect.:~. he:..·f~tti :.d.us.:::ll. ·.s·Ga huouiota . Tä.Jd puhcti.st·.1s 

·~a.pah·tunee parhai t~n aj ln :te.ns -a suurissa o:. • .'.·caissa. Kalkin t9.i alunan li

s~L!::'.raLlt.m edistää htt.~lOn c..ine!~ .... c:r: lc.t:J 1:eutur.ifr~a. LahnC.'3:'.at1lpi jae taa.n pE! co-

va ... lcdlla ;;tsee.ar_ osaotcon, :::.:~·tc:.a Jf)cr •• Rik ... stamon ~;.i.tE--;'ntl:i jo!.de'caan vt·o· 

rotelle~'l aika ajo:!.n vaihdellen e .• ·i < 1 tac.r.;een, johon jti: ,ei;·cii s;y ötoth.än -.i~. taru 

lroko leveydeltä. ·YH -'C j•to':sute't.;a..u.. s ~äteJ.e 1älJ ä. naa )U~·iaJ.ca~. iin sc'~l~ey· 

t ~.~ä.än . Kunkin al t· E- It länsipääcsi:i. en '.llosottokaiv<:.ja , ~oiden kautta selkey 

·i;ynyt ves:i. johue·ccan rant 1val Un ttkr 1.c virtaavc:. ~..u ojaan ta.i :..a.navaan, jot •• 

pi tkj.n vesi pää.stc.:tJ.å.u lopul:..i<:;c-'3·(;; Lahna wjaan ja edt~lleen N'llas;jä.rvcen. 

•.luu 'c lo•.2ho'~s€'n lti.nsipuolel ts. tu~ ·.:vE. t veuc·t: (Pi'..:o.rioje.), ,io':!dJ taan SUl)raa.."'l 

LahnasJ.ammen pohjo.iopuolitsl3 .wa.lm'1.cojaw~ jottei ni.ide t ve:!:Lvirtaukset tu

lisi häiritsemään jätt€.el1 laskeuJcunis lia al trdss&. 

Maansiirroista ja hylkykives· ... i o·.aclaqn patorakennelm:len :cunko~.ines. Juttee;1 

karkeampe.a magnesi:i. tt:i.c.. voida.::.n myoe käyttää. valJ.i ... n rakentatT ~.seen. :Jahnas·· 

lampeen voia.e.an sen n~_fyiseen \TGJiko.r.~eutecn aati varastoida J.ähcs 10 vuo

den jäte. PatoaealJ.e. :rannat 2 me·:..rin ~:ol'keuteen , rii·~·cää tL!.as::t. edelleen 

15-20 vuod.elr.si • 

.Nikl<:elin tal teensaan·~i merki tsoe kokonais·tuottoje:n osaJ.ta. sangen vähän . 

On ajateltu järjestää as:!.a niin , B't,;tä malmin nildw.Lipi·coiset t iisut sykloo

ne:i.lla , spil•aaleilla. tai pöydillä ?lkas·iie·liaa.n esi tuot i;eeksi , ~oka sitten 

erillisess ä vaa...lldotuspiirissä puhdistet aan lopulheeksi rikas·t:eeksi . r.räl 

löin voidaan IlliYÖB tämä. pieni vaahdotuspiir:i. ja sen jäte käsitellä erilli

set-Jti päästämättä tätä jä·l;että pääpiirin yM;eyteen. 

Pidetään todennäköisenä, että tällä järjestelyllä pystytään hallitsemaan 

jätekysymys. Ottaen huomioon jäteveden vaa:r:·attomuus sekä vesilain tällaises

sa tapauksessa mahdollisesti myörl. tämät poikkeukset, ei tässä vaiheessa ole 

katsottu aiheelli seksi sisällyttää suunnitelmaan muunla:i.sta jätteenpuhdistus

lai tosta, 

Mainittakoon, että Kalataloussäätiö on tehnyt jätevesiä koskevan tutkimuksen 

kesällä 1961. Tästä on olemassa tu·iikimusselostua. 

Jätevesihuollon järjestelystä aiheutuva·i; pä.äomakustann1~kset on laskettu 2, 7 

milj. markaksi. Patorakennelmiin tarvittavien maamassojen siirtokustannuk

set on osukai huomioitu toisaalla. Varataan lisäksi jätealueen patorakennel-



mie. ym perustami skustannuksia. vv.r-ter- 5 r 0 milj. W$,rkkaa. · 

Viemäröinnin kus·ca.nnukset on Vesi-Hydro a.r•rioimrt 7, 2 milj . mn.:dcaksj . • J"är

jedely näkyy kartasta . Tarkoituksena on johtaa eosiu.e.l:.i.se·i; viemä:..':i.vedet 

asuntoalueelta ja tehde.f1alueel ·i:;a yhteen ,:jb. sitten jäte<llueelle. 

Jätealueen ja viem.ii.rdir..r.:.in kus'1;annukset, yl:teensä 14,9 milj. narkka.a., pois

-GeJ(Je.an perustamj.skustanr.,usten muodossa 5 vuodessa. 

K i i n t e i s t ö t 
=:;::2=t:========-:==~===:.:::::::: 

Tehdasaluetta varten on laskettu lunastettavakai 12 ha maata U.lusrajoja 

myö t äillen Lahnasojaan saakka (vrt. piixros). Asuntoaluetta varten 'i::a.rvi

te.an 10 ha. Hehtaari n keskihj.nnaks:.:. otetaan ·JOO 000 markkaa. vesijohtoa var

ten tarvi ·i:;·i;avas·~a maa- alueesta euor::. tetann korvaus. 

Suomen Malmi Oy1n kirjanpidossa esi:tntyvä kaivoapiiri·coi mi tukeen mukainen 

maanlunastusmaksu 2 ~ 2.:!Gilj. ma.rkl~aa siir·i:;yy se~Palle tiliL.e , joskaan tätä. 

va:-:oten ei enää tarvi t a pääomaa . 

Kustannukset maa-alueiden ostamisesta anrioidaan 2) 5 m:i.lj. markaksi . Pois

toja ei suori teta t ästä St11lllllasta. 

A a u i n r a k e n n u k s e t 

Asuntoal1.1.een sijainti näkyy kartasta. Henk:i.lökartan mukaan tarvitaan kahdek

salle henkilölle asunto . Ensimmäisensä vaiheessa on tarkoituksena rakentaa 

3 kpl å2 )erheen rivitaloa sekä isännöitsijän talo, j ohon samalla sijoite

taan kerho- ja vierastilat sekä autotallirakennus. Asuinrakennuksista on 

olemassa arkkitehti Autareen ehdotus. Kustannukset asuinrakennuksista ovat 

25,0 milj. markkaa . Viemäröinti sisällytetty Veei-aydron ehdotukseen. 

T e h d a s r a k e n n u k s e t 

Tehdasalueen sij ainti ja järjestely näkyy aeemakaavakartasta . Keskeisenä 
! 

on varsinainen tehdasrakennus. Siitä on tehty luonnospiiruetua, jonka mu-

kaan se tulisi olemaan 58 m pitkä, ~ 5 m leveä ja keskimäärin10m korkea. 

Toisessa päässä on murskaamo käs:!:ttäen kivenkaatoaukon eäleikköineen ja eeu..: 

loineen, Hazemag-murekaimen, josta murskattu kiVi ~levaattoreilla no~tetaan 
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rika.stamon .murskesäiliöön. Rakennuksen pääooaan sijoitetaan ja.uhatus-,raah

dotusosestot sekä toiseen päänän hianojauha~us-suod:i.n- ja kuhra.tusosastot. 

Kuivatusuuni sta tuota viedään hihnalla tuoteva:rastoon. Kuivatuspuolella on 

va:-cattu tilaa tehtaan työnjohtoa v·a.rten sekU. peseytymistilat. Rakennus on 

betonirunkoinan, Keskuslämmitystä ei 'tarvita. vaan ta.rvi ttav:i.in kohte"i.siin 

johdetaan lämpö kuivaa.mosta. Rakennukoen kokonaistilavuus säiliö·~ ja tuote

varasto mukaanl uettuna on 8933 m3• Ottaen huomioon, että maansiirtokustru1~ 
nukset on huomioitu muualle. (tie~ jätealue) ja että maasto on rakentamist~ 

va11 ten soveliasta, voidaan arvioida rakennusk1..1stannuksiksi 3900 mk/m3• Teh·· 

dasrakennus maksaa tämän mukaan 35,0 milj. markkaa . 

Huoltorakennus käsittää. varaston, korjaamon, autotallitilat, laboratorion 

aekä ruokailuhuoneen. Huoltorakennuksel la ja kanttorilla on yhteinen lämpö .. 

keskus . Ra.kennukser: mitat ovat 10 x44 x 5 = 2200 lll3• Hinnab:.i arvioida..:n 

5000 mk/m3, jonka .nukaon se maksaa 11 ,o milj . markkaa. 

Kon-ttorirakennus tulee olemaan yksikcrrok::Ji~1E-m pv.u:rake1mus. Sii tä on pohja·· 

piirros, jonka. mukaan se on 6 x 20 x 3 "' 360 m3• Toiseen päähän tulee 

konttori huonei ta. ja toiseen päähän ~~fl.~· Kont·corin arvioidaan mak

savan 4,5 milj. mar~, 

r._l}mJ.:;muase~ Jorma.sjoelle. maksaa. (Vesi-Hydron mukaan) 2,0 mil.i. markkaa . 

Jii!jähgysainevarasto louhoksen läheisyydessä malcsaa 0, 3 milj. markkaa, muun· 

tajakoppi 0,5 miljo markkaa sekä muita rakennuksia varten varataan 0,7 milj. 

markkaa.. 

Suunnitelma lähtee siltä pohjalta, että louhinta annetaan urakoitsijalle, 

ainakin aluksi. Senjälkeen kun toiminta on päässyt hyvään alkuun, voidaan, 

jos niin halutaan, valita so1'iva kaivoskalusto ja suori t'i;aa louhinta omin 

voimin. Varsinaisia pääomakustannuksia ei näinollen tarvitse varata louhosta 

varten. (Vrt. louhinta- ja karkea.murskauskustannukset) 

Tehdas 

Tehdasrakennus käsittää murakaamon, rikastamon, ~aamon ja tuoteavarston. 

Nämä pääosastot liittyvät läheisesti toisiinsa ja ne on suunnitelmassa edel

lytetty sijoitettavaksi yhteen ja samaan rakennukseen. Tehtaan kone·et ja 

laitteet muodost avat koko hankkeen pääomakustannuksista noin kolmanneksen. 



r 

Murskaamon piiri muodos .;uu sang~;;n ;'(lu:ln~~rtaiseJ:csi nj_mcnoms:.an .3er.·,ruokai, c t; .• 

tä. vuolukj.Yi murskaniuu ja jav.hautuu hyvin helpo3ti. Tä.a·cä on elenaosa 

käy-t~'.nnön kokemus koe ·cehtaa.sea. Val'Sinaiseksi murska:i.meks:i. on valittu Haze .. 

mag AP-4, jos-ta on olemasa~. täydellinen tarjous. Teholliaee~j:i tärnä murskain 

on ylisuuri ko tarvetta va.t·"ten, .nutta toisaalta tä.llEi. ratkaj.st.lla päästään 

siihen, että karkeamursk&.us voidaan suorittaa yhdessä vaih8essa . Ha.zemagin 

sycttöaukko on 700 x 1000 cm. Siittikin huolimatta, että malmin ammunta 

riittävän p:i.eneksi ja ylisuurten lohkaroiden rikkomi nen m·.1rskl:.:i.men sålei

köll ä aiheuttaa jonk:i.n verre...ll lisäkustannuksia: aiklla.nsaad2LJ1 ko ratkai

sulla huomattava pääoruakustannusten säästö. l1iurrJkaamon sij oi t·~amisella vä

littömästi rikastamoa yhteen on haluttu säästää tilaa. Murskat tu tuote nos

tetaan rikastamon säiliöön hihnaelevda.ttorilla, jolloin sääst~·tään ylimää

räiail tä kulje·tushihna.rakennelmil t a. . Elevas.t torien käyttö ko tapauksessa 

on katsottu mahdolliseksi ko~emuksen perust0ella. Vuolukivimursk~ on peh

rnoista ja hyvin vähän. k1.1J.uttaYaa. Tällä ratkaisulll saadaan r:zyös pöJ.yn

po:!.sto edul~.ises1;i keskitettyä yhteen kohteeseen. 

1\iurskaamon järjestelystä esitetään kaaviopiirros, samoin tarv:i.t·cav:i.cta 

koneista ja laitteista.. i~t1rska.amon pääomakustannukset koneet userulUksineen 

ovat 14,0 milj. m~rkk~~ . 

]:~·i kastamoa~ on l eadi t·i;n rika.stus {!lavio .~~..m.eluetteJ.oineen . Ke ,keisimr.lät ko

neyksiköt on ajateltu ostaa ut1aina. Olell'.Ed8a oJ.evia kocrikas•liamon .lei ttei

·~a on sovel tuviP.. osin btytdt·Gy hyYäksi. Illutm mua'Jsa pumppujen l"ohdaJ ta on 

hE..rki ttu -.,roi tavan kiiyt·cää Wil:':' 1.ey-p·1r:r.ppu,ja: .i oi·~a on s ... ! :ä yht Lö1.lä i -l; .... el

läiin että käyttövapaan• mr:u.:.r,r:a nckå Cutokunpu Oy: 11E e te. &:·ndn -~fliYok

se3lla. l!lci.elleen -.roidaan 'we:ril~a .... ·te.Don moottori t, kennot ja p•1tkisto kåyt t ää 

r,yväkai. Os3. koneitr oste·~aan OKU:lta. ja HcYerista . 

Rikastuokaav:i.on pe1·usteena ovat suori ·~etut laajat laboratol·lo~<okeet sekä 

koerikestamossa saatu kokemu& vuoluki ven jauhatuksesta ja rilv:ts'tuksesta. 

Talkin rikastuskaav-lota suunni tel·~aessa on VTT&n vuori·ceknillinen labora

torio jatkuvasti ollut mukana asiantunti jana . 

Rikastamon keskeisin koneyksikkö on kuul~lly. On harkittu voitavan tulla 

toimeen yhdellä myllyllä. Toiselle koeyksikölle on jätett,y paikka vapaaksi 

laajentamista ajatellen. Kennot ovat osaksi olemassa, osa teetetään Lap

peenrannan Konepajalla (Okko 1,5). Hienojauhatusmyllykai sopii Haverin put

kimylly. Suotimaksi on ajateltu hankkia "Eimco-Diso"-erikoissuodin. Tämä 

on erikoisesti rakennettu tämäntapaisia hienoja rikaeteita varten (vrt. jä-

, .. "'k1 t) _emnana _u_va ~s . 
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Rtkaetuskaaviossa on Nj.-pi:.i.rin yks:!. tyiskohdat jätetty avoimiksi. Senjäl

keen lrun pääpiiri on saah toimintavalmiiksi, voidaan rakentaa Ni-piiri 

lopulJJ.seen asuun se. ( vrt. rike.stuskuatw..:."lukuet). Tä,tä varten on rikas·Ga

mcwn jätetty riittävästi tilac.. :ra-piiriin ..:ijcU:;etta·vat konee·c ovat o l,.e~ 

massa . 

Ri lcastP.mon koneiden ja J.ai :•teiden pääomakua·Ga:rumkse-c · ase1mnksineen ovat 

erillisen luettelon muka.a.n .5..Q.1_j_miJ :l..: ... BY~.!'f.LS§!;.I!• 

full.Y.aam-2.• .l!iri yhtepksissä on käsitelty kysy.nystä talkkj tuotteen kost0udes

te. ( vrt . hinta ja rahti). Tiedetään, e·ctä tavaJ.:U.sille. mineraalirikastuk

sesaa. käytety:i.llä Ldekko- tai rumpusuotimU.la voidaan täms:..J.tapainen ta.lkki·· 

rikaste saada noin 30 % v~ttä. sisä.l·bäväks:i.. On -~utkittt-. eri mahdollisuuk·~ 

sia ja päädyt't;y siihen, että Bimco·~Disc-suoc.in on täseä erikoistapaukses:=.;a 

tarkoi tukeenmukainen ja sillä saadaan koste.1s tuottaessa alen:r..etuksi 25 7~

iin ennen tuotteen varsinaista kuivatusta . 

Maassamme ei missään suori te ta JGä.mt'ntapaisen tuotteen kui vatusta, joten 

kuivatukseen liittyvistä tek:nillisj.stä ja. kus·tannuksellisista kysymyksistä 

ei ole olemassa käytä!f~Ön numeroarvo,ja . Ulkomailla sensijaan on olemassa 

runsas valikoima uuneja eri käyttötarkoituksia var·Gen . On olemassa kaksi 

päätyyppiä uunia sen muke.anr joutuu.:co ku:i.vattava aine suoranaiseen koske

tukseen savukaasujen kar-:o-sa. vai tape.htuuko kuivatua epäsuorasti niin, että 

erj.llisesti kuumennettu ilma vasta johdetaan kuivat';;av-an aineen yhteyteen. 

J .::.lkilllllläistä periaatetta sovel ta·l.rat uunit ovat tietenkin varmem:pia, ,joskin 

samalla kalliimpia. 

Kysymystä siitä, onko La!maslau~en tapauksessa valittava suora tai epäsuora 

kuumennua, on toistaiseksi ratkaisematta. Epäsuoraa kuumennusta soveltava 

Ruggles ... Coles-uuni on varmasti hyvä .. Muut uunityypi t, joista on saatu tar

jouksia, soveltavat enenl.ffiän tai vähemmän suoraa kuumennusta. Esimerkiksi 

Buell-Limited Turbo-uunia käytetään yleisesti kuivaamaan kaoliinia. Tämä 

osoittaa, että käyttämällä puhdasta polttoöljyä ja tehokkaita polttimoita 

ei polttokaasujen likaavaa vaikutusta tarvitse pelätä. 

Edelleen on avoinna kysymys talkkirikasteen säkittämisestä. Ulkomainen talk

ki tulee .maahan säkitettynä, samoin jotkut korkealaatuiset kaoliinit. Voi

daan päätellä, että säkitetyn tuotteen a-hinta. on noin 2 mk kilolle kal

liimpaa kuin bulk-ta.va.ran. Riippuu myös tehtaan ka.oliinivarastosta, halu

aako tehdas nimenomaan tuotteen säkitetyssä muodossa . Sä.kitetyn tuotteen 
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toimittamin en l i enee v:i.ime aikoina vähentynyt monenlaisten sopi vien kuor

maaj i en j a t r ukkien mahdollis t aessa bulk~tavaran käsittelyn. Toisaalta taas 

kuormauslavojen yleiatymirlen suo säkitetylle tuotteelle tehokkian ja tar

koi tuksenmukaisen kuorma.us-, kuljetus- ja purkausmahdollisuuden . On ilmei ·~ 

ses ti ennenaikaista sanoa tässä vaiheessa säkityksen tarpeellisuudesta 

mitään varmaa, eikä se ole tarpeellis·~aka.a.n . Jos kerran tuote voidaan toi

mittaa tehtaille säki ttämättä ja tällöin halve1:1min," on säki ttä.m:i.nen turhaa. 

Joe t aasen säkj.ttäminen syystä te.i toisesta tulee ajankohtaiseksi, on tuot; .. 

teella va.s·liaavasti ko1·keampi hinta, jot~n l'1i tään ylimääräisif kustannuksia 

ei tarvitse ottaa huomioon . Siinä tapaukse "sa, ette, talkkia tullaan viemään 

ulkomaille , on se säki·~että.,.rä.. hinta tulee tä.lJ.aiseste. tuot·cE..e ta o:Lemaan 

tois t a suur uusluokkaa . ~.Juunni telmassa on s~-i..ki t;yskoneelle vaTGttu tila. 

Bdelli sestä selvi ää, että. kuivatuskysymyksen pääongelma on o'ikeE~.n uuni·tyy~ 

pin valinta. Lahnaslailllllen vaaho.otustalkin kuiYa:tukseo:n sopivc:.a uur...ia on 

ti edustel t u eri puoli lta. Puuttumatta tässä yh·~eydessä yksityiskohtiin, 

luetel ta.koon vai n ne to:i.minime"li , joiden kanssa on käyty kirjEenvaihtoa tal

kin kuivat t ami s esta. 

F.L.Smidth & Co, Co:penhagen .. 
Per:ry Equipment Coi.~p;~ USA. 

Head Wrightsen Ltd . 

Buell Limi t ed 

l:~aschJ.nenfabrik Friedr·ich IIaus & Co . 

Har·l;zerkl e i nerungs-uncl Zementmaschi nonbau . HAZEfi!AG 

Kuivaamon keskeis:LliUi!än !)ääomaknstannukscn muodostaa. tietenkin i tse uunin 

hankinta. Vali tettavast:i. eivät kailr..ld. eaollämain:.i. tut J~oiminimet ole jättä

neet l opulli s t a ta:r·jouzta . Suunnitelman pohj aksi on ote ttu Head W:d.ghtson ' .. 

i n epäsuor a r umpuumhi. Tämä 1J.uni on ilmei sesti l:in erinomainen ta l kin kui va

tueta varten, j oski n se on sangen kalH s. On oletettavissas et t ä on ol emas

sa huomattavasti hal vempia uune j u t j o·tka saa tte.isiva"t tulla kysymykseen. 

Ennen lopu l lista. ratkaisua on syytä k okeil l a talki n kuivatusta eri tyyppi

s illä uuneilla auurehl{ossa mittakaava ssa. Suunni telmassa on varat tu ku i vaa

mon pä.äomakustfu"lllukaiks i 24 ,0 milj . markkaa. 

Tuotevaras-ton j ä rjes tely ilmenee tehdasrakennuksen pohjapiirrokseeta. Nor

maalis ti uunista tuleva kuivattu t a lkki·cuote putoaa hihnalle, jolla se siir

retään tuotevarastoon edelleen autoihin kuormattavaksi j a Kajaaniin kulje

tettavakai. Uunin ollessa syystä tai toi sesta epältunnossa, huollossa tai 

muuten seisauksis ea, t äytyy Eimco-Disc- suotimelta tuleva tuote voida aiir-
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J.id tt t• 

*•l"''"N'l ~E:. ·cu .ec; ..; ·::. d:c ~.::i.. t ..!.. J. ~' • • -rt :u.i ~ 0-15 LU t1.1.t.Uvl'• a l . .Li st• -ce 1 ~~- · , 

· · nei.'-'.._f"ti Ut'Pko"tsiju ~ '1 ""i\113. : jot( yön .·ikara ''clllliS"tll"'tP 1; v1.:L'a 

or~ ·var!l.sto:i.-i;.,_;'la. S·mnn~t0lnr. 11,_ <>u 011 pii:·~. :.ttd.::.n li:",b~tcr~ ·~rvä ;yksi 1.;jc""1I 

Jauto.tj.ovaun,m j•ma. J . 7at t~~;. ei cace.t. ta"i. (.Jl.. 1:t;yy ·n·.tt" toi~:i.ttl,.:·ra:i.

keuJ!.sio l'au·\ietiellä lähet.Jtt:<:-.;·~l t.vLra •.. s htt:len fl,jei;e.m ~Ut)te 8Ut,,.. <'~l' Ka-

jstan:l. O;y:n ·l;Uytea-.;.nw"'!E'A'{31"~ocl. utt .~r hUOJL"icon ·(;äc.an teht•taJl c.uunn. ·~ulu·· 

tu!::seu~ v ... .i.tban tehte.&. v,lr stc ..-;, sane.lla p·; ~äi"i ~Jahna~ .. ..lfiL'lnn talkki taot·~uet ... 

::!'äänls.:i.benE. puskurive.rastor~a. 0;.1 ha:rkittu, että e:dellä. ano-Gut sej_kat huo

C.lioiden Lnhnas larr.me"~" tuotevc...ra5tolle e:. ta:rvi tee varata quu:rempae. ~ilaa 

l:uin että :::iihe11 r.ahtuu ko:m.Jn vuoi okauden -tuotanl.o, 375 tonni.a. Cn myös 

harki t cu erillisen, suuremman tu:>tevarasto:_ "ta1peelH.suut-ca Kajaani3sa, 

jol~ oin myös rautatievaunujen ~ruormaus B'la-Gai siiu nopeamma.ksio LdeJ.li.;;e ·~ 

näkökohdat huomioiden ei Kajaan.;.n varas-to liene tarpeellinen. 

iJ'uot-teon lruormaa.ninen maan tasoJ.la oleV€'.(i-Ga va::-as tosta pyöriikuormaajalla 

tui. vas~caa.ville, koneilla on teu.llista eikä JJ.e soveliasta puhtausnäkökohdat 

huom:i.oonot taen. On m:r.~s vara.udut liev:::. '.ar~.s toiUJa'ln erilae.tuista. tuo-i;-;ltta 

eri ~ oeen . PöJ.yäminen on myöo ote~;ta.vc.. huomioon. St.unni telne.saa on låhdet

ty s.:.i tr , että kui v<~ t lkk;_ tuote pi iil :ä:Lla .. ihnalJ.a nor tetaen tarpeekai ko:.>· 

1-~cc:.n.e erillisGeil tt1otc ~Tastoon, jof te se Kuo:cmuuelt-.t.t. teujen kautta toj_dae.! 

pndo".;taa auton ).e·. alle . 'lell~i. ~ .1ottu j :.l•jestely edellyttää. '1ih""lan, pa:i.ne

L.ma~.uukut ym tar11~ellisia. c >U~t:lj_ne~.tä . V ra-i:uan tuo·~evl:l.ra&ton kouei.aiin 

Ja lai tte _sj_-!..n i~.Q. plil,j c.J.:..l!:.:'kka~ 

b!,m..!?J21La.~qm.lm_!f.o~-nru.t~-.l! maksaa Vef3i-1:Iydror• .1ukaru1 3 mj lj. rar ~kaa . Ku·l;en or. 

maini t·~u , kirjati:an vesijohi.ovel'kooton ty-91mstannus perustamiskuatalli-mksi:i.n;,: 

Va.rsinais"~en putkien pääomak.1starmus, 14,1 milj . markkaa kirjataan lai ttei

siin ja poistetaan hitaammin . 

Muuntaiaja sähköjohdot maksavat Kainuun Valo Oy:n mukaan 3,0 milj. markkaa, 

josta 0,5 milj . markkaa kirjataan rakennuksiin. 

Korjaamon koneiaii~~ laitteisiin varataru1 3,6 milj. markkaa. Tällä sum

malla saadaan välttämättömät koneet kuten sorvi, porakone, konesaha, hio

makone ymv. Todettava on, että yhtiöllä on sangen täydellinen pikku korjaa

mon kalusto vapaana Kolarissa. Suurempien Korjausten tullessa kysymykseen 

edellytetään turvauduttavakai Kajaanin ja Sotkamon korjaamoihin. 
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~ul,j ej;~~..9J}. vare;t.· a1. 3, l'lilj •• 1ark11:aa henkilö~utcm jP, ruvl toau·l;on 

hankkimista varten. 

J..~ahnasle.mmen ka:i.vospiil•i -1; ov2.t yhtii)r k~.rjc.npidossL ~-:i.rjattu ...,i ten, että 

maa-alue on 2t2 milj. narko.n L!'Vvi:;.ona ja :i.tse .vaJ.miesiiJltymb~ 2,8 .. 1ilj. 

merkan arvotsena. I~a.eJ.J.isoc;tä ei suc.r:i.·Let~. poi~ t.oja. I:almiesiintymä. on aja~ 

tel tu polstettava.tts:'_ 10 vti.cde:ssa. 5rnoth~ 5 milj. mark9ll ki:i.~janpidQJ.linen 

siir··co ei edcJ.ly'tä uutta päliomaa, oinkä \ruok<Ji se on esitetty a.set~J.massa 

eulke:i.esa. 



Murskaamon k o n e e t .j a 1 a i t t e e t 

Murskaus 

1 o Ketjusyöttäjä 
Moottori 1 kW 

2. Säleeeula 
Moottori 3 kW 

3. Iskumurakain 
Hazemag A P 4 
Moottori 51 kW 

4• Hihnaelevaattori 
Moottori 15 kW 

5· Täryseula .! 
.Moottori 1 kW 

Kpl Milj.mk 

1 o, 1 

1 0,5 

1 

2 3,0 

6. Rännit, euppilot ym 1 ,O 

1· Pölynpoistolaitteet 2,0 

8. Noeturi (talja) 

Asennus ja sähkötyöt 

Murskaamo y h t. 

0,3 

11,5 

2,5 

14,0 

Huom. 

Haveri 

Kone-Pohja Cy 

I_Iazemag 

SM Oy 

MTH-Keskus 

SM Oy 

Tehdään 

Suomen Puhallintehdas 



R i k a s t a m o n k o n e e t j a 1 a i t t e e t 

Jauha·cu a Kpl Miljo mk Ruom . 

1. Rumpusyöttäjä 2 1 ,o Lappeenrannan K<:.mepr• :i 
.Moottori 1 kW 

2o Hihnalruljetin 1 o,a Haveri 
Koottori 3 kW 

3· Kuulamylly 8 X 9' 1 15,0 Karhula 
Koottori 260 kW 

4· Lietepumppu 2 1,2 Morgå::-dshamm~:~:· 
Bldroseal D=6 
Moottori 15 kW 

5· Luokittelusykloni 2 0,2 

6. Putkistot 0 ~ 3 

1· Hihnavaa.ka 1 1,6 
Adequate Weightometer -· ... ·--

~ .. 20, 1 

Asennus ja sähkötyöt 3,4 

Ja u h a t u s 2~~2 

V a a h d 0 t u e 

1. Etuvaahdotuskenno 2 2,l SM Oy 6 kpl, "'"!·' ~ ~,... 

6-os. Fagergren rannan Konur ., 
. ~· r Moottori a. 22 kW 

2. Kertauskenno 2 2,1 J ... app.,.)~nranlhT·~! ~(l. H')d 

4-os. ·:kko 1 5 
.Moottori a 11 kW 

3· Lietepumppu 2 1,2 Morgårdshamn:~:!:' 
Jtrdro sea.l B-6 
Moottori 15 kW 

4· Syklonit 6 0,6 

5. Lietepumput 4 SMOy 
Wilfley 3" 
Moottori 7 kW 

6. Putkimylly 1 3,0 Ra veri 
1350 x 6610 mm 
Koottori 95 kW 



7. lJiet epumppu 
.Hydl .. oseal B-6 
f!oottol'i ·15 kW 

8. Reagenssis~röttäj ~. 
Clarkson 

Jl0agen ssi pumppu 
Karhula Z-Laval 

9· futkist ot ym 

Asennus ja sähkötyöt 

Knl Milj .mk 

2 

2 

0,5 

..;.Y..-e.;.....;:;o.~h;;.....;:d;;....;:o~-t;;...;u~s.,_ _________ . ___ ._l.l:..i_.~ 

.j .LJ u o d a t u 11 

1. Sakeuttaja ~ 1 x 3 m 2 
Moottori 2 kW 

2 o Kalvopumppu 2 
Manner 311

, moottori 2 kW 
Sala 4 1

' • moottori 2 ~kW 
.! 

3& Rumpusuodi n 2 
Eimco Belt 
Moot·i:;o r i 2 kW 

4· Imukone 
.Nash H 7 
Moottori 20 kW 

5. Vedenerotussykloni 

6. Putkistot ym 

Asennus ja sähkötyöt 

2 

2 

3,4 

o, 1 

11 ,5 

1 '0 

0, 2 

0, 5 

S a k e u t u s j a v a a h d o t u a 18,7 

Siltanosturi (5 t) ) ,0 

R i k a s t a m o y h t. 58,5 

Huom . 

Raahe Oy 

SMOy 
Haveri 

Ei mco 

Karh;.1la 

Tehdään 

Ajosilta, säleikkö, murskesiilo, sakeutussammiot, kulkusillat, 
pumppukaivot ja konealustat sisältyvät rikastamorakennukeen 
kuutiohintaan. 
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K u 1 v a a m o n j a t u o t e v a r a s t o n 

k o n e e t j a 1 a 1 t t e e t 

K u 1 v a u s Kpl M:l.lj.mk Huom. 

1 • Hihnakuljetin 1 0,5 Haveri 
r4oot tori 5 kW SMOy 

2. Kuivausuuni 1 20,0 

3o Hihnakuljetin 1 SM Oy 
Moottori 6 kW 

20,5 

Asennus ja sähkötyöt ),5 

K u i v a a. m 0 y h t. 24,0 
======~======~=====~==================~~======================c=~========~ 

T u o t e v a r a s t o 

1. Hihnakuljetin 
Moottori 2 kW 

Luukut 

Ym laitteet 

Asennus ja sähkötyöt 

T u o t e v a r a s t o y h t. 

1 0,5 Haveri 
SJ!Oy 

0,2 

0,1 

1,4 
0,6 

2,0 
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1. Perustamiskustannukset 

Alueen kuj.vatna, maa.nsiir·Gotyöt 7. 6 

~ierakennukset 5, 0 

Voitr.a, puhelin (liitt.mak.su) 

Vesihuolto (työ) 

Jä·cealue, viemäröinti 

Suunnittelu- ym sekal.kus·~. 

2. Kiinteistöt 

Maa-alueet 

Asuj.nrakennukse t 

Tehdasrakelmuksei; 

Tehdasrakennus }5,0 

Huol torakennue ·1·1 ,o 
Pumppuasema (.:ro7.'1llaa,joeJ.la. 2.0 

~ 

Muuntaja, räjäh~sainevaras-

to ym sekal. rakennelmat 

Kon~torirakcnnus 

3o K&neet,~alustot ja laitt~ 

Tehdas 

14urskaamo 

Rikastamo 

Kuivaamo 

Tuotevarasto 

Pumppuasema & vesijohdot 

Muuntaja & sähköjohdot 

Korjaamon koneet ja laitteet 

Konttorikalusto, ensiapuasema 

Varasto, laboratorio, palokalusto 

Kuljetuskalusto 

4· Me.lmiesiintymä 

5. Varaosat ja tarvikkeet 

6o ~yttöpääomaa, varalle 

Yhteensä 

1. 5 

·t4,0 

58,5 
24,0 

__b..Q._ 

11' 1 

__g,_2._ 

Päåo·au 
milj.mlr 

48,5 

(2,~)+2,5 

25,0 

98,5 

19,6 
3,6 

4,7 
3,0 

(2,8) 
5,0 

36,6 

300,0 

Poisto 
% 

20,C 

5,0 

2,5 

10,0 

8,0 
15,0 

10,0 

20,0 

10,0 

Poisto 
mil,..: .mk 

9, ., 

0,6 

2,5 
0,2 

9,8 

1 '6 
0,5 

0,5 

0,6 

0,3 

26,3 
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Johto & Konttnri 
l~ ... ----.- •• '~-..... _...., 

I Af'llilÖ:f. t r,ij ä 

'-

ll.ttiö'~ !~Yk"/.:.s·;ä 
c.ynmq,'t M. väke? ·;a:l. 
ulkop•t ~.::1. a>J E;·~:;. 
pQlka .:t·,va.a 

'?B.ike i.li 'J .. a 
vä.:::~::i' lä1J .. yr .
pä.:r:i.L t(is L[, •• diy 
jyJEJr .ä ~o·~;oe~ 

Ko:u.e... tai sähkcU.nB).ni:!öri 
Ko"11< l;orinhoi ta,j a 
Kcm.tto:+..--!Gt1 t 
L-u·tollku:i.jatta.ja., lähetti 
Si:L v·r.1oja 

_,Jo·. , ·c } 

!;ouhoa & k~rk~Z'avlurskv.§!.Q. 

Tyi,x.ljoutn.ja. ( aamalla ullcotJ 1i
:ryh11:i..in esimies) 
Louhj.n ta ( ura!talls.) 
LE\ataua (urakG;llaJ 
M:u:r~:~ka.ue 

hl!.~Jl .(Eiltaata.no ~- Ku:U:~Ilill.) 
•ryi)J.tj oh t~j a 
Rikac ·Garnon v·uorostu.m:i.eh~t, 
toim:!.ve1.t au.malla vcc~hdd'ttejine. 
ja myJ.lärainä 
Su CJ o.iru.;... oho t 
Uu'?.i iniehet 
SäkittäJät & l~~ettäjät 
I.aboranti t 

!T'l!!2i,~ 

~1!12. 
'fa.raetonhoitaja 
Apulainen 

.KQ.Llnuspaja 

Korj.päällikkö 
(insinööri, vrt. edellä) 
Xorjaamon e·tumies 
Kor jr~1s- ja huol tondehet 

Ulkotyöl.,Yhmät 

Hakennusmiehet 
Veai & jätehuolto 
Talonmiehet 
Siivooja 

2 
1 

3 + 4 7 . 
~ .... --~~--------....... ... -._, __ _ 

1 

--~-~·----)X1~.-

3x1 
3x1 
;x·i 
2x1 

; 
3 
2 

r .. -- -..----------L .. ~---
2 + 

----~-------~----------,_,..,..._ 

1 

1 
t: 

"' 

2 
2 
2 
1 

2 + 13 0 15 

8 + 30 "" 38 
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KÄYTTÖKUSTANNUSTEN JAKO 

KIINTEÄT KUSTANNUKSET 

Poistot 

Korot 

Vakuutukset & verot 

Hallinto & mfynti 

KÄYTÖN YHTEISKUSTANNUKSET 

Ty8maan johtoporras & konttori 

Varasto 

Korjauspa.j~ 
. .! 

Autot & huoltokuljetukset 

Ulkotyöryhmät 

Muut sekalaiset yhto kustannukset 

MUUTTUVAT KUSTANNUKSl!.'T 

Louhintakustannukset 

lviaanaiirtotyöt 

Ruoatekivan poisotto 

Va~sinainen louhinta 

Karkeamurskau sku stannuka et - Lastaus & kuljetus 

Murskaua 

Rikastuakustannukset 

Varsinainen rikastua (jauhatus, vaahdotue, suodatus) 

Vesihuolto 

Jätehuolto 

Tuotteen ku:J.va.tuekustannukset 
.. --·· ---

(kuivatus, eäkitys. varastointi, kuormaue) 

Rahtikustannukset 

(autorahti Kajaaniin, varastointi ja kuormaus) 
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Kiin-~-:isiin kustammksij_n h1.~. taun m.·.unni telmun .Lukaan poi stot , kol~ot, vakuutuk-

set je. verot sekä ha.l]j.m1on kulut. 

!:~1 
Pois-toja laske-~taessa on nouda:t;et"Gu verovire.nomaisten määräyksiä ja ohjeita, 

Lähtökohtana on, että tehdaslaitos on pitkäaikainen ja pois·toaika senmukaisesti 

pitkä . Yleinen poisto~:?~ kalustolla on 10 %. Korjaamon koneet sekä kuljetuskalus

to poidte·taa-71 nopeammin . i'IIi tä rakennuksiin tulee , sovelletaan yleistä käytäntöä, 

asuinrakennukset 2,5 % sekä tehdasrakennukset 5,0% (neljän ensimmäisen vuoden 

aikana saa poistaa korkeintae.n 30 ~&). Perustamiskuetannuksiin, mi'i';kä lain mukaan 

on poistettava 5 vuoden aikana, on karätty sellaiset pääomakustannukset, mistä 

ei jää yhtiölle mitään kouriintuntuvaa omai suutta. Poistoista esitetään yksityis-

r koh·tainen asetelma. 

Korot 

Korot määräytyvät tietenkin kokonaan sen mukaan, miten paljon tarvitaan pääomaa 

ja miten se hankitaan. Teoreettisesti on kaks i vaihtoehtoa. Suomen Malmi Osake

yhtiön osakepääomaa koroitetaan nykyisestä 91 ,7 milj.~t:sta kolminkertaiseksi 

275,1 milj .markka.an, jollo~n yritykseen saadaan 183,4 milj .markkaa. "halpaa rahaa11
• 

Puuttuva pääoma lainataan l iikepankeilta käypää 7 ~korkoa vastaan. Toisena vaih

toehtona on mahdollisuus, että hankkeen ta:r•,ri t~ema pääoma kokonaisuudessaan han

ki taan luottolaitoksilta käypää korkoa. vastaan. Tällöin on ilmeisesti edellytet

tävä valtion takaavan lainan. Suunnitelmass~ on lähdetty ensimmäisestä vaihto

ehdosta , mikä tietenkin yhtiön kannalta olj_f,d reaaliaempi ja taloudellisempi rat

kaisu. Toiaa.al ta voidaan too.eta, että yrityksen kannattavuus kestää myös "kal

liin pääoman" eo.ellyttämät !f.orkokulut. 

Vakuutukset & ver.Q.i 

Pakolliset omaisuusvakuutukset tuleva t olemaan suuruusluokkaa 2,0 milj.markkaa. 

Mitä veroihin tulee on yritys asetuksen 5·9·58/390 (lain 190/2.5.58)mukaan vapaa 

suorittamasta tulo- ja omaisuusveroa sekä kunnalliseveroa neljän ensimmäisen vuo

den aikana. Senjälkeen kun tämä verovapautus päättyy, häviävät toisaalta kustan

nuksista perustamiakustannusten poistot, joten tältä kohdin ei tarvitse huomioi

da ylimääräisiä kustannuksia. Tosin yksi vuosi jää sekä poistolliaeksi että ve

rolliseksi. 

Hallin·to & m.y;ynti 

Suunnitelmassa on lähdetty siitä edellytykseatä, että hanke toteutuu Suomen Mal

mi Osakeyhtiön tai sen "tytäryhtiön" toimesta. Marltkinoinnin tapahtuesea suhteel

lisen harvaluKUisille tehtaille kotimaassa, ei mitään erillistä myyntiorganisati

ota tarvita. Hallinnon osalta riittää 5,0 milj6markkaa. 
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Kiztön yhteiskustannukset 

~tön yhteiekuatannuksiin luetaan suunnitelman mukaan seuraavat toiminnata 

Työmaan johtoporras ja konttori 
Varasto 
Korjauspaja 
Autot & kulj etukset 
Ulkotyöryhmät 
Muut sekal . sosiaaliset toiminnat 

Todetaan, että täme~ ryhmän kustannukset ovat pääosiltaan palkkoja. ~ey~kseen tu

levat henkilöt lii ttyvät johdon, konttorin sekä erilaisten aputoimintojen ryhmään. 

Kun on haluttu säilyttää varoinaisen louhokeen ja tehtaan välittömät kustannukset 

mahdollisimman puht aina, on kaikki muut yhteiskustannukset kerätty tähän omaan r.yh

määnaä. Seuraavasea tarkastellaan näitä kuotannukeia alar.yhmittäin. 

Työnt!W'! .1ohtopor:r,~ 

~aymykaena.laiota. on, toimiilta Lahnae1C&.II1Lå8n kt'li voayri tys täysin omana yhtiöni omine 

toimituejohtajinaan ym johto-orga.nisatio1.ne.en, vai orä.iinJ.o.isena Suomen Malmi Osake

yhtiö!.l siv-~Aorganise.tionao Ku·ten liitteessä olevasta henkilökartaeta ilmenee, on täs

sä suunni telmasea :Lähdetty jiilkilil!l!.tl.iseatä. vaihtoehdosta. Johdon miehitys on näinol

len vaati~ton, koska on edellytetty SMOycn voivan pääkonttorista käsin ovusta& ja 

hoi te.e. määriHtyjä tehtäviä je toimintoja. Laake·liaa...'l eeuraavastia 

Ieännöitoijänt insinöörin tni teknikon sekä konttorinhoitajan palkata yhteenaä 4,0 

milj . mk. Muiden neljän henkilön palkSJ.t: :1ht eneä 2. 5 rnil j .mk. Erib.isia konttori

kuluja varten varataan 0,5 m1lj. mk. Yhteenoä 7,0 miljo markkaa. 

Varas!2, 

Varaston kustannuksia ovat varastonhoitajan palkat apulaisineen 1 1 5 milj . mk ynnä 

r' sekalaiaia muita kuluja varten 0,5 milj.mk, yhteensij ~.o miljo mRrkkaao 
Kor,jauspe.,ja 

KorjauBpajsn päällikön palltke. on huomioitu ,johdon yhteydessä. Korjauspajan etumie

hen j a hänen 5-r.yhmäieen miehistön palkkoihin varataan 4,0 miljo~k. Korjauspaja 

vaatii voimaa~ kaasua, öljyä ym tar-vikkeita 3 milj.mk. Edelleen aisällytetään tä

hän ryhmään vieraillE~ auori·tettavi a kor~t;,ukaia ym sakale.isj.a kuluja varten 4,0 

milj ol'lko Korjauspajan kuatBrnukoet ~te~qf1~..1,L_Q mil.i ._m[!Ekkaa. 

~~l'"i§imkse."E 

Lasketaan kahden auton vuosikuatannu~~~e~ .~~ljomk. Autonkuljettajan palkka on 

huomioitu edellti. 

!lj.koj!~qr.;yhnill..\ 

Tähän :ryhmäti.n kuuluu 7 han!dl8ä.~ joiden pal.'~kauksiin val'atean 5,0 milj .mk. Edel .. 

loen voidaan t~ihän laa;t ~a kuatannul~:sct. joi ta kooatuu 1ti.mmi tyksestiit valaia·l;uksee

ta ynnä ka1k1:S.no.ieesta huol totoiminnaata, 2 nilj. mk. Yhtee~ aiia ]w.fl~.l;l.mal~kkaa. 

Varataan edt~l~.een eekalaista. muuta soe1aaliP·ta toimintaa VE'':'ten ~0 ID.,;tj..!..Il!!'-rkka.a.. 

Käytön yhteiokustannnkset ovat edellisen mukaan 31,5 milj. markkaa. 
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1 o u n J. n ·li .§-JS .• u s 1. a n 1; u J.\. :a e " 

Yleistä 

Kairauksin on osoi te·ttu avolouhokaen väli ttömä.:Jsä yhteydessä vähintäin ) milj. ton·

nia malmia, joka riittää 30 vuodeksi eteenpäin . Seu:mavassa tarkastellaan avolou

hinnan järjestel yä sekä louhinnan käyttökustannuksia lähimmän viiden vuoden aikana . 

Lähtökohdan muodostaa. nykyinen avolouhos, joka louhitaan pohjatason syvyydeltä au

ki niin, että saadaan rengasliikenne.nahciollisuus kivenkuljetusta varten. Tämän jiil

keen avataan louhoeta Lahnaslaf'lmen sutm baaJ"I, l~c..f'·1pois·~on vähentämiseksi on louhoksen 

haluttu muo·coutuYan niin, et t'i. c~ 'seuraa. kall:l.on ha.:rjanteita. Viiden vuode 'l. jiHkee11 

voidaan lol..lhosta syventää tai .laqjantaa sivuille !)it-ln. ~arl~oi tukoen1. ou olJut osc.i ·b

·caa, mitä suu1·uur Luok.~aa J.oul.inne.n va: 1i:::~tPvat työt -~ulevat o:i emaan louM. t tua syöt

C.ötonnia konti. KU.l J.1.:kelPt;~l _>ohj ... i =~ ot•3.vJ.rn ni in1 ·i 1 l;d c :& G.~'Uljå~..:co. voidtt.n 

kes ·ioääriiisit~ a!vojc... p:l -t:.U ~.uotr-.:1. ·; v·· t • .uot hi:rP a~ .'ärj estelyE;t~·. oh oiemat. -'lf' ;ykd

tyiskohtai~on piirro~. 

Vi~.u.eon enej_mli.iscn vuo• en L thiu ta..1 '\<a.~.· ... el. tt,lf e avolouho' ser.. t)J}i.: til J:-u.i.Gtett~.va ... ~ 

. 35 000 3 ° • k"" t' ; 1 ! .0: k/ J l t .. "' 1) • l . l .. . 1 0 . 1 ° 1 

SJ. m uaaljas m1• ·a m<.C.:aa8., a 'L' . u , J . ·ee·'.St'. _,, .._,J. ... J . :J.h e ... :~. ·'-'-ffi.~!~ 

~~.§...fl· .... ar:t!;elwu.ssa on kui ten..i<:.i.n "'uallytet·i.y, <-. ttii : ,.uhos p:l, ,;a .. Tlietcr:: 'l hct·i ~a 

täaP. 5 milJ. mrkan kus"bannuu huomicd.dan .. 1Jet.·"llkns'.;'"nnuJ~sewJ. . 

Ir·l;omaan lieä:::si on ;:mj ste·i."t.lva ka.1J.ion piune. .. r1Ja n0i.n k lhden L etrin v.._ nvuudel ta 

ruostei sta hyl.kyki veä, misti:i aiheutuu '::us·~annul:s:i. ·• 'llitö. ki vcii voidaan ,;ä.yttää. ma.an-

r-" tasauksist:1a, tien:r.akennul<.sessa, patorakennelmissa jne. Poistettava hylkykiv-j.mää.rä 

on viiden vuoden J.oui"lintaa varten 22 000 m3. Arvioidaan louhintakusta!.nusten olevan 

650 mk/m3 sekä laetauksen 50 mk/m3 ja poist<:uJ.,jetuksen 100 mk/m3. Hylkykiven poisto 

maksaa silJ.oin 8GO x 22 OOC : 5 = it,5Q_.!l!J.l,l.: .... .l!!§.:..rk_ka!!.f.y,:., 

yarsinainen louhinta 

Vuolukivi on pehmeää, erittäin helposti poratta.vaa ja ammuttavaa kiveä. Louhinnan 

tehoarvot ovat korkeat ja kusta.l'Ult. koo1: kesd.mä~ i.is"";ä alhainer.u:J.aL Koerikaetusvai

heessa. oli louhiHta. yks.:.tyi ... en u.r- .J,t ..'.js.r. S'-4. ··t(,t;~vana j2 .. uj.i :aa1:earnc..~"n SOO 

mlc/.,1) eli :r.oi.n 200 tJ::./t. :3• 1. ni i ·c)! ~"a <, C...l 1 f'\if ';i;•r lou .:l'1·~r u.r..net'tt..Vfl:·si tn:•a~ 
ka.Lla suo. i.t,__ttav .. ksl, JOL.,j.n ~:;:,;, t p· 0 L .AO; r. "1 ~vn V- \. i l[ pfj :...o.c 1 jE 'Gtl~.lr•--m 

t;r l.;.c:' cln.1 ~ "'an: v ·1sinkil~ htr i vo~ .·· .o;. • ,., · t . • .npu r. ~ ; l' · i.''! . , ::.- i •'-'!J. , v. ine Kf :ä.1 

t,.)J uir.rw b :....1. Lou 1. rma"L .rL .l alli ..l'l< 1.< ; q r ,,.. tt· "18 1 ~/t, o o-i.n '•...1. • lkun:.;tu n..t1.

._ct ia:.J.isiv-at oJ.')J 'lan .1!Lf12.;.,_·.!-. · _ :rc.. ~ on[t.i .·.,[o"~ E1l' • .fll .... P.q_-i' 1 __ rij. ; :t"~"l~~.R.• 

~~2--·~ lntarc~t~t ~.!l.B~:"'[_.yp~.f... •unn {l_O'. 1; ;hfl.•. ~-:... - ?:>J 5 ..-'~·1·! :..! :_) ... d·;:... ~ ~:.. ~- ~-'-·Lfl.L .. : 

i1'~- s;yö j_~ ~_oP .. l'Li_!L • .fO~j:i-_. 



K a r k e a m u r s k a u e k u a t a n n u k e e t. 

Tähän pääryhmään aiaällytetään louhitun kivan lastaua, kul j etus karkeamurs

kaamoon~ murakaue seulond.eir.ee:n eekä tuo'Gtean e~.ir·to rikaetamon m.almisäiliöön, 

Vuosilouhinnan o1leasa 100 000 tonnia~ ~~äyt,tää rikastamo 370 t onnla ki vaä vuo

l'Okaudenea. (Kesl:eytyvä 3-vuorotyö. 6500 h/v.) 

Louhinnu.n tc,paht~leaaa ur.akalla on kat21ottu ~;urkoitul:::senmukaieeke:t, adna.kin al ... 

ku.va.ihees~a , antaa Ji\}"Öa 'vähein Hlheiseat:t lii tt:r.,ät työva.:Lheet saman tai eril"· 

lisen u:rakoi +sijan suor:!. te~;+av!lksi. l ·ahnaaJ aUllllen lähiympäl'istöasä. on ;y·kai tyi .. 

9iä maru1eiil·tourakoi.tsijoi te., jotk ~ va:rma.t-J~:t otta.va/u tällaisa:1 vaki tuiaen työn 

vastae.n. Pai tsi niitä ta.vauomaia:i a etuja, mi tke. saavutet~v::m teat·UtrnälHi ·tJrö 

ural~.:alla.r on t~i.aaä erikoistapaub:;eeea n-li.UrUttyjä ·i;eknill:!.~iä :aäkf.Pyt;:ta, j O.;ika. 

};:ttolt!~v:at ura.koiP.tijärjeetelyä . ., Vuosllvu.h.;,,l·.·~ ja nenmuka:i.aesti eiirx·st-t;ävät 

kivi!llEl~lat o·.;c.t liie.n p:i~net edo:Uyt;;Y.i:iksaaT~ tehoY-kc.it8 koneita 2~3-vuoroty(i .. .,-
tön. Pi te:apie.:lkaiats:. liiP..jan.~,;uva.e. to:i.t'l\J.~ . .'~aa a:ilo:t:i.lläpitäen pi,.mten koneiden 

ha.nkiutS~.. ei ole ~.sialliete._ SenH:l.jaBJ:l. ~l'{..koi teijc. voi J~oneiden puoloata Jltones .. 

Fle. suhteessa jous~tiEH~ per;;.mrntn, VP.reinldn jos yksi ja sa..na. huolehtli sekä lou

hinnn.nt:a. $tt ä_ kuJ.jetukseata. 

1Je..a.no:'.ll•t)Uikkeet velattavat kJ.ven kucrmaamiseata oloauhtc ... ~rlia riippuen i00-

4 50 mk/m3 e l i 59--86 mk/t. Tä.sr-ä tapcmkse..: sa voi ·~e.neen oloauhte:i. ta yle:l.aas ti 

{" ottaen pitää helpohkoina., joskin päivi·tti:lin laEJta.ti;avat määrät ovat pienet 

auuricn-1 kon.t}j'kaikl)iden työllj.sy;y--;;tii silrr.:.i.lHJ.pi täan. Edell;rlletään, että ura

lwi taij::\ velattaisi .kuormaa jan ~~i:i.ytöstä 3'000 m..lt/tnntL ma~sa.iei päivän kä.y·&to 

8 x 3000 , 24000 mk/vuoro. ·.ruoross8, J.astattava l~:ivimä&.ri.i on 370 tonnia, ,joten 

laata:o.'l.fmetu.rmus ol:i.si tftmful muknan 65 mk./t. Otetaan tärnd hinta laskelman poh

jaksi. 

Kiven kuljetuo louhokscll ta mu:t,elcJamoon tapahtuu knor1na-autoille... Yks-i la.ata.t,s

kone työlJ.istää l~:akF.li autoa. TtHl'l.'.fma tulee yhrlen auton of!a.k6i 370 : (8 x 2) 

"' 2:; tonni& e11 5=6 tonnin 9.u.t;oi1lo. o?jottuna 4 kuormaa Jos laskf}tae.n kulje·· 

tulisen maksavm:l 40 rnk/t ~ BG.adee.n knorma-e,uton tuntianaiokei 23 x 1-0 "' 920 ma.rk

l~aa. 8deJ.li»0n muk.:.rm ryi;etP • .T.il aurum:i. n~lmasr:u lael:~~lmassn l<J..stallkar.m ja kuljo ... 

tukeen poh;jakt'Ji. 65 + 40 ,. ·F~5 mk/~; •. lzw:l eli 1 o, 5 urUj. m.k/vuoe:5., 

Toica~J ·~a ka.i.~rozyhtlC'lle. pi tä~'.at olla •i.mr ·;~:~·ak·~o:d nL . ..,ä. .V!oniai t~. 'tghtfivi.ii 

VCi..rt.e:.1. 1 joi ta tälla:!.,;~eL!.ä t:yör:JfM!ll~! o.iaa on~ intyy, Sa1l.a.hrle. o,~:,:. I'f!!.i-.n:mill .. ja. 
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Rikastuekustannukset 

Arvioitåeesa Lahnaslammen rikastamon käyttökustannuksia on käytetty byväk· 

siniitä kokemuksia, w.tä saatiin koerikastuksesea· eekä käytännön numero

arvoja ·vastaavanlaisista malmirikasta.mois·ta. ·IQ.kaetamon suurin kustannus

erä on energiakustannua. Vuolukivi on sangen helposti murskattavaa ja jau

hettavaa. Tässä tapauksessa on kuitenkin hienojauhatus vietävä hyVin pit

källe, mikä toisaalta on omiaan nostamaan energian tarvetta. On arvioitu, 

että rikastallio kuluttaa }5 kWh syöttötonnia kohti. Tämän mukaan saadaan 

energia.kustannuksj!W_ 100 000 x 33 x 7 = 23 100 000 km vuodessa. Henkilö

ka.rta...7J. mukaan tarvj.taan rikastan,oasa 2 mies·tä vuorossa, joiåta toin€n etu

miehenä. Edelleen on l3skettu, että laboratorios&• työskentelee ykoi uies 

aamE·· ja. toinen il tavuorossa. YhtGensä siis 8 miestä. Keskimääräinen kuu

kausiansio 62 500 mk. galkkakuatannuk!3ik§..i saadaan 8 x 62 500 x ·1 2 :::; 

6 000 000 ruk vuodessa. 

,f 

ReagenssilrululJ!u on '50 Dowfrothia/ syöttötonni sekä 20 gr Separrulia/rikaste-

tonni. Edellinen maksaa 200 mk/ke; ja jälki'lunäinen 1 500 rå/kg. Syöttötonnie. 

kohti siis Dowfroth 10 mk ja Separan 10 mk, yht(-:enaä noin 20 mk eli 2,0 

milj. ma.rkl<'..aa. 

Edellisten lisäksi esiintyy rika.stamcesa ja'tl-:uvaati huol to-l<:orjaue-täyd•:m

nys- ym tehtäviä. 1'ämii on otettu sijoj. ttam:olla henkilökartassa korjl'.amoon -
ja ulko·työryhmä.än tarvit-tava miehistö ( ves~jäte). Nämä miehet ovat ilmei-

ses'cj. pLi.äosil taan sidotut; juuri :cikastamoon. Sanottujen miesten palkkauk

set on jo huomioi·bu käytön yhteisten kustai.nusten yhteydessä. Samoin on 

korjaamon ·~a:;.1veaine-voima- ym .kulut huomioitu samasaa ryhmässä, joten niitä 

ei tar·t.ri 'cse otte,a huomioon tässä yh·~eydessä. Jensijaan on syytä var~;~ta yli~ 

mi:i.äräi1:-.en arviosumma odottamattonda. seka1e.is:l.e. korjauksia. varten sekä mää

räajoin esiintyviä peruskorjauksia varten. Olkoon tämä sut~a 4~5 milj. mark

kaa. 

lU, ... ;:,elirikaateen yksi tyiskoh·taj.ncn piiri on rikas·';uskaaviossa j :itetty avoi·· 

meksi. 4'\rvioide.an Ni·:.:r.ikasteer• ailleu·,tavan ylimääräisiä kustannuksia 1 000 

mk/Ni- rikastetonntlle. Tästä. iwi tuu ylimääräisiä kustannuksia vuodeasa 1..JL 
!lll),.i • mark!f.?...ä.!.. 

Rikastukeen .k~ttölmst~~kset o.Lisi ''i:.~~..tlh..~~ mukaan .22 ,6 r.Jilj. ,.11~ 

~':...vuodessa eli 366 n~ si!2.!!,?tonnille_jNi-r:.Lkaetus _.r_nukaanl~~a). 
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Ku:i.v~lamon pääomakustannuksia lwsketteJ.evassa !30lvi tykFJessä on kärdtel ty 

kysymykaoen tulevia vaj_htoehtoja, On -todettu, etti:J. t.o:L~•taisek::;i ei ole voiu· 

tu vielä laatia yksi tyiakohtaist.<=l sun:1.niteJ.maa kuiva-tukeen järjestalystä . 

. :!:nnen l~'pulliscn uun:Ln '!i:~:L:i.n·ca.<;>. on vielb.. ne1wotel ta-va i:;c\:n:i.llt~1iBtii yksi~ 

'tyi slwhd:. sta sekä telrcäve, li 1ä.ko:,_;e:L·[~:. thlk:Ln ku:L vE:.tukJe:rba o:ri. tyyppisillä 

uv.n&illa. Kuiva.tnksen käy c·~öh:us·;~ELmvksi::.ta rruod.ost;:wat pul ttca.inakusta.n-~ 

nukeet pääosan, yli ruole-t. :?ol Gtoainekvstamws taas ~ii~)fJUU oleollisest:;, 

sii t :, m:i.. tä menetelmää soveEet·.a:n. Jot·ca tilssä suhteet'sa ol ta:Lsiin ··ra:L-mal·· 

la puolella, otet~JJ.n la~~l-.:elman pohjaksi Head Wrightsan ':l.n :i.J.moi ttmuat ll:.,rn·~, 

mi ·l;kä edustava·(; me.ksimiarvoja. Tämä.:o r.:mkall.L"L hai~'ldut-Gau 225 lbEJ eli 100 kg 

:pcl ttoöljyä 540 kg vettä ja kui vv.a 2 tonnia tuotetJ~a 25 1~: sta ( vett&.) 

5 %:iin 3li 2,65 tonnia 25 ~/o~s-Ga 10 ~~iin. 100 l:.g polttoöljy~: maksaan m..l.t;./ 

kg eli 1 100 .<Uarkkaa., !:.Qll~.Q.!:!.i!h~lE:J:l~~LfJ.~!l on tämän mukaan 1 'iOO : 2,65 "" 

415 mk tuotetonnia kohti oli 1~~~J~~~~~~.~· 

Henki:lökarta.n mukaan tar·,rj_·taan kuivurunossa yksi mies vuoroonoa sekt!. toj.nen 

m:L:.H3 aarnu- j9. iltb.vuo:roon avmm:i. tuotteen kno:rma.usta, autojen po::.ttämis-Gä 

~nn sekalaisia huol tote!rt lviä V9.~:-ten. 'iYi:i d ~n nie!'l.en .~1!;:k~~!:~~~.:L.S!Y.?.i 

J!!no:..•gi.a~.\'.st&ru'lnkse·~ r.modosta'10.t -;, J.e:tL!lat·~oma·~ os~.~.-L. Lar !·cr:;uL . .!].0 kWh käsi"· 

(' t"'J.·cyä 5,·15 tuotetonn:i.n. ~:ohb. tunn.;.:3sH, ;:,'fHiH8.11 7 x 40 ~ ),15- 5,45 mk 

Lu.i. vaamon ·:.uoteJcor..nin koh.-~'l., ol:i .. :~~~.:11i,LL~!Jf~!.i<!c~~ .. Y.1lllc1&.t!f.!.!l.• 

]<;9,!j,~~ja huol toui..Jh.;;.:.'-'·~1?1!. palkat on jo huomioitu muussa yhteyd(:)sSä ( v-rt. 

ed.ellä. palkat seke ko:;,•jaamon knstaunu:cset). Lasketaan oel~alaisia ar·vaamat

'liomia kuluja varten edellisten l:i.aäksi ~,...'L..~ili• ma:rkl<:~...-Y_\!Q_gf&!lfh. 

~dellisen mukaan tul:i.~t kuiva tus1rus·bannukset olemaan 2·1 J mil,i. markka!!, 

~odessa.eli 217 mk :rika~t~mon syöttö~~ia kohti. 
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JJalmaslammel ta on Vuokatl.n asemalle 'i 5 km ja Kajaaniin 25 km. Parikkalan

Onkamon radan valmistuttl.:a tulee Simpeleelle olemaan käytämlö11ieesti sama 

matka kummaltakin asemalta. Samoin on Veit3iluotoon· sama matka sekä Kajaa

nista e·iitä Vuokatista. Kaikkiin n,uihin markkinoimiskohteisiin on Kajaanis

ta paljon lyhyempi matka kuin Vuokatista. NäinoDen on selvää, että tuot

teen lähetysasemana tulee olemaan Kaja.anj_n asema.. Yksinkertaisuuden vuoksi 

lasketaan koko vuodi tuo cwmolle se.mat autokulj etuslmstannukset Lahnaslam

melta - Kajae..niin riippmaa·cta siitä, aje·ca.anko tuote rautatievaunuun tai 

Kajaani Oy:n tehtaalle. Kajaani Oy:n teh·~aalle on todellisuudessa 3 km pi~· 

tempi matka. 

Sanottu 25 km Kajaaniin on laskettu lyhintä tietä Korholanmäen tietä pit

~dn. Tämä tie ei ,~.yise§.§...i:i:..;:Sunn_9..§Saan ke~asta autokul,ietus,ia, min··. 

kä VU.Q.k.§.L.Qn ~ 11;yt et t;tt-.q_~ tä--~~12 -~ t~~-~ltz.Q-§.l1i se s.t.L.Faken.P-.Ptaa:n uude 1· • 

1it~~YH:n_ t_oimeE:ta. }äs·tä on ole.il:assa a.luste.va suunnitelma. Uusi t~ e tul::i."' 

si olemaan lyhin tieyhteys Kajaanista .!.tään, So'Gh1moon ,ja Ki..t 'b..moon. 

Tuotteen kuljetus on a.Jat81-~u tapahcuvakG:i. yks:Lt;vi sen lL.ken:nöitsijän toi~ 

mesta urakalla. Autokuljetuerahdtks:i. on laskettu 350 mk/tonnj .• Yertaukse:c1 

vuoksi voicb.an me.inita, .ttä Kotq,Jahden rikastsen ku··jEJtus Katalahdesta 

'l'ar1<auteen .maksaa _316 .,1\:/-Gonni. I·!Tatka. on 37 km ja ural.·:oi·caij E. suori t;taa 

tuo·tteen lastauksen maesta (omalla) kauhakuormaajalla, t~.la.a rautatievau

nut ja huoleht:i.i muista. rah-tauksecn liittyvistä kysymJ- ksistii. Ajo tapahtuu 

·10 tonnin 2-teliautoilla .• Yläjärvellä on sama'l'ltapainen kuljetus. l:'Iatka on 

18 km, maksu 270~290 rr,_lc/tn, jnhc:n l?.iinikää:n kuuluu kuorrnaus . Korsnäsin ku1·

jetus maksaa vajaa 400 mk/tn, matka 56 km. UraLd<aan !muluu autojen punni

tus Vaskiluodon satamassa. 

Lahnaslammen tapauksessa eriiät poikkeukselUset tekijät edellyt;tävät kork<a·· 

ampaa hintaa kuin vastaav-anlaisia malm:i.rj.ka.stei ta kuljetettaeasa. Talkki

rikasteen ominaispaino on paljon p:i.enemp:!.. kuin malmir:i.kasteiden. Talkkil'i

kasteen kuormauksessa on noudatettava ehdotonta puhtautta. Vj.imemaini tun 

näkökohdan huomioiminen edellyttää autojen ja rautatievaunujen peittämis

tä ym ylimääräisiä aikaa ja kustannuksia vaativia toimenpiteitä. 
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Vuosittain toimi teta.an La.hnaslau!kel ta 33 300 -tonnia talkkin ja 'i 000 ton

nia Ni-rikastetta, yht. 34 300 tonnia. Vuodessa on 300 rahtaPspäivää. Kes

kimäärin lähetetään siis '115 tonn.ia eli 14 autoa a 8 tonnia tai 10 au·coa 

a 12 tonnia .. 

Vuosi tuotannosta. 26 000 tonnj.a tulee lähetettäväksi rautatei·tse, loput 

suoraan Kajaani Oy:lle. Bdellyttäen samoin kuin edellä 300 ruhtauspäivää, 

lähetetään siis keekimäärj.n 87 tonnia nh 5 rautatievaunua päivässä. Täl

laisesta 5 vaunun ~1.masta saadaan rah·tialennua. 

Vuosittaiset autora..!:llikustannukse·~ Lahnaslamm-tlta - Kajaaniin tulevat ole.:. 

maan 34_JQQ x 350 = 12 ,.Q_milj. ma:-::1\k~- eli 120 ~ syöttötomJ.~:.lle • 

. ! 
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1'''118.It J.,tur.nito:t.mul liitteenu o'~;.tl&.Jt.l ,aulnkor;..;t e:.-::.iii, et':å. v . ·1961 

tuotiin mra~mmme 103 000 totmia .d:&.oliirda sekä 2 300 ·:;on..~ia J;aJ.l\:kia. On 

ilmei stä. , ottä tC.:.uf. me;,.re. kiiy-cärmöllis~::. ei katsoen !~okonaisu11dessaan on 

käyte t ty -pape~:ite1.taid<..r. t~~ytea:L'lecna. . On lleti todettuva, et·~ä ·i::alkin 

osuus kokonE~ismäin.'e"'te on vain pa:'i prosentt i a ja tä.E:täkin määr-ästä vain 

noin puolet on sellaista ta1kkilattua , mikä o!l korvat-Gavisse Lahnaslammen 

tal killa. ~3aattaa oll e. , että muut amia flato,ja tonneja tal'(kia voidn.a~1 mark

ki noi da muun teol1isuuderl t arpeis:· jn " taJ.kki hinnoin" ( 15-20 nk/t•l), mutta 

mi t ää.n ratkaisevaa merki tys tä si.lL: tuflkih on . Ulko~:l"~ll v.tennis tä e:.i. -~äss:-. 

vaihe e s sa voi da sanoa muuta knin, että se on hyvin mahdollista . Lähtökoh

tana si:i.s on, et·~ä J .. ahnas l e.m.mcn t e.lkki k:i. l pai lee papei:-i tehta:i.lla t ehtaan 

käyt tämän kaol i ini n !~" .. ssa. 

Maahan "tuodun kaol iinin hin ta on viime vuosina vähin eri n noucsut ja oli 

v. 1961 tilast on mu~a~1 keskimäärin 7 mk/kg, vapaasti satama~sa . Kaoltini a 

on eri l aatuista, A5 D, C, D ja ..!1-·laat uja, joiden valkeus on vastaavasti 

84-82- 80-78-76·-74. Ei t iedetä , mi ·~en paljon mitäkin laat ua sanottuun keskj.

hint e.an s i aä l ·byy, suurin osa on kuitenkin !1al vempia :J-D- ,ia C-laatu~a . 

Cif- hintaan on lj.sättä.vä rautatieraht i tehtaalle ekä kuormaus- ja vaxae

toimis.Kus-Gannukset~ mitkä tietenkin muodostuvat er.i.1si.si.ttsi riippuen teh

taan sijain·cip8.ikasta . .;E.;uroava~sa on luot·l:elo t ··;y tP.aiaetta käy t tävistä 

papelitehta:i.sta. , jotkf::i. J.lmeise·::i tuli<j.vat olemaan Lchnesla.r.,men talkin 

käyttäjiä . 1IarKkinoinniota on tos:.1~ käyt..;t ~.-ä.viaeä. v-a.:i.11 :.1iiö.en tehtaiden 

lausunnot, jo·cka jo OYR.t H:ä.y·btl:inect. ja kok~illee·~ koerikf.sta,n{)n Wllmista

r.aa tal~ckia . NäidE>n ·i;eh·caiden tuo·iöanto.)n risältyy kui -.;enkin suuri osa nii·· 

'vä hi enopaperilaatu,ja , joissa käytetään ·cäyteainni t a . Tässä. mielessä v-oi

daan y l ei stää l ausunnoi ssa esitet yt t ulokse t talkin käyttömahdoll tsuuksis-· 

to. . Taul ukossa on tehtaat l uetelt u siinä järjestyksessä kuin talkin käyt 

·cö niissä on hi~~an puolesta edullista . ~~inoitavat tonnimäärät on otet

:tu sen muka.Jm...!illi-!LYOi daan ed~l!;rttää ko -~p.n kä;yttävän 'Calkki a sekä 

t e knilliset että hintänäkökohdat huomioonot·taen . 
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P a p e r i t e h d a s Tehtaan käyttämä täyteainemäärä Talkin 
ltaoliinin laatu/hinta. t/v 1964-1965 markkinointi 

Kajaani E 1 7•35 16 800 8 000 

Äänekoski E 1 8:10 4 000 3 000 

Jämsänkoski B 1 8:90-9140 10 000 ~ 5 500 talkkia 500 

Kaipola D 1 1•90 15 000 8 000 

Kangas D 1 7:70 1 500 500 

Simpele E 1 8:- 5 500 3 000 

Haarla c 1 8125 2 500 1 000 

Veitsiluo-to E 1 4 000 l 
Kymj_ 25 OOO(a:r.vio) 4 300 

·ry, 1 k k' l ··-Y os 1. D-E / 30 000 ( ---------...-. -··- -------...--------- --~--·~ 

.114 800 53 300 

~ 

'lleh te.iden D.moi tus tC:.n r.,u.teaan e:i. kaolitnin kost ~·1s nä.ytteJ.e main:. t;ta :aa 

osaa hinne.nmuodostukscssa. KaoJiinin l:os·~E;US on noin ·JO %. On lähdet·ty 

sii t;.: olettamuksesta., et·iiä. mj!ÖS talklö. toimi te·iiaan 10 % vettä s:tsältävänä, 

jolloin se kosteuden puolests. on täyain kl: .. ol1iniin verrat'liaY:i.ssa. Mikäli 

talkki on kostearopaa, on ylimääräisen vedon rahtikustannukset o ·tettJ.Ya 

huomioon. •.rohtaalla saattaa olJa toivomuksia kosteuteen nähd.en ailmållä

pi·cäcn tuotteen kuormans·· j a käsLtteJ.ymahdollisuuksia eri olosuhteissa. 

On todettava, että ta.lkki lie·Getää.n ·..ret<ben ja liettäminen tapal1;uu sitä 

helpommin mi ta kostmtmpaa tuote on. 1falkin kuivattaminen tapahtuu vain \{ä

sittelyr... helpoi tt3.misoksi ja ra.h·Gikustannusten pienentämiseksi, mj.tkä näin

kin halvan tuo-tteen kohdalla ovac merkittävät. Rahdin vaikutus hinnanmuo

dostul~seen käy ilmi jälempänä. 

Talkin laatu ja h~~ 

Talkin pääa9i allisemmut hintaan vaikuttavat laatuominaisuudet ovat sen val

keus ja hienojauhatusaete. Jossain määrin vaikuttavat myös tuot ceen kosteus, 

toim:!. tuetapa joko säki tettynä tai vapaasJd. "bulk"-tavarana. Er:i. tehtaiden 

laa.tuv8atimukset ovat erilaiset. Lienee turhaa tarjota E·· ja D-J.aatua käy·G

täville tehtaille korkealaa-tuista talkk:i.a hintaan, joka. on korkeamp:i hei

dän nyKyisin makaa~m>ansa hinta.a ka.oliinls~.;a. Toisaalta esim. J ii.msänkoski ja 

Kymi haluavat B- ja A .. J.aatuja vaataayaa. korkealaatuista tuotet·ca, mu·tta 
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maksava t sii tä vas ·~aavaati korkean hinnan. Tunt ematta yksi t yiekohdi t·tain 

kunkin tehtaan vaatimuksia ja sille may·kkinoi t avan t uot t een määrää, or.. 

va i keata näin alustavassa vaiheessa vi elä laskea tarkkaa kesl;:i hintaa tuo

t e t ta.valle ·i;alki 11e . Terkoi tuksenmuka:i. s i nta on pyrkiä tuot t amaan laadul

l i sesti eri astei a·ta talkkirikas ·~etta ja markkinoida maksimimäärä parasta 

ja kallein·ta. laatua . '.Puotanto·teknill:i.sesti er·ilaa·tui sen tuot t een vaJ.r.ti sta·· 

mi nen on t äysin mahdollista e:i.kä kokoila:i.ssaa.J iin tilinän johdosta tarv:i. tse 

jäädä normaalia pienew.mäksi. Koez·ikastt~keessa sekä. suoritettujen labora

t oriokokeiden ( vrt. mal min laatuarvio) perus-~eella on tultu siihen tuJ ~k

aeen, että malmista saadaan noin 30 ~~ tuotetta, jonka valkeus on 79. On 

perus·~eltu syy edelly·i:tåå, et·~ä valkeus voidaan osassa tuote-tta nosta.e 

jopa yli 80:u . Ta:rkastvllaan min.~älo.inen markkinointimahdollisuus tiillai ... 

s i lla. tuotteilla näyt·i;äEi olevan , kun samall a hint a. halutaan mahd.ollisim-

man korkeaksi . 

Edellytetään tuotottavaksi vain kahta l aatua talkkies 

Laat u I - val keus 80 - d1, hinta F'..aj a.ani saa 7 100 mk/t .. 
Laatu II II 76 ~ 78, II II 6 050 

.Aj ateJ.J.aan eri laatuja markkinoi tavaksi seuraavas·ci: 

Pape r:J. tehdas lh.a.:ckkinoitava 
tonnimäärä 

Rauta.tiera.hti 
mk/t 

Talkin hinta 
ko tehtaalla 

ll 

Kaol i i n i n vas
t aava hinta kc 

teht aalla ---------·---·-----------------------
Laatu I ;_hint!!_] 100 mk(j_ 

Kajaani 8 000 

Jämsänl:oski 5 500 

Ääne!waki 2 500 

.Kymi 1 500 --
17 500 :< 7 

Laa.·~u II; h,inta_..§ 05..Q_ ~Ll 

Kaipol~ 8 000 

öimpele 

Kangas 

Haai'l a 

Kymi 

Muut 

3 000 

500 

1 000 

1 300 
2 000 

7 100- 7 350-

1 810- a 9'10- ,..., 250-./ 

1 560- 8 660- 8 '100 

'j 640~ 8 740- 8 '(00- (c11· vio) 

·Juo = '124 00) 

1 8'10- 7 G60- ·r 9oo-
1 6L.0 - 7 690- u OOJ-1 

1 500- ~( 550- 7 100·· 

1 640- ~( 690 8 250-
1 640- 7 690-

------------------------------------------------------------------·~------
15 800 X 6 050 = 95 500 

-~------ ------ -------------·--------
Yhteensä 33 300 x 6 6)0 = ~~9 500 
:::::z::::c:-:::::==-:::c.._.~:::::J:--=:::.::..::::-:t:l- ;;s=:c=:::::.:::-::...::==...:::==:-:====~ 
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Kesldmäärä:!.n.en h:i.n·~;,. tvlif:Ji tämän mukaisesti olenat:m 6 600 mk/t. V'>iclaan 

todeta, et·~ä sanoth,jeZ< (l··hintojen mukaan laskr::ttuna ·~e!1·'Gaa.t tulis~L va.t 

~--Ju.aaa.n tal.dn :r:.1o u:J.-t·c::tva::::-Li .::durt.i~H<:mp J..an n~ .. "'l.tal?~r. :wL1 tähänasJ.;i käJ•ttE' .. ·• 

mi'".nsä l,.aol:i.iHin, Ka~iaan:i., Ka.r•.gas ja A'i.:t·:;kou;r.i jopa huoma.tte.va.sti parempaa. 

laatue . ..:.J.n. ,JämGl;,:nkouki ja Kymi ottavat 'calkkia vain eillä eclelly ·~yksellä, 

että laatu on hyvää, vali··:oisuv.s l::o:r·kea. Kyzd kä;; ·ttä~Ge ( samoinkuin Jämsän

~;~oski) ~Jekä ta:J.kki.o. että e:l'ile.atrd.<Jta. kaoJ.iinia. /'lrvio:l.tu 2 800 to:.mia on 

snhteeJ.:U. (-JG:n vaatima liOn ruäii:r:·ä ja. tä .1än ''jättiläisen" kä;y-ttömt;.ärissä. On 

hnoc!?,tta·,;~ ~ et·t..ä, ulkolahl~..;D. tc.lkld Dl&.b:ac,: näill§. ·tehtailla toistakymmentä 

markkaa ldlul ta~ :t.!yllyl-coskf·lla ja Veitf-l i..lnodossa kaoliinin hL'lta on suh

te~llise::lti alhaisin: jopa edellä Vi;:.Jkottug taJ.kin hintaa. hal·vempaa. Otta

en huomioon näiden tehta:i.J.en va1ta;11a.n käytö~1 sekä "calkL• paremman :reten·ci

ar~~ voi tanr3en myös tiinne sij<J:i. ~·taa pe.ri tuhatta tonnia.o 

sänkosken ra:~aosuus va.J.miatuu, la .. skee l'ahtikt1stannus ,Jäm8änkoskelle ja Kai

polaan 250 mk/tonni.tta. 

tä. suurmi·ceJ.lu.lle t wtw.n .. w ·.L~ e;o:ada· n tr.~·::. .. ::ldd taJ.kkitu0·!.t.Jen Jcer:.:.fJl:.if.!!.§.lJ:~ 

§.3J2.0_ I!~ Li.~.-:.H.t. 
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tnlkkirikastamon Lca.nna.ttavnus 

T u o t a n t 01 
===~===~~=~===== 

~.Q&j.ouh:i.n t~ maJ.mia 

Missä. on teoreettisesti 

noin 50 ~ talkkia 50 000 t 

noin 50% magnesiittia 50 000 " 

Oe 14 'J{, ni.u.:eliä 140 " 

0,46 % cr2o3 
460 11 

,00 000 ·i; 

magnesii -Gin ja krooii tin oautrlita ei jälcmpä.nä huomioida • 

S o. a 1 i aa 
~==::::======== 

~!alkk=i:. 

TEJ.lkin saalis 30 % syötös·~ä 
Talkin ~aanti 60 1~ 

.! 

II 

30 000 t 

50 OQQ II 

Talkk~.rikaatetta, 10 'f; vettä t:~isäl tävää myynti -~uotetta 

NH:kelj. 

Saan·~i (arvioitu) 35,3 ~f x 140 ·t = 50 "G 

33 300 ·i; 

50 t Ni - 5 %:na rikasteena 1 000 • 

K a n n. a t t a v u n sa 
~~==~=====~~============ 

Myyn·~i tuotto& 33 300 "t ·calk.td tuotetta. a 6 500- 216 m~.J.j. mk 

1 000 II Ni-rH:os·i;etta a 12 000- _12_ . ....:.:._.'~- 228 milj.mk 

Käyt tckus·i;: 34 300 ·1; a. 5 275- 18"1 II II 

V u o s i v o i t t o ennen verotusta 47 milj.rnk 

R a h o i t u s: 

Suomen Malmi Osakeyhtiön osakepääoman koroitus 183 milj.ml< 

Pankkiluottoa, 7 ~ l~orolla _117 11 11 

Pääomantarve yhteensä 300 miljomk 



P ä ä o m M n t a r v e s e k i ~ o i s t o t 
~=a=======~o=~===m==:mc~~=~==~======e=====~=·•==~= 

~e:·~aba~~annukset 

KU:.Bi~i~ töt 
Maa- alueet 

.~sv.n torakennukeet 

Tehdasrakennukset 

Kontcori:ra.kennue 

~t, kalp.s_!iot .ia laitteet 

r..cehdas 

Pump)uae., veeijohdo"t1 muur:taja ymv. 
\ 

Aorjaamon koneet ja laittee:!(j 

:;(onttori, varasto, l aboratorio ymv. 

Kul jetuskalusto 

~lmiesU.ntymä 

Yäraosat ja tarvikkeet 

Käyttöpääomaa, varalle 

m:i.lj .mk 

48,5 

2, 5. 
25 ,0 

49,5 
4!5 

98,5 
•j 9~ 6 

3r6 

4,7 
3,0 

( 2,8) 

5,0 
36,6 

poisto, milj.mk 

0,6 
2,5 
0,2 

9,8 
., ,6 

0,5 
0, 5 
0,6 

0,3 

•• ----------------------
!;,.~::;:~::~=~=~=~=~=======• ::·~::::::;;::;;::==============c;::=::::~22.t2=::::=::=-=::::=::==~§!~o::::::= 

yht. vuodeeee. mk/tonni 
milj.mk syöttö- rikaste~ 

Kiinteät kustannukset 

Korot 8,2 

Poistot 26,3 
Vakuutukset 2,0 
Halli nto & myynti ..5.t0. 41:5 415- 1 210-

Käzi§n ~hteiekustannukset 31 '5 315- 925-
Muuttuvat kustannukset 

Louhinta 23,5 235- 685-
Ka:rkea.murskaus 14,0 140- 410-
Varsinainen rikastue 36,6 366- 1 065-
Tuotteen kuivatue 21,7 217- 6;o-
Rahti Kajaaniin 12~0 120d 350 .. 
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Y h t e e n v o t ~ 

Suomen Malmi Osakeyhtiö ryhtyi tutkimaan Lahnaslammen ~lolukivie eiintymän 

hyväksikS.yttömahdollieuultaia ,ic vuonna 1956. Päätet.!;iin aelviti;ää, missä 

määrin vuolutives~ä vaahdotettu talkki voist korvata kaoliinia pai nopa perin 

täj•teaineena ~ 

Laajat laborato~io- ja puolit$Olli~mittakaavGiaat kokeilut olivat ~·öntei

set j a johtivat lopulta eiihen, että Larutaalammalle rake~~ettiin v. 1961 

koa1"ike.ete.mor missä valmistet tiin 360 tonnin talkk!a kolmen paperi teh·baan 

tehdaamitt&kaavaiaia koe~joja varte11. Nämä kokeet onnistuivat hyvin. Niissä 

tuli varmietetukai kotimaisen talkin teknillinen käyttökelpoisuus po.pe1·in 

t ästea.i neena. 

Paperitehtaiden täyteainet~rv~ o~i 50-luvun lopulla 60-70 000 tonnin, mutta 

se on jo vuonna 1961 sivuuttanu-~ 100 000. tonnin rajc.n. ::>uori-te·i;un markki~a.

tut:..:imuksen mukaan nlcyttäiei olevan me.hdollieta markkinoida 30··50 000 tonnia. 

talkkia cellaiaeen hilltaan, m1llä tuotanto tulee kanna tta-vaks:l .• 

Monivuotisan tutkimuks~! );:arus~eei.la voidaan todeta., että Lahna.slammella on 

varmaa malmi(l. vähintäin ;o vuod':l•ei ja. ·todennäkö~.e·tä malmia monta verta11 

pi tcnuu!ikDi a.jt..ke:l. On .myös selvi t!'ttye että tuotettava rikaa·~e on tek:nilli

s\1 tä om:i.naiauukaiJ. taa.n sopivaa paporin täyteainceksi. EailJ.äo!.eva liotautta

:~~2auunni telma. osoi·~taa~ että talkkirikaateen tuottaminen muodoa·i;uu kannat-

.avakai yritykseksi. 

i\~:IJ~äli yri tylc:eeen eij ol tete.an milj. msx-k!taa, saadaan rakennetuksi toh ... 

daalaitos, joka tuottaf3. vuosittain 3.5 ~00 tonnia talkkirikaate·:;ta. Hi;.man 

ollesaa 6~• mk/t ·~mlee li.i.kevaihto olemaan 228 milj. Jil.a.rkkaa ;ja vuoe:l.voi

!:oksi jäÄ ennen vex·oja r milj. markkaa. 

Sut"Lr..ni telmassa on pääomame-nojen kohdalta. huomioitu kaikki kysymykseen tuleve.'l; 

per~etamiakustannukset, tsrvittevat rakennukset samoin kuin koneet ja lait

teet . Las ke lmat on tehty varovasti ja asiantuntijoita hyväksikäyttäen. Sel

vää on , että ennen auunn1 telman toteuttamista -tulla.u1 ,y'r.si tyi ::' whti .. n pa.J.aa-· 

maan kchta kohdalta. Tällöin selvinnee vielä tarkoituksenmukair~empia. ja hal-· 

vempia ratkai s umahdolli suukeia. 

Käyttökustannuks i sta saatiin arvoke.cta t ietoa koerikas t uatoiminnan yh teydes 

s ä . Kysy~kseen tulevat kue·liannukeet niinhyvin louhinnan, murskauksen kuin 

raht ienkin kohdalta ovat tavanomaiset. Rikastukeen osalta saatiin koerikas

t uksesea odotusten mukaisia tuloksia, joten rikastua ei tuota vaikeuksia. 



Sensijaan ri!<:ao.rreen kuiYatua vn eeik"kt:·., ~ota ei ole voitu vielä rii·~~;f.vä~

t~. koke:Ula. '.Hcä.e'tään, ctt;ä tfimä.nte.pu.isen. tuot·~sen kui vac.mia·t:n varteu o-n 

ole:D~saa aopivie. kauliinj. l kuiY3.1l3Ul.Jl0jt~. SuwUli'telman ·liäeeä vni heeefJa e:J. 

ole vielä voitu määritellä val.J.ttavan uunlll tyyppUi, minkä vuoksi varattu 

2äärära.ha on otettu ri.!.ttb.Vii.Jl korkea.'lr... 

Arvoeijal taesaa ed~-:;eJ;tJ·? :as!::::lm-9.!'4 tokOil-8i,;ul.~tene. on .13,yytä verrata tilannet

ta. n:.uihin va.Btsp,.va.nlaisitn kaivo.~hml..~::eisiin. 

Malmivarat ovat suurei ja yrityksen olinikä muodostuu hyvin pitkäksi. Tuot~ 

teen markkinointi ko~imaan suur taolliauuden tarpe~siin muodostuu varmakai 

eikä menekin euhteen esiir~ niitä epävarmuustekijöitä, jotka olisivat ole

massa perustettaessa laitc~ta yksinomaan ulkomaisi& v~ihtelevia konjuktuure& 

j& ailmälläpitäeno 

Malmi, täaeä tapanksossa vuolukivi, on e~ittäin helposti porat~avaa, ammut

tavaa ja jauhGttsvaa. Tästu syystä malmin käsittely on tavalli~iin malmei

hin verrattuna helppoa aii täkin huolimatta, että ja.uha·tua on vietävä sangen 

pitkälle. 

Malmi saadaan avolouhokaeata, minkä johdt>sta kaikki tavanomaisot kaivoara= 

kennelmat käyvät tarpec{tomikeia 

Esiintymän maantieteollinen sijainti on melko edullinen. Tieyhteydet rauta., 

tien varteen ovat olemaoea. Työvoimaa on saatavissa lähialueelta tarvitse~ 

matta rakentaa asuntoja muuta kuin auhteellieen vaatimattomalla määrälle 

avainhenkilöi tä. Sosiaalisen t'liminnan kus·te,nnukse~li mttod.ostuva·b senvuoksi 

pienemmiksi kuin aswmot\;omalla. alueella. 

Voi~~saanti muodostuu edulliseksi, koska ~~i~uun valo Oy:n voimalinja kul

kee eailntymän yl:i.. Vedensaanti on ·i;urvattu koh~Guulliain kustannukaj.n. J ät

teen käsittely on mahdollista ilman kohtuuttomia lisäkustannukaiå . 

Moniin kaivosyrityksiin verrattuna on talkkituottaen hinta suhteell isen kor

kea (rautama.lmi~ kalkkikivi). 

Edelläsanotuilla poai tiiviailla tekijöillä on verz·attomaeti suurempi merkitys 

karmattevuutta lisäävänä kuin eräillä negatiivisilla tekijöillä, joista mai

nittakoon seuraavata 

Tuotteen saalis käsitellyatä malmista on pieni, 30 ~ 
Talkkirikaste vaatii kuivatukaen. 

Tuotteen ominaispaino on pieni, verrattuna malmirikasteisiinu 

Lukuunottamatta l{ajaani Oyatä, on tuote rahdattava rautateitse suhteellisen 

kauaa. 



Paperi tr.:oV.isuuden saGttam.:.\.:t;~nr~ t.nshdolJ.irJimma:'1. ri.:i.ppuma·c ·(;omaksi uJ.koma.iues

ta tuonnista ~ja mahd.olli.,l-:J·jja ~~ri:i.eeistä on ta.~.ro:i.tc~ juhon nähdäksemme 

mtr::Jpa.if'J..::aktm~1a.lJ.e suurta ·c ... "i.oJ.d.ellist ~ noustw. K?irmun ·Ga.pa:i.s'f!l.la alueeJ.la 

A. ~liikkor~t=m T.Tuisku 
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R 1 k a s t a m o n k o n e 1 u e t t e 1 o 

1. Siilo n. 740 t 

2. Rumpusyöttäjä 

3· Rumpusyöttäjä 
4. Xuul8JD7llyn eyöttöhihna 

4a.. Bibnavaaka, Adequate Weightometer 

5· Kuul~lly 8 x 9'1 260 kW 
6. Malmilietepumppu, ~droseal 3-6, 2 kpl 
1· Luokittelusykloni, 2 kpl 

8o gtuvaahdotuakenno, 2-oa. ja. 4-oa. Fagergren, 3 x 22 kW 

- 11 -
ff 9· 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

Kerta.uekenno, 2 kpl 4-os. OKko 1.5, 4 x 1 kW 
Rika.atepumppu, Jb'droseal B-6, 2 kpl 
Luokittelusykloni, 2 kpl 

" " 
- " - " 

Rikastepumppu, 3" Wilf'ley 2 kpl 

.. " ... " " 
17. Putki~lly, 1350 X 6610; 95 kW 
18. Sa.keuttaja, ; 7 x 3 m 

19. - " - - " -
20. Kalvopumppu 3" Hanner 

21 • Kalvopumppu 4" Sala 
22. Rumpusuodin, Eimoo Belt, A • 12 m2 

23. - n - - " - - " -

24. Rikastehihna 

25. Kui vauauW1i 

26. Rikaatehibna 
27. Jätepuappu, Jtydroeeal B-6, 2 kpl 

- .. .. 
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KAJ.AANl OY 

Paperitehdas 

Lahnaslammen talkin käyttö Kajaani Oy:n Paperi~ehtaalle 

I Suoritetut kokeet ja niistä saadut tulokset 

a) Kesällä 1961 suoritettiin Kajaani Oy:n paperi~ehtaalla 
kokeita Lahnaslammen talkilla, jota kulutettiin yhteen
sä noin 70 ton. Jotta saataisiin nopeasti tuloksia tal
.ld.n vaikutuksesta paperiin, korvattiin normaalisti käy
tetty kaoliini kokonaan talkilla. Kokeesta saatiin seu
raavat tulokset: 

b) Talkin käsittely siinä muo·~oasa kuin se saapui Kajaani 
Oyan paperitehtaalle {kuiva-ainepitoisuus a 60 ~ 70 %) 
tuotti jonkun verran vaikeuksia ka.uhakuormaaje.n pyö
rien luistaasaa kosteassa talkissa. Talkki tarttui kuor
maajan kauhaan sj ten, ettei se kaadettaessa tyhj en·tynyt 
kokonaan~fTalkin varastointia kasalle käyttäen heitt~
kuljetinta ei kokeiltu, koska se tuskin olisi onnistunuto 

Talkin liettämiseesä ei tullu·~ esiin mitään erikoistao 

c) Talkin vaikutus toimintaan paperikoneala ei aiheutta
nut muita vaikeuksia kuin, että vähitellen alkoi talk~ 
kia tarttua konekalanterin teloihino Telat oli aika 
ajoin pestävä ja tämä tietysti aiheutti tuotannon pie
nentymisen. 

d) Allaolevassa taulukossa on vertailuarvot paperin ominai
suuksista käytettäessä täyteaineena kaoliinia ja talkkiao 
Koeolosuhteet pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon 
samanlaisiksi, jotta täyteaineen el'ilaisuus tulisi ilmi. 

Neliömetripaino gr/m2 

Mullan m2 
Katkeamispituus konesuunta m 
Tuhka 'fo 
Sileys, Bendtsen 150 mm ml/min 
Valkoisuus GE0 

Opasiteetti CR 0,89 
Kuiva-ainepit. '{o 

Ka.oliini 
10o% 

55,0 
11~1 

}420 
12,0 

32/40 
63,5 
0,95 
92~1 

Talkki 
10<>% 

56,0 
11,0 

3310 
13o 7 

37/48 
63,4 
0~93 

9291 



II 

2 

e) Ke.o l iinie ki:i.ytettäesf.ä suori tethin hiomossa -Å=valkeo{.su 
lla-hyårceulfiitilla. K( etuloksr~t ova ... 9 tun ·in k rk:Lar~ 
voja. 

:i:') ':!alkk:.te. käyte·ctäeseä st'.Ol'l rottiJn hiomossa -~-· 2l'cai E:· 1 

:tJa-Bi-sulfii. i;:i lla. :<:oetulok8et t vat 24 tunn:i.n keskj c.r
voja. 

g) I{S.yte'CtäessH. e.m, kokeessa valmistettua ta1 kkipaperia. 
kirjapaineissa on havaittu painetelojan lilca~-:mtu."lista 
normaalJ.a nopeammino Täf'län Johdosta 011 ye,inokone jou ... 
duttn kesken painatul.:sen pysäyttämään painotr;loje:l pa
su.a varten. 

Yhteenveto suoritetusta kokeesta 

a) 'i'all'~n käsj. ttely teh·ta.alla on sujunut ty-.Ydytte:.viis~.-i 
ja mitä korkea.Gllllaksi talkin kuivac.ainepitoiauus saa
daan sen helpommaltst käsittely nuodostuu. Tulkin kni
va-ainepi to:i.suuden ollessa riittävän korkean un nw.hdol
lista suorittaa sekä talkin että kaoljinin lruljetus, 
käsittely ja varastointi sa.moil:'..a lai. tteilla~ jolloin 
talkin käy·t;tööno·!ito ei aiheuta lisäkustannuksio.Q ~oi
saal ta on e~;enkin Kajaanin tapauksessa auor:o. tetto.va 
taloudelB.auuatutkim<ls ~,;ii tii9 m:t.ssä. kuiva-ainE pi ~.vi
suudessa k}lljetus on paras suorittaa. I.yhyelH~ ku.Lje
tuematkal.Jra voivat kuljetua:rustannukset olla p:ienem
mät kuin vastaavat lC'tivauskuatannukset. T~illöin on kui
tenkin huomioitava mahdollisesti tarvittavat nykyisestä 
käytännöstä ·täysin poiklteavat käei-ttely- ja vm·a.r:toin.
tilai tteet. 

b) Paperikoneella on talkin retentio parempi kuin Jt:aol:i.i
nin. Samaa lisäystä käytettäessä jäi talkkia paperiin 
13~ .. , ;l~ vaa~aa,ran kaoliinimä.iirän ollessa 12,0 5~o Par>e
rin muut ominaisuudet eivät eroa toidetaan sc.notta
vasti käytnttäessä tåyteair~eena joko talklda tai ka.o
liinia, Konekalanterin tclo,jen likaantuminen aiheuttae 
jonkun verrml tuotantotappiotao 

c) Kirjapainoiesa aiheutti ta.lkki tuotannon keskeyty4-siä 
painotelojer4 lik11nntu.m:isen johdo$'1i:B. 

d) Sekä kohdassa II b että kohdassa II c mainttut vaikeu
de·t on pyrit·~ävä selvittämään ja mahd.ollisuukcd.en 1au-_ 
kaan po.i stamaa!lo 'l'äaaä yhteydessä on todetta'\rL, että 
·talkin i~toamine1 paperista voi riippua paikall1sista 
olosuhteista kuten veden laadusta, pH:ata konoella., 
liima.ukaesta, lisäaineista y.,mo seikoista. Käyte~tä~ 
esaä talkkia vähe;.uuän esim. yhdessä kaoliinin kanssa 
pienenee sen haitallinen irtoaminen. 
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III Talkin käyttö tulevaisuudessa 

Kajaani Oym kulu"ttama täyteainemäärä vuosittain 

Pk 1 

1960 187) tn 
1961 2700 11 

1962 2800 " 
~963 2800 II 

1964 2800 II 

1965 2800 II 

Pk 2 

4000 tn 
12000 II 

14000 l! 

yhto 

1873 t\'l. 
2700 ., 
2800 ll 

68(}0 II 

14800 " 
'1.6800 IT 

Tähän mennessti tehtyjen kokeiden perusteella voidaan päätellä, 
ettei talkilla voida täysin korvata kaoliinia. Suorittru~alla 
jatkotutkimul~sia ja tehdasrai ttak:aavaisia kokeita voitaneen 
ajatella, että noj.n 30 - 50 16 täy i;eaineen määräatä voisi olla 
talkkta. Tällöin vuosittain kulutetut talk~~määrät Kajåanin 
paperitehtaalla olisivat seuraavat: 

1961 (koe-erä) 
1962 ( .,_, II - ) 

~963 
1964 
1965 

10 tn 
250 II 

2000 - 3000 II 

4000 = 7000 11 

5000 = 8000 " 

Kajaani Oy:n uudella paperlkoneella on tarkoitus ruveta val
mistamaan osaksi pintaliimattuja laatuja, jolloin on odotet
tavissa talkin haitallisen irtoamisen vähenemineno 2'ämä voi
si osaltaan helpottaa talkin käyttöäo 

Kajaani 24 o11t~ 96l 

J. Pesonen 
Je Pesonen 



/ 

kotillu:\icaells. J,ra.h~aol3lll.men talktlla., 'l:alldda kiiytetV:.:l:'\.n lm:i k:ld1tilll~ 

n .. 40 tonnia ja sen kanaea valllliatetti1n ?:muvt>pe.at:u pB-:'i.!Lr.Jl).?.per1.a 

n. 200 tonnia. Kokeisea ·~ul tiin aGurg,t.\v:l.:!.n ·tul"ksiinz 

Talkki tuotiin tehte.alle kuol·ma ... autolla mä1·kfulä~ @Si t-r;ain pa.per ... ·~ 

eäkeieeä~ oei ttain irrallisena auton levall.a. Sä.k:i ta4;yn ~a1kii1 

purkaminen ja kuljetu1:1 liett~.mispaikalle kävi vai.1t8.ttomaeti, kt:wiw .. 

tavara oli tnlkkilavoilla .. Sen sijaan aältkien ·tyhjo:nt&:~mil'ten :t~et ~;'·'"" 

mispulppe:din ©li pyvin waik0at.to Säkin deiu.mäinen bitumiiw.pari.ke:.t ... 
. ! 

roe oli ta.rttmiut lujasti ttlall<.kiih! k:Un-'l'!i ja repcU.i sen multat?UI.. 

lrJ·alli~t~en te.lkin purka.m:l.t?.el1'1 YBl'aatotni. ja kuljertu~ o.!..'l. h,'11'Vin vaik~Hi: ~> 

Jos te.lkkia "~o ... a.r;rta.1.suuö.e!ilsa .t:•ht~allnntme .;di,yte·i.iään, ae on ~W1t·E1.t'L J)t i."' 

kallo ku!va.ttuna. !iiäin lienee ~ öski:n ec~ull:~ainta. 1:.:•\l,jGtuokt'lata ... ·. ·· ~··

ten tald.a. 

Ts.lldn käyt·hij aloi i;ett-:i.in korve.wnulla painopa}'let~"ik& ~diytea.insmäii:rär:;-

tä. 1/3 talkilla loptm ollessa kaoliin1.a~ Knn .m:.tään .nego. -:. ii'ilis·•;m tl' . 

ha.va.i ttu~ lisättiin talkin osuua kaksinkert&iseke:L, Jonkin ajau ln~-· 

luttue. keoliin:t po~ .. ettttiin kokonaan~ P~pertn tuhka%n• ol:& määrä ~J ... 

la 20 ... 22~ mutta se pääsi nolAsemaan 29 %• :bt talkin paremman rate-1!..., 

tion ans:l..osta o Mi tåt,än pe.perb1 huononemhren merkkejä ei ha"ai ttu tiäin.·

kä.än suuren tä;yteaiuemää:t•än oll!!eesa kyeeesaäo Papal"'in ki:il to pysyi 

hyvänä - mieluummin pyrki noueemaane Paperin jiyl.deyyfl yBrt:mi jonkin 

ver~an ja aen pintalujuus huomatt.~vaatio Valkoieuua tosin alani hiu~ 

kan (n~ 1°GE), mut~ tämä epäkohta olisi tässä tapauksessa woi~u 

vilttäl keqttimällä valkaieevia vlrejl. Ero valkoisuudeasa 7lä- je. 

--- ------ --
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alapinnan välillä. ei suurentunut .. Optista ve.lkaisue.inetta. ei käy ... 

tetty. 

Tämä endmmii.inen ooa l:okeiluota kesti n- 4 vuorokautta ja pape:ria. 

valmistui n. 140 tonnia. 

Koe jatkui muutaman päivän kuluttua kotimaisilla painopa1 ere~. lla., 

Koko t~teainemäärä käytettUn ta.lkk.ina, paperin tuhka~ n. 20. 

Nytkin aluaea tuhka% pääsi nousemaan luvattoman korkoalle eli 28,5 

%cin aiheuttamatta kuitenkaan pa.porin liia.llinta. pehm()nernistä. ffe ... 

vainnot olivat kaikin puolin yhtäpitävät kokeiltU\ ensimmäisen osan 

kanssa. Paperiaoa. käytettiin optista valkaisuainetta, mutt.a oi ha· 

vaittu paperin kakaipuoleisuuden pabentuvan talkin tult~~ käyttöön , 

· Paperia valmiatettiin n. 60 tonnia. 

Ensimmäisestä koe-erästä ei ole pyydetty lausuntoa. Ei ola myöskään 

saatu minkäänlaisia huomautuksia eikä valituksia. Jälk~rumäisen koe

erän kohdalta on pyydetty laummnot sei tsemi!l tä k:J.rjapainol ta. Vas""' 

taue on esatu kolmelta. Niisaä yhdessä todetaan~ että paperi ei mil

lään tavalla poikennut normaaliaesta laadustamme. Kahdeeen sen ei~ 

jam'l vaH tettiin, että paperin pinnasta oli ii·rol'.nut jotakin ainatt" 

joka oli tarttunut painolaattoihin. K#J3nnit ko. ~irjapainoissa ovat 

eel v-1 ttäneet, että tämä vika ei ilmeiaeatikä.än ole ai ... akann auol'a .. 

naiseeti johtunut talldeta, vaan paperin suuresta täJ eairlemäärii.atä. 

Paperi sinänsä oli painatusomina:Lsuuks:Htaan ollut hyvää. 

Yhteenveto. 

Edelläkerrotu.t ltoketlut ja jo aikaisemmin euo1·i tetut laboratoriotut·· 

kimukset ovat osoittaneet, että kotimaisella talkilla toder.näköieesti 

tulee olemaan melko runaaasti mahdollisuuksia eyrj~ttää ainakin osa 

ulkolaieeata kaoliinieta paperin täyteaineena. Ne heikkoudet, mitä 

talkilla on havaittu olevan - huonompi opasiteetti ja huonompi valkoiG 

auue eaim. kaoliini Bchen nähden • voitanee useasaa tapauksessa voit· 

taa muilla 11elaineilla. farvitaan kuitenkin paljon pitempiaikainen 

kokemu•, ennenkuin voidaan eanoa mitään varmaa talkin mah4ollisuuks1e~ 

ta • ...___. 



·i .. 

Ennenkuin tähän kyayro;yl~acen voim.me vasta. ta juu.d roi tt:1.iin, olisimme 

halukkaita. keskustelemaan aaias·co. St..om9n Ma.lmi Oy:n edustajan k.ano ... 

on. Pidämme l!:ui tenkin aei ,änä. että. vohune een määl'lillt mtnkä ·~ulJ.~ 

ainl!lle ki:i.yttä.mää.n norja.la.iete. talkkia.t kol'Vata kotimaidella~ Ilr>1e:f.·~ 

S€;eti voimmo myöeki.n ail1U.l~in oeaaea ps.iuopapereiata käyt ~!iii ka.olii

nin l'innalla. ko, te.lkki.e. Ntiin ollen Joimme v. 1962 ottaa kä.ytottä"' 

väksemme ne 500 tonni.a kotiooieta talkt~an, ehkd. huoma·ttnvaBM. etUllr• 

mänkin. Sitä mukaan kuin ko~ täyteaine oeo . .:tta.utuu käJrt ttlkelpoiooksi 

tarkoi tuksiilllil1e, tulemme myöskin 1cäyttöreä.ärlä lioä.ärnädn . 

. f S. RitJle.kki 
-----~-



-

Kotimaisen talkin ~tta paperin tU,teainaena aloitettiin 22.9.1961 
auulla. Valmietettavat paperit oli.,..t hiokepitoieia S/C painopaperei

ta 6'-80 g/a2, laatuluokkaa ' ja 4. Aluksi kqtettiin t~tea1D.eena 
pelkäet&än talklcia sama määrä kuin aikaisemmin kaolU.nia. 26.9.61 aa
mulla alettiin kärttää puoliksi talkkia ja kaoliinia. !ätä jatkettiin 

28.9.61 aamuun, jolloin paperikoneella suoritettiin korjauksia ja tal

kin kä7ttö lopetettiin. Viimeinen talkkier& ~tettiin 2,.- 24.10.61 . 

Ennen ensimmäisen kokeen alkua oli paperin sile7s ja kiilto kaoliinia 
k~tettlessä erittäin ~vä. Sellaisena se ~öe säilYi talkin aikana 

ensimmäisen vuorokauden ajan laskien vähitellen normaaleihin käyttöar

voibin. Sileys oli alussa kaskimäärin 20 ml Bendtsen molemmin puolin 

paperia, kiilto 18~}9° Kieser, myös huokoisuus pysytteli alle 100 ml 

Bendtsen. Koetta jatkattaesaa kiilto, sile.ys,ja huokoisuusar.ot huono

nivat jonkin verran, vaihdellen 17 - 18,5° Kieser, 20-40 ml Bendtsen 

ja huokoisuus yli 100 ml Bendtsen. Huonoja sile7s- ja kiiltoarvoja ei 

kokeen aikana esiintynyt, samoin paperin toispuoleisuus oli vähäistä. 

Superkalanteroidun paperin pintaominaisuudet riippuvat niin monesta 

käytön aikana vaihtelevasta tekijästä,. mm. massan laadusta, .jaubatus

asteeeta. paperin kosteudesta ja kostutuksesta, radan tasaisuudesta ja 

kalanterin linjapaineesta, että tällaisten pitampijaksoisten laatuvaih

teluiden esiintyessä ei voida erottaa yhtä tekijää, esimerkiksi t~te

aineen laatua, ja vetää johtopäätöksiä sen vaikutuksesta paperin laa

tuun. 

Koska em. kokeen aikana heräsi ajatus, että talkk1 ja kaoliini yhdessä 

k~tettyinä voisivat parantaa pintaominaisuukeia, jatkettiin ·koetta 

sekoittamalla noin 5~ talkkia ja 4~ kaoliinia ja tällä tiJteaineella 

ajettiin kaksi Vltorokautta. Kokeen tämän osan aikana ei paperin laadus

sa havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa. 

Viimeinen tal~erä k~tattiin 2'-24.10.61 ja tällöin käytettiin pal

käst:iän talkkia. lztyöskään tämän kokeen aikana ei paperin lnaclussa ha

vaittu mitään erikoista. 



.,.. Tall;ki on H.i.ytef'-i.neene. pepc1·in pinteomi:._ai Jmlks;.on suhtec 1 sema.nve~ 

:roicta kuL1 ke..olii.ai. On mahdoJlinta, "Jttå Jo pa. •antaa hyviF kiiltoa ja 

aileyttä, ·~s. f"un velmietuoolosuhteot ovat muuten hyvät, voidaan talkil-

1·~ kmnties saa.d~. JHll'CIU!Ji kiilto ju o:!.loya kuin kaoliinilla. 

'.t'a.lk..~i p:lenc.·ntää pa_porin ~oiepuoliat.iutte.. 

- Kahde1 ta lc:otim. :l.seltc. paper=i.n käy't"täjä.l te, olL t~.e6.t.ete J. ~u ta.lkkip~pe= j' 
rin paiuatua tek'aiJ.lia1ä omina.j euukeiac l.{olemmat olivat tyytyväisiä :pa= 1 . 

pe:rin laa-tuun, aivä.tkä olleet havainneet A'lli~ään e'1:"oa tava.lJ.iseen pa.pe- " l 

riin ver:..•e.ttuna • 

.. Ta.lkki vae.ht.ol.'!.tuu kui tujen tal teenottclai tteese:1. heiko·nmin kuin kao-

liini, ,joeta syystä talkkia keräEntyy kiortovP-siin . Tämä ha.i tt::~ voi ta~ 

nee kui tankin poiotaa. -calkin valm:u;~~uksassa käyttämällä aopi'r.pia lisäsi~ 

~ei ta. 

~., TehtE'.amme nykyiset liet·teen l~äait·r.ely- ja eekoitusl.aitteet eivät artu t 

ta.lki n kä.eittely.:,rn .. Mikäli varastoa.ltaieiin ss.a.ö.aan tehokkaampi sekoitus, 

ei tässä suhteer·sa liene vaikeuksia. 

- Ka.tsomlll6 kuitenkin.~ e·~tä mil~tlli te,lkki hintasuhteen puolesta kykenee 
. ! 

kilpaile~~n kaoliinin kanssa, niin huomattav& osa keoliinin käytöstä 

voidaan korvata ·ta.lkilla.o Meidän nykyinen vuotuinen ka.olU.nin kulutuk

aemme on n. 4.500 tonnia, joten osim. 5o%tn talkin käyttö edellyttää 

n. 2.250 tonnin taH:kiraäiirllä vuodessa. 

1ii t toenä painatuenäyt tai tä ,pv.perista, jossa täyteaj.neens. on ollut 

100;~ talkkia aekG. pa:l.numattomin pc:.pel~iZläytteitä, j oissa ·IOofo talkkie. 

on täyteaineena. 

YHTYNEET PAPER!TE~AAT OSAKEYHTIÖ 

Simpele 
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Tilaus: 

'l' eh tä.vä & 

Suomen :.Ialmi Oy, Pankki talo, Otaniemi 

8.4. '1961 

Lausunto talkin koevaahdotukse s ta 

Suomen Malmi Oy ·tilasi 8 o4• ·1961 päivätyllä kirjeellään Vuori t eknil l i

sen laboratorion toimimann talkkivaahdotuksen rika atustemi l lisenli. 

asiantuntijana Lahnaslammen koerikastamassa sekä suori t tamaa.n aieJ.l:. 

laboratorion omilla laitteilla eräitä tähän rikastukseen J.ii tty,riä 

tutkimuksia. Osa koetehdasta valmi f! tui niin , että enei mm:ii set mnrs·· 

k:aua- ja jauhatust{okeet päästij.n suori ttazuaan heinäkuun l opulla . Var

sinainen talki n vaahdotus alkot icui tenkin vasta elokuun loppupuo J.e l l a 

jatkuen sitten yhtäjaksoisesti aina lokakuun 10 . päj.vään aa.s.kka . 

Viitaten oheenlii tettyyn yksityiskohtaiseen tutkimuseeloGt n'cseen 

Vuori teknillinen lab.~ratorio esittää seuraavan yliteenvedon r ikastukeen 

aikana saaduista tulokaistaa 

Lahnaslammen vuoluktven murskaue- ja jauhatue vaahdotushienouteen on 

odotusten !llUkaisesti osoittautunut helpoksi. On hyvin todennäköistä , 

että energian kulutue murakaukaessa ja jauhautukseesa yh·~eenaä tulee 

jäämään alle 10 kWh/tonnL 

Va.ahdotus ja tuotteen luokittelu on toteutettu aikaisemmin Vuor itetrni l · 

lisen laboratorion koetehtaassa saatujen kokemusten pohj a l laa talk:!.n 

esirikasteelle suoritettiin kaksi Kertausta ja näin saaililsta r i kas+-ees

ta erotettiin kolmella sykloonilla raekokovaatimukset täy t tävä t uote . 

Tätä lopullista talkkirikastet·t;a on saatu keskimäärin 16 % syötteestä 

vastaten talkin saantia 29 %. Samanaikaisesti on suodate tun t uotteen 

valkeue ollut keskimäärin. 75.7 ~. Ajoittain on talkin määrä noussut 

lähes 25 %aiin ja sen valkeus 78 ~~ciin . Saavutettua saantiarvoa on pi

dettävä vähe1~ tyydyttävänä. On kuitenkin todettava, ettei se edusta 

raja-arvoa, jota ei yleensä voitaisi ylittää tai jonka jatkuva ylittämi

nen aiheutta,.si valkeuden ratkaisevan alenemisen. Lähinnä on ollut 
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~ey~e eräistä koneiston aiheuttamista, kapasiteettiä rajoittavista 

tekijöistä. 'J~s siitä, kuinka paljon sellaista talkkia, jonka 

valkeus nousee vähintäin em. keskimääräiseen arvoon, voidaan saada, 

jää jossain määrin avoimeksi. Vuoriteknillisessä laboratoriosaa suori

tetuilla jatkokokeilla on kuitenkin voitu osoittaa, että kun vaahdo

tetun rikasteen edelleenjaubatus viedään ei-metallisessa ympäristössä 

riittävän pitkälle, voidaan Labnaelammen kivestä erottaa ainakin 30 % 
talkkirikastetta, jonka valkeue on vähintäin 76 ~. Tällaista jauhatus
ta ei Lahnaslammen koerikastamossa voitu vielä toteuttaa. 

Lahnaslammen koerikastue on suoritettu sellaisella koneistolla, joka 

ei vielä vastaa talkin vaahdotukselle asetettuja vaatimuksia. Näin-

ollen on saatua kokonaistuloeta pidettävä t17~ttävänä. On selvää, että 

suorittamalla rikastuepiirissä tiett.yjä parannuksia, kuten määrättyjen 

koneiden ei-metallinen vuoraaminen, suodatuekapasiteetin lisääminen j.n.e. 

sekä k~ttämällä puhtaamapaa vettä, tulevat nii~vin saanti kuin laatu 

paranemaan. 

Johtaja 

prot. 

Tutkimusinsinööri 

Otaniemessä joulukuun 18 päivänä 1961 

TALTIOB TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS 

Vuoriteknillinen laboratorio 

Leima 
Valtion teknillinen 

tutkimuslaitos 

R.T.Hukki 

R.T.Bukki 

E.Orivuori 
E.Orivuori 

Liitteenä• tutkimusselostus 
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pysty tai 80° E, mutta senhän ei tarvitse olla sama kuin esiintymän kaade. 

Malmivarat 

Määrä Malmimäärien arviointi perustuu yksinomaan esiintymästä timanttikairauk

silla hankittuihin tietoihin. ~!agneettisen mittauksen tulokset saattaisivat 

antaa kylläkin apua tässä suhteessa, mutta niinkauan kuin esiintymän puitteet 

eivät ole selvillä, niiden hyväksikäyttö rajoittuu vain heikommin tunnetun eli 

mahdollisen malmin luokkaan. Timanttikairauksia on suoritettu kulun suunnassa 

n. 200 m1n mittaisella alueella. Äärimmäisten profiilien väli on 210m. - Li

säksi on tätä kirjoitettaessa aloitettu kairaus pohjoisimmasta (3680) profii

lista n. 200 m N, mutta tulokset eivät ole vielä käytettävissä. Tämä kairaus 

on katsottava lähinnä tunnusteluluontoiseksi. - Varsinaisella inventointialu

eella on kairattu kaikkiaan neljä profiilia, joissa kussakin on 4-7 reikää. 

r- Profiilien väli on n. 50 m ja 100 m. Lisäksi on kairattu jokaiseen profiilivä

liin yksi reikä varmistamaan saatuja tuloksia. Vuolukivivyöhykkeen leveyssuun

nassa kairaukeet peittävät n. 200 m itsekussakin profiilissa. Syvyyssuunnassa 

inventointikairaus ulottuu korkeudelle Z = 60-70 m. Vain eteläisimmässä (3470) 

on kairattu kolme reikää n. Z = 100 m ja yksi niistä ulottuu Z = 160 m. (Kal

lion pinta on ~vin lähe~lä Z = 0 tasoa). Kaikkiaan alueelle on kairattu 24 
.! 

reikää yhteispituudeltaan 2270 m. Kairauksella on pyritty inventoimaan vain 

mahdollisesta avolouhoksesta saatava malmi. Suoritettua kairaueta voidaan pi

tää riittävänä tämänlaatuisen tavaran inventoimiseen sekä määrän että laadun

kin suhteen. 

Kun kysyJll.Yk.sessä on suhteellisen homogeeninen malmi, josta otetaan talteen vain 

yksi ainoa komponentti, ei ole syytä minkäälaiseen laatuluokitteluun. Malmin 

arviointi on tarpeen suorittaa varmuusluokittelun mukaisesti, vaikkakaan hei

koimmin tunnettujen eli mahdollisten malmivarojen ilmoittamisella ei ole tällä 

hetkellä käytännön merkitystä. · 

Koska malmin puitteita ei toistaiseksi tunneta, ei paljousarv1ossa voida esit

tää ~öskään esiintymän muotoa tai asentoa. Arvio rajoittuu vain kairauksilla 

lävistettyyn osaan. Ensisijaisesti käyttöön otettavaksi tarkoitetulla alueella 

(prof. välit 3470-3585) on käyttökelpoisen kairatun vuolukivivyöhykkeen leveys 

n. 160-170 m. Syvyysulottuvaisuudeksi voidaan ottaa 70-75 m profiileiata riip

puen. Täten saadaan tälle alueelle todettua malmia n. 5·3 milj. tonnia, käyt

täen ominaispainoa 2.9. Tähän liittyy välittömästi pohjoiseen profiileissa 

3630 ja 3680 kairattu malmi. Sen määräksi voidaan arvioida n. 2.6 milj. tonnia. 

Arvio ulottuu tällöin vain tasolle Z ~ 50 m. Näin ollen todetun käJttökelpoiserL 
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wolukiven Jlät1rä on JJ;Jt suoritetun kairauk n. 1·9 ailj. tcmnia. ICo· 

ko tlti rU tualdn voidaan talouuUtae ti &Volouhote ta, kolka lou-

hokoen 8'19714 taJd. ~oucluttaiaim reunoilta eliri 1'Wl 8U l'Q&kkukl • 

Todennäköisten ma1111en luokkaan voidaan lukea woluJd.ven jatkoet lf7V37&BUUn

naaaa ja pituuaauuzmaaaa. i:dell•ea1n:lruu OZl oeo:ltukeia a:lnoaataan ete111a:la

-• proti:ll:laaa. Slell& ca taftttu woluld.Tel Z • 160 ••• ~ ••Jcka, 
johon :re:lkl on lopet.ttu. Yal:l tettavaet:l taat& prot1111ata ei ole reiklkobtaia

ta laatututld.muata. liDtta q411ll'aporttla mukaan Jd:ri. on hrt1n uanlaiata kuill 

yka1 tyiakohtaiaeati tutld. tuiea ro1 'lssl. Voidaan pl tu todeDDI.k8:lecml, ettl 

woluldri jatkuu koko ~t tutkitulla alueella a1Dakill 100 taln &.Yv.Y7teen. tULin 

arvioiden aaadaan &VV78Rwm&saa n. 4.0 ld.lj. tonnia to4ennlktiictl. malm2a. 
Ku.lun auuntaiaiata .1atblata a:l toletaiaekel ole palJon aanottavaa. EteläpUs

a& tul e La!maal&llpl vaataan, ja lieliksl aapeettiaen i.Ddikatio ·loppuu tähän. 

S1ell& ei ole auorl tettu 7htiln tairauata, joten peruatei ta todeDDilkiSteten 

ulmivaroja 11811111aean tlsaa emzzmaasa et ole. Pohjoiseen vuoluld.Vi'97~ke 

:llaeiseati jatkuu cae.sneettiaeata 1nd1tatioata pUtellen. llltta koska täl.l ta 
ei toiata1aeka1 ole ainuttakaa haTaintoa ( eneillll!lfiisen reiän kairaua juuri 

alkanut), johon YO:l.talsiiD pernetaa laadun arrto:lnti, Jamluvat Dlld. vazat aah

dolltaten aalllien luokka~. Kokonai suuusaaan todennWdSiaet ulmi ft!'&t ovat 

4•0 mil~. tomda kon~ervat11viean &l'Vion taUka•D· Jlahcloll:laten -.laiYarojen 111&

rU on t&ad ;rhteydeaa& turha kl_y41. Uvtoiaaan. Vuoluld.YeD laatu saattaa vaih• 

tua JQrvln nopeaeti totukai riippuen muuttum:l.easteeeta. lliin kauan 1m1D et tlm• 

neta ultraealke:laen ki~n anuttuaieta YUolukivekai kontrolloiY:la teki~öit&, 

eiki ole konkreettisia oao:l taksia vuoluld. ven laadusta tässä v;y6)U'kkHsaA D7t 

tutkitun alueen ulkopuolella, riittää mielestlni uiD1Dta, ettl cm olemasa 118h· 

dollisuuclet lCS7tU auur:la llUri& kli.yttökelpoieta woluki voi Labnaalammen 'VJ'6-

qkkeeaa&. 

JMtu 

VuolukiTen laadun toteMinen ei ole ;rht& ykalnkertaista lr:u1D jonld.D IIIUUJ1 malain 

metallipitoiwuden. Kiven ~ttökolpoiauuahan riippuu een t,aikaalis:lata OJD:l .. 

na1auuka1sta, ~otka nlf.ytt ~lt oleYan suorassa auhteeaaa mineraaliJtotooiiiDkaeen. 

JVötymineraal.ina on Lalmael • vuoluki veael yk&inoum talkld., JoU:ln kilauia-

taJdn voitanee saada talteenotettua ku.yttmtelpoinen anntitaote. Yuolutiven 

petrograatinen kuYaus on eai.tetv Gikaieetll:lin mainitueaa Suoaen Ualld. O;ran ra

portissa. Porauaq4äm:len pexusteella voi4aan vnolukive& pitU. 7U&ttii.Yin bomo

seenieeu Ja -.a oaoi ttaYat QfSsld.n rikaatuekökeet, ~oihin laadun aiU1r1 ttel7 
perustuu. Laadun nihtolu saattaa johtua masnesU. ttlalilzoiD yaiJl,elueta, autta 

tämä ei niJtH. olevan kovin suuri. .Joka tapauksessa se jää rikaatuaproeaeeisaa 
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j&tteeaeen, joten tallt.kiriltas-taen leatuun ee ei vaikuta. Saantiin sene~jean 

sillä voi olla merkitystä. T~st a~7atä olisi ehkä ollut paikallaan suorittaa 

useampia 002 -määräyksiä. Toinen laatuun vaikuttava tekijä on serpentiini

kloriitti ja tremoliitti-talkki suhde. Nämä minezaalit ilmentävät Jlähtävästi 

alkuperäisen ultraemäkaisen kiven muuttumisen ·ioima.ldcuutta. '!'reiOOliitti ei 

ilmeisesti heikennä talkkirikasteen laatua eikä saantia, mikäli se on riittä

vän hienokai jauhettu. Aivan selvää kerrolaatiota analyysitulosten ja sydän

raporttien välillä tästä ei kuitenkaan löydä. Er~ieeä, varsinkin alkupuolella 

kairatuissa rei ' isaä sekä saanti- että valkeus ovat alhaisemmat tremoliitti

rikkaisoa kohdissa, mutta monissa rei'issä ei tällaista suhdetta havaita. Sen

sij aan serpentiini ja kloriitti aivan i lmeisesti pilaavat r i kas t een l aadun. 

(Vaikka tästäkin on kyl lä poikkeus , reikä 9) . x) Olisi ehkä oll~t aiheellista 

tutkia, lruinka paljon määrätyt laatuvaatimukset täyttävä talkkirikaste sietää 

näitä. harmemineraaleja. Tällä seikalla saattaa olla merkitystä l ouhinnasea . 

•fikäli rikaste on hyvin herkkä näille mineraaleille, voi tulla eteen määrätty

jen osien selektiivinen louhinta. Mutta mikäli se ei ole kovin herkkä, niin 

on aina mahdollisuus sekoittaa heikompilaatuista kiveä hyvään malmiin . - Vuolu

ki ~ren kiisumää:räksi on ,; ·lmoi tettu n. 1-2 ~' mutta suoritetut m.iärä.ykset eivät 

ilmene kä.ytettäv:i.ssä olevas-ta materiaalista . Talkkirikaeteen kannalta ei ki i

auilla ja ma.hcollieilla oksideilla ole merkitystä, sillä ne saadaan va.ahdotuk

sessa eroon. Kiisurikasteen valmistaminen ja myynti on luonnollisesti riippu

vainen siitä, onko kiisuja tasaisesti läpi malmin. 

Laatumääri tykaet ovat kohdis·liuneet sekä malmiin ( vuoluki vcen) että rikaatee

seen. Edellisestä on määrät·ty liukanematon (90 %• een HCla ään liukanematon osa), 

joku eisäl tänee lähes kaikk:i. silikaa.ti t ( talkki, treraolii tti, serpentiini , 

klorii tti). Tämä luku on muunnet'Gu "talkiksi" käyttämällä me.ärä ttyä kerrointa. 

Itse asiassa ·.;e.lkkiluku ei merki tae enempää kuin liukenematonkaan. Liukeneraat

toman määrä on 55~ (aritm. keskiarvo). Mielenkiintoista on todeta rikasteen 

saannin riippuvuus liukenemattoms.n Jniiäi·ästä. ~~uu:!'i liukenemattoman määrä mer

kitsee korkeata eaantta, mikä on luonnollista~ mutta usetn myöskin heikompaa 

valkoisuutte.. 'J~ämä merkitsee sitä, että rikasteaseen on tullut muitakin mine

raaleja ( silikaa tteja) kuin talkkL Rikastcet3"ta on määrätty valkeusaste, joka 

vaihtelee painoitettuina keskiarvoina rei'ittäin 67.Ssstä 82.1 ~aiin. Koko 

kairauksen painoite-ttu keskiarvo on 79 .0% 33.5 ~&saannilla . Val keusarvot on 

määrätty rikasteistat ja on tuloksia pidettävä vertailukelpoisina keskenään. 

Rikasteen laatuun vaikuttaa paitsi vuolukiven mineraalikokoomus myös sen rapau

tuminen. Kallion pinnassa ovat rakopinnnt keliastuneet ainakin n. 2 man syvyy-

x) Vertauksen v·uoksi mainittakoon, että rikastamattoman vuoluki ven vaikeusarvo 
on n. 70 %. 
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teen. Tämä kivi on malmikai kelpaamatonta. Värikuvien mukaan keliastuminen on 

tapahtunu-t vain rakopinnalla ohuena kettona. !l!ikäli esiintymässä 01\ mahdolli

sesti suurempia rakoja tai ruhjevyöhykkeitä, on luonnollisesti pelättävissät 

että rapautuminen on mennyt syvemmälle. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan koe

louhoksen kohdalla, eikä myöskään timanttika.irauksissa ole tavattu. tällaisia 

vyöhykkeitä. Tämän perusteella ei olisi odotettavissa suurempaa harmia rapau

tumiseeta, vaikka se luonnollisesti onkin mabdollista. 

Yhteenveto 

Vuolukiven sekä paljous- että laatuarvio perus·tuu suurelta osalta t:Lmantti

kairauksista saatuihin tietoihin, sekä osittain koelouhintaan.Timanttikairaus

ta voidaan pitää riittävänä edellämainitun arvion suorittamiseen, vaikka se 

ei annakaan koko esiintymän puitteita. Tosin reikäraporteista ei käy selville 

tarkka sydänsaanti. Tämän mahdollisesti aiheuttamia pattyQ~keiä voidaan odot

taa vain rakovyöhykkeiden muodossa. Koelouhinta ja rikastue ovat selvittäneet 

vuolukivan louhintaominaisuudet sekä talkkirikaateen saannin ja käyttömahdol

lisuudet. Näiden tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Lahnaslammen vuo

lukivieaiintymässä on todettu malmia n. 7.9 milj. tonnia arvioituna eteläpääs-
l 

sä 75 m:n tasolle ja pohjoispäässä 50 man tasolle. Todennäköisesti malmia on 

n. 4.0 milj. tonnia arvioituna 100 m:n tasolle. Tämän kiven· laatu on hyvin ta

sainen ja on siitä saatavissa talkkirikaste, joka täyttää paperitehtaitten 

vaatimukset. Suunnitellulla kapasiteetilla louhittaessa voidaan tuotanto saada 

vuosikymmeniksi eteenpäin avolouhoksesta, vaikkapa louhintaa ei ulotettaisi 

50 m:n tason alapuolelle. Jo nyt inventoidusea osassa malmivarat sallivat tuo

tannon laajentaoisen markkinoinnin mahdollisesti laaj~ntuessa. Mutta aikanaan 

luor~ollisesti on tutkittava syvyysulottuvuuskin mahdollisen maanalaisen lou

hinnan varalta. 

Helsingissä huhtikuun 11 pnä 1962 

Aimo N.ikkola 

Aimo Mikkola 
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Suomen U§lmi Ozan suunnitelmat Lnhnasl&rnmen 

talkkikaivokeen k~yetiinpanoa varten. 

Suo~en Malmi Oyan pyynnöstä tutuatuttuani mainitun yh~iön Lahnaelam&en talkki

e aiintymän eyvä.ksikäyt töä. varten tekemiin suunn1 telmiin je. laskelmiin esitän 

kiaityksenäni seuraavaa• 

Rikastaminen 

Aikaieemmdn suoritettujen kokeilujen antamien tulosten perusteella voidaan to

deta vaahdotusmenetelmän osoittautuneen ainoaksi käyttökelpoiseksi mahdollisuu

deksi malmin jalostamisekei. 

Murekaus 

Van 1961 koetehdasajon perusteella on odotettavissa murskauksen onnistuminen 

yksivaiheisen iekumurakaukeen avulla. Kustannusarvioesa mainitun Hazemag-AP 4-
murskaimen voi saada Paraisten Kalkkivuori Oyan Lappeenrannan kaivokselta n. 

1.6 mmktlla, mihin sis~ityy joukko kulutuaosia. Kone on käyttökelpoinen. Jos 

syystä tai toisesta iskumurakain osoittautuisi sopimattomakei, olisi vahinko 

vanhaa konetta käytettäessä pienempi kuin uutena hankittua käyttäen. Murskaue

euunnitelma on käyttökelpoinen. 

Jauhatus 

Huolimatta ajan suuntauksesta autogeeniseen jauhatukseen, on näin pienen kapa-

" eiteetin ja helposti jauhettavan kiven kysymyksessä ollessa taloudellisinta 

jauhaa yhdessä vaiheessa kuulia k~ttäen. Malmin kuluttavuus on todennäköises

ti niin vähäinen, ettei Ni-hard kuulista tule sanottavasti rautaa tuotteeseen. 

Sen sijaan rikasteen jälkijauhatus on tehtävä joko posliini- tai piikivikuu

lilla, kuten on suunniteltukin. Malmikappaleet eivät k~, sillä niistä tulisi 

rikastetta huonontavaa magnesii·ttia mukaan. 

Ajateltu myllykoko on riittävä. Mahdollisen tuotannon laajentamisen yhteydessä 

voidaan jauhatusosastolle sijoittaa vanha mylly suurannettuna tai toinen mylly 

rinnalle. 

Vaahdotus 

V. 1961 suoritetun koeajon antamien tulosten perusteella tehty vaahdotuasuunni

telma tuntuu toteutumislcykyiseltä. Vasta käyntiinpanen jälkeen voidaan selvit

tää, onko edullisempaa jauhaa lopullisesti kerrattu rikaste vaiko mahdollieesti 

jo eturikaste. Kysymys on vain yhden putken muuttamisesta. Samoin on talkin 

vaabdotuksen ja koko tehtaan sisäänajon jälkeen mahdollista järjestää nikkelin 

vaahdotuspiiri. 
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Etuvaahdotuskennokei on Pagergren-kenno sopivin suuren rikastemäärän vuoksi . 

Kertauekennoksi on joustavan käJtön takia syytä ottaa potkurityyppinen kenno 

esim. OKK0-1.5. Etuvaahdotukeessa voitaisiin kä1ttää aivan ~vin myös pneu

maattisia kennoja, joiden k~ttö tuliai mekaanisten käYttöä halveamaksi, joskin 

pinta-alan tarve olisi auurompi. Pneumaattisten kennojen antama säästö olisi 

suuruusluokkaa 2.0 mmk/v. 

Vedenpois,yq, 

Kyseessä olevan hienojakoisen ja liejumaieon tavaran suodatukeeen voisi parhai

ten soveltua Eimcobelt - euodin, joka on hankintahinnalte.art. kallis ja johon ei 

Suomesta saada varaosia. (Selostuksessa sj.vuilla 13 -15 maini ·etu Eimco-Disc -

suodin tarkoittanee Eimcobelt - suodinta?) Kokeilemisen arvoinen olisi myös 

sekoittajameke~ismilla varustettu kiekkosuodin, joka vanhana ostettuna ja uusi

tulla altaalla varustettuna. olisi suhteellisen halpa, n. 1o5 mmkverrattuna 

Eimcobe~tiu hintaan n. 660 mmk. Jos suodatuttava liete voitaisiin kuumentaa 

kuiva.uev:unin jätel?.mmöllä, voisi kiekkosuotimen u.nta.ma -tuloa olla yllättävä..ll 

hyvä.. V:n 196·1 koeajon aikana lienee huonoon suodatustehoon vaiku'ctanut mahdol

lisesti heikko imuteho •. f!.uuten on käsittämätöntä, ettei suodatue ole juuri pa

ranialmt kiintoainepi toisuut:t;a, vaikka tuote onkin ollut hienoa . 

Ennen kuivausuv~in hankintaa olisi syytä kokeilla todella tehokkaan suodatue

yksikön to].mintaa t!?J.kkirikastettn käsi teltäeesä. 

Va:rastoin·ci 

Rikasteen vara. tointia. varten on rakennettava tlmpivarasto, jotta pöly ja roskat 

eivät pääse likaamaan tuotteita. Mikäli estm. Kajaani Oy voisi ottaa 30% vettä 

siaäl tävää rikastetta, olisi se eclullis:i.nta varastoida suoraan kuljetusastio).hin . 

Jätteen käaittell 

Kemikaalien puoleerta jätteen käsittely ei ·tule tuottamaan vaikeuksia myöskään 

Ni an vaahdotuksen ollessa kyseessä, sillä 1 • Ni voi ta.nee vaahdottaa ilman r·ilc

kihappoa ja 2. mahdollisesti tarvittava H2so
4

-määrä laimenee jätealueella. Kun 

lieäksi jätteen S-pi toieuus on pien).~ ei se rikkaampi en sulfidimalmien tavoin 

muodosta "rik.k:ihappotehdasta" jä.tealueelle. 

Vesi-Hydron suunnitelmassa on esitetty teräsputkea jätteen kuljettamiseen. E

dullisempaa on käyttää esim. polyteenimuovista tai a8bestisementistä tehtyä 

putkea:. Putki ,,oidaan perustaa pylv..:dden tai jätepuusta tehtyjen kevyiden puk

kien varaan •• Tö.tteen määrä tulee ilmeise sti olemaan n. 1100 1/min. 

j·ä.tealue olisi hyvä jakaa eaim. jä.tteestä ·tehdytllä padoilla niin korkeisiin 

J.okeroihin, et·~ä. kuhunkin voi-tai sj.in ajaa jätettä esic. Imukauden ajan, minkä 

jälkeen kiintoaine saisi rauhas EJ:'.. laskeutua. Kuta sakea.mpana jäte on flokku-

J.oitu, sitä tehokkaampi on selkoytymin :Jn. Sen s i jaan osi ttain ld:;.•,<:as tetun 



ylitteen lopullinen selkeyttäminen voi muodostua vaikeaksikin. 

Kalkin ja muidenkin kemikaalien vaikutusta ja tehokkuutta veden kirkastamiseksi 
on syytä kokeilla laboratoriossa ennen laitoksen rakentamista. 

Jätealueen järjeatelyille olisi edullista, jos myöskin Lahnaslammen länsi- ja 
eteläranta olisi kaivosyhtiön hallinnassa. 

Rikastamon kustannusarvio 

Perustamiskustannukset 

BakennEJc Rikastamorakennuksen osalta on arvioon otettu 35.0 mmk, mikä vastaa 

3 900 mk/m3. Summa tuntuu riittävältä, sillä varasto-osan ei tarvitse olla 
niin vaativa laadultaan kuin itse rikaatamon. 

Koneistoa Rikaatamon, siihen luettuna murskaamo, kuivaamo ja varasto, koneiston 

banklntaan on varattu 98,5 mmk, josta on aaennus- ja sähkötöiden osuus n. 20 %. 
ArTio tulee tar.kietetukai, kun koneista on ehditty saada tarjoukset, mutta suu

ruusluokka tuntuu oikealta. Tosin asennukset voivat tulla vähän kalliimmikeikin, 
kun k7aeessä on pieni laitos. 

~&Yttökust!PQUkset 

Bikastamon käyttökustannukaien määrä on arvioitu seuraavaksi: 

Varsinainen murskaus 

Jauhatus~ vaahdotus 
sakeutua ja suodatue 
Kuivatus 

Yhteensä 

25 mk/t 

380 ....... 
217 .... _ 

622 m.k/t 

gtukäteen ajatellen tämän summan pitäisi riittää, jos kohta kustannusarviosta 

nälttläkin puuttuvan eräitä kohteita. 

Murskaukeeesa saa~tavat kulumisosien aiheuttamat kustannukset olla n. 5 mk/t 
ja jauhatukeessa tuulien ja piikivien sekä vuoraueoeien osuus ehkä 10 mk/t. 
Hämä aiheuttavat 1.5 mmk:n lisän vuotuisiin menoihin. 

Riknstaaon osalta on korjauskustannuksiin varattu 7.SS ~~. Luku saattaa hel

posti noueta. aina 10.0 m:nk:aan asti. 

Jos odell~ esitett.r pceeimietinen ennuotus totoutuisi, tietäisi sen. 4.0 mekan 
lioli.yetä T.lotuiciin käyttökuetannukeiin. On huomattava, että kork energian 

hinta (7 L'lk/kWh) aiheuttaa huomattavan lislikustnnnuserän halvempaa energiaa 

k~ttäviin malmirikastamaihin verrattuna. Tällöin olisi ~ttökuetanuuaten 

osuu·e rik~ett,r:eoooa 662 mk 622 mk•n asemesta malft1i tonnio. kohti. Suotuiaiese. 
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olosuhteissa on mahdollista saada käsittely tapahtumaan arvioitua huomatta

vasti halvemmallakin. 

~äytön yhteiekustannusten määrä ~1.5 mmk/v tuntuu liian optimistiselta. 50.0 

mmk/v voi mennä helposti. 

Sekalaisia huomautukgif! 

Tehdasalueen paikka tuntuu sopivalta, sillä maaston mataluuden vuoksi on vaike

ata rakentaa lähemmäksi jätealuetta. Entinen koetehtaan paikka taasa on liian 

ahdas malmin sijaintiin nähden. 

Tuotteen määrä on laskettu 10% vettä sisältävänä. Selvyyden vuoksi olisi pa

rempi käyttää kuiva-ainemääriä kaikissa laskelmissa. MYöskin hinta on ereh~k-. 
sen välttämiseksi parasta määritellä kuivalla talkkirikasteelle, huolimatta 

sen toimituskosteudesta. 

Sähköenergian hinnaksi arvioitu 7a-/kWh tuntuu teollisuuslaitoksen maksamakai 

suhteellisen kalliilta Kainuunkin olosuhteet huomioon ottaen. Sivulla 8 on 

energiankäyttö arvioitu n. 3.5 milj. kWhjv. Murskauksen, rikastukeen ja kui

vauksen arY!oitu yhteisk6lutus on jo kuitenkin 3·95 milj. kWh/v. Kun lisäksi 

tulee korjaamo, asuntoalue, laboratorio, vesihuolto ym., tullaan helposti 

4.5 - 5.0 milj. kWhan määrään vuodessa. 

Hen-~ilökunnan määrä tuntuu sopivalta, joskin rikastamolla tuskin tarvitsee 

erikseen auodin- ja uunimiehiä. Tw1tuiei luonnolliselta, että ri~stamon pys

tyisi hoitamaan kaksi miestä vuorossa. l.tl.käli tuote joudutaan eäki ttämään, 

tarvitaan siihen työhön lisähenkilöt. 

Oravikoaki 3.4.1962 

Toimi Lukkarinen 

Toimi Lukkarinen 

tekniikan lisensiaatti 
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Laatija: prof. Kauko Järvinen Jäljennös 

Suomen Malmi Qyan laatimasta Lahnaelammen vuolukiviesiintymän 

hyväksikäyttösuunnitelmasta. 

Saamani tehtävän mukaisesti olen koettanut perehtyä esitettyyn suunni·~ 

telmaan kokonaisuudessaan. 

Yleistä. 

Nqttää siltä, että Lahnaelammen tuotteen tapaisella materiaalilla on ma .... s·· 

samme huomattavan laaja käyttö ja sillä on melkoinen merkitys maamme paper:i. ·· 

teollisuudelle. Näyttää myös mahdolliselta, että tulot ja menot saadaax:. so

pivaan suhteeseen, jopa koko yritys voiton puolelle. Voiton suuruudesta va:~ 

eri henkilöillä olla erilainen käsitys ja omasta puolestani on laskelma hh~·· 

kan optimistinen, kutSn eräin osin tulen seuraavassa osoittamaan. 

Edellyttäen että malmin määräarviot ovat päteviä, jota puolestani en. 

epäile, on mielestäni pidettävä huolta siitä, että aikanaan ryhdytään sel

vittämään vientimahdollisuuksia lähinnä Ruotsiin ja tätäkin tietä pyri tään 

lisättyyn tuotantoon. Voi hyvin kuvitella tuotannon voivan nousta 3 a 4.

kertaiseksi, jolloin tietysti taloudellinen puoli joutuu aivan uudelle ja 

vakavammalla pohjalle. 

Laitqsten si~oittelu. 

Kun suunnitelman liitteenä olevista kartoista ei suoranaisesti näy talkki

esiintymän rajoja, voin vain huomauttaa siitä, että tuo·tantolai tokset on 

sijoitettava riittävän etäälle malmista huomioiden varsinkin sen, että tuo

tanto melko pian saattaa olla moninkertainen. Hieman pitempi autokuljetus 

ei vaikuta ajohintaan, koska peruaetäisyys yleensä on 1 km. Liian lähellä 

olevat laitokaet voivat joutua kärsimään sortumista ja lentävistä kivistä . 

Häin ajatellen tuntuu alue vieläkin Tähän ahtaalta ja laitokset näinollen 

ovat saattaneet joutua liian lähelle mallld.a. 

llureH!mQD ;Ugj estelz. 

IelcWiurakain lienee oikea kone 3a näitä on halTalla saatavisaa sekä Otan-

-----------------
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mäki Oyrltä että Paraisilta. Pölykysy~e voi tuottaa vaikeukei~, sillä 

murskain on itse voimakas "tlekti", joka puhaltelee eri suuntiin. Säiliön 

rakentaminen voi olla väärä ratkaisu, joa toiminta tapahtuu myös talvella. 

Avolouhokseata saatu kivi on niin kylmää, että se jäätyy säiliössä ja tuk

keaa sen. Parempi ratkaisu ehkä olisi ajaa murskattu tuote avoimeen kasaan ~ 

jonka alta se voidaan syöttää edelleen kuul~llyyn. Kasan kokoa voidaan li~ 

sätä puskuria k~ttäen (tai raappaa). 

Syöttölaitteena ehkä rumpu ei ole soveliain, vaan paremmin sopisivat 

pöytä- tai hidas hihnasyöttäjä. (Huomioitava tavaran enempi tai vähempi 

jäätyminen.) J 0 s säiliötä ei rakenneta, joutuu murskaamo erilleen, joka pö·· 

lyvaikeukeien vuoksi voi olla euotavaakin. 

On mielestäni huolellisesti harkittava sellaista mahdollisuutta, että 

sinänsä yksinkertainen murskaamo järjestetään i tee avolouhokseen ja mure

kattu malmi siirretään hihnakuljettimella rikastamon luona olevaan kasaan. 

Murskaamon louhiminen avolouhoksen pohjalle syvennykseen on yleensä halvem

paa kuin vastaavan talon rakentaminen. Hihnak.i:Lytävän tai "ojan" tekeminen 

voi olla hieman pulmallisempio HUrskaamon yhteyteen syntyy kätevästi pieni 

voimakeskus ja pumppuasema. 

, ! 

Rikastamo• 
Tuntuu oudolta, että myllykai on ehdotettu Karhulan tietääkseni kuulalaake·

roitua ~llyä, joka on turhan kallis. Haverin putki~llylle on merkitty ko

vin vaatimaton hinta (mk 3,0 milj.), mutta vaikka se lienee saataviesa hal

valla, on se vuorattava uudelleen joko ei-rautamateriaalilla tai vähintään 

Ni-bard'illa. 

Yleisenä piirteenä koko laskelmalle voidaan sanoa, että n.s. asennua-, 

sähkö- 1••• kustannukset on arvioitu liian pieniksi. Kun lisäksi koneiden 

hinnat tuntuvat hieman alhaisilta, pidän suotavana että rikestamon koneisto

jen pääoma-arYOja korotetaan. Sivulla 35 esU,ntyväesä luettelosaa on pääoma

kustannuksU.n otettu ~.6 ailj. varalle ja ~ttöpääomaksi. Jos voidaan ai

nakin os1tta:1D luopua nimityksestä 11låqtt8pääoa" ja esim. runsaasti puolet 

•ummaata aitrretiän puhtaasti varalle ja eiton kuoletettavnksi arvoksi, tu

lisi v&3aue ahk& melkolailla t~tetyksi. 

ICuiyay91 uunilqqJQ"e on vielä avoin .ja ilaeiatli on, että tähän kannattaa 

k1iDDittl& riittävästi huomiota, koska lopputuotteen laatu voi paljon riip

pua kuivaukseata. 
'luotevarastoon on &y7tli varata mahdoll1suua kahden ehkä kolaen eri laa

dun nrutointiin ja laataukseen. 
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Jätekysy~s voi tietysti tuottaa harmia, mutta mielestäni ei, niinkuin 

uutta vesilakia todennäköisesti tullaan tukitsemaan, ole syytä ~uurempaan 

huoleen, vaan suunnitslluilla järjestelyillä selvittänee vähin vaikeuksin. 

Käyttökqstannukset. 

K~ttökustannuksisea ei tunnu olevan mitään kovin silmiinpistävää. Puoles

tani olen kiinnitt~t huomioni positioon "karkeamurskaus11 , johon on las

kettu mukaan sekä lastaus että ajo ja tällöin summa 140•-/tonnia tuntuu hi0-

man alhaiselta. 

Jos murskaamo siirretään kaivokseen, on ~vin todennäköistä., että. esj.

tettyyn arviosummaan päästään. 

Loppulau !J.Ul to. 

Suunnitelma tuntuu sekä tulojen että menojen osalta varsin p1tävältä ja 

koska tuote aivan ilmeisesti muodostuu erääksi tärkeäksi raaka-aineeksi 

paperiteollisuudellemme ja Vielä voi kehittyä vientitavaraksikin, ei täte 

tilaisuutta olisi jätettävä käyttämättä, vaan laitos pitäisi rakentaa • 

. !~ 

Helsingissä 14.4.1962 

Kauko Järvinen 

Prof. Kauko Järvinen 



SUomen U&lmi Osakeyhtiö 

P. K. 

Labnaslampi-suunnitelman 

toteuttamiaeata. 

"Lahnaalampi• auunnitelman" mukaan rakennettava talkkirikaatamo tulisi tuottamaan 

42 000 tonnia talkkia, pii~asic.t.t~ea paperi teollisuuden tiqteail!aekai. IIankkeen tote• 

uttamiseen tarvittaisiin suunnitelman JIJUkaan noin 3,8 milj. ms.rkhaa. Liikovaihto 

tulisi olemaan lähes 3 milj . markkaa ja vuosivoitto annen verotusta yli puoli milj . 

markkaa. Senjälkeen kun talkin t1enekki kotimaan markkinoilla on taattu, ilmenee 

tuotteelle qs,yntää. ulkol!lnilla. Tämå johtaa toiDU.nna.n laa.Jentamit;otm Ja kannatta

vuuden paranamiseen. 

Tiedetään, e t tä talkki on erinomainen ja yleiobsti k~tet~J paperin t~teaine , ni

menOQäan ooating-tarkoituksiin, ~ö~ meidän ruaaatammo. Talkin maailmanmarkkinuhin

ttJ. on kuitenkin paljon k.~ks ...mpi kuin kaclii:cin. "'Ei.stä johtuu, e,.tä. :paperi tehtaat 

käyttävät tall:kia "såiistolii:.iisti" , vain kaoliinin lisänä antamaan paperille tiet

tyjä hyviä ouU.naisuuksia. Lahna~lampi-sUun!litelma taas nimenomaan perustuu siihen, 

että talkki tulisi korvaamaan huomatt~van osan,.~0-50% nykyään paperin tiyteainee• 

na käytetystä kaoliinista. 1akäli mene~ki saadaan näin suureksi, pystytään talkki 

toimittamaan kilpailukykyieean hintaan. Näinollen Toidaan sanoa, että 

hankkeen toteutumisen pääedellytyksenä on varmuus suunn1tolmsn mukaisen tuote

määrän markkinoimisesta. 

Talkkituotteen menekkiä on kuitenkin täsr~ erikoistapaukseaaa kovin vaikeata taa

taa etukäteen. Vertailovia tietoja on mahdot~nta aaada, koska vast~vanlaista han• 

ketta. ei ole meillä eikä muualle.. Vain tuottaen p.iäkä.;rttö.jät, paperi tehtaat, voi

vat antaa talkin k!fttömshdollisuukaista vastauksen senjälkeen kun n~ ov~t riittä

vän kauan kokeilleet sen k~ttaä paperin täyteainaena siinä laajuudessa kuin suun

nitelma edellyttää. Tämä taasen on mahdollista vain etten, että 

Lahnaalaomelle re.ketmetaan koerikastaru~_!arpedksi suurien talkkierien toimitta

miaaksi paperitehtaiden tahd skokeita varten. 

Toinen keskeinen kysy~s on, kenenkä toimesta suutmitelma toteutetaan. Suomen Mal

mi Osakeyhtiö on tähänastisissa tutkimuksissaan uhrannut hankkeen hyväksi huomatta

van summan. Yhtiöll~ ei kuitenkaan ole toteu,tamdseen tarvittavaa pääomaa ja toi

aaal ta ollaan myös ai tä mieltä, ettei hankkeen toteuttaminen kuulu Suomen !almi Oy an 

toimintapiiriin. Zi ~öskään voida pitää tarkoituksenmukaisena, että edellä sanottu 
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markki noiruismahdollisuuksien selvittely (koetoiminnan muodossa) jätettUiaiin 

yksinomaan Suomen Malmi Qyan suoritettavokoi ja rahoitettavaksi ilman, että on 

tietoa siitä1 kuka tulee olemaan h~een lopullinen iaäntäe 

Suomen Malmi Oyan osuus vaotedes tapahtuvassa toiminnassa on kuitenkin ~angen 

keskeinen, omiataahan yhtiö Lahnaela~~n kaivospiirit ja sen hallussa on teknil

linen suunnitelma. Y.oerikastus tulini suoritettavakai yhtiön teknillisen henkilö

kunnan toiocsta ja Johdolla ja Läh'n työhan luovutet taisiin yhtiön paikalla olevat 

loneet ja laitteet~ 

onestakin sx:etä olisi tarkoituksenmukaista, että koerikastue ja koekäyttö ta

pahtuiaivat yhteistoiminnassa niiden yri~,sten kanssa, jotka tulisivat vastaa

maan Lahnaslammen hankkeen lovulliGeuta toteuttamisesta. 

USamme paperitehtaat tulisivat suunnitelman mwtaan olemaan Lahnaalammen talkin 

pääkäyttäjiä. ~rkkinointikjreymyotä solviteltäeosä tuntuisi niinollen luonnolli

selta, että ainnkin ne tehtaat, jotka jo aikaisemmin ovat kokeilleet Laru1aslarr~n 

talkkia, olisivat mukana tuleviaaskin kokeissa~ äistä tehtaiGta on Kajaani Qyan 

paperitehdas sijaintinsa puolesta ja suure11a täJteaineen käyttäjänä keskeisessä 

asemassa. Yhtyneet Paperitehtaat Qr (Jämsänkoski, Kaipola, Simpele) on maamme 

suurin täyteaineen kulut~aja . Näiden lisäkai on assamme kaksi muuta toiminim~ä, 

joiden paperitehtaiden täy~~ainekulutus on edolliston suuruinen, nimittäin Kymin 

Qy Gekä MYllykosken Paperitehdas Oy. Nämä tehtaat eivät aikaisemmin ole kokeil

leet Lahnasl~en talkkia. Muiden ·m1amme paporitehtaiden mahdollinen talkin käyt

t6 on niin vaatimatont~ P lttä niiden yhteinenkään käyttömäärä tuskin riittäisi 

takaamaan hankkeen k nnattavuutta. 

Edelläsanotut näkBkohdat huomioiden olisi tässä vaiheessa jo ennen koetoiminnan 

aloittamista harkittava, misoU muodossa ja kenenkä toimeeta Lahnaslacmen talkki

toteutetaan. 

Lahnaslammen talkkirikasta~on toteuttaminen aGteittain, koerikastamosta vähitel

len täyteen tehoonaa, ei itco asiassa ole uusi ajatuso Erääas~ vaiheessa laadit

tiin ~Bs tätä koskeva laskelma. Vuonna 1961 kesällä rakennettua koelaitosta ei 

kuitenkaan suunniteltu sen ene~pää lopullisen suunnitelman oaaratkaisuna kuin sel

laisenakaan, että sitä myöhemmin olisi voitu laajentaa, Kust nnusten ja ajan sääs

täoiseksi tämä enoimmäinen koerikastamo rakennettiin 4iv~ lähelle louhosta ja hy~ 

vin vaaticattomak l . Koneita ja laitteita lainattiin mm VTTan vuorilaboratoriosta. 

Joskin tämä koerika&tamo puutteel lisen& on vieläkin olemassa, ei nyt enää voida 

suositella tämän rika~tamon varaan mitään jatkotoimenpiteitä-. Kieltämättä siitä 

on hyötyä seuraavaa koerir~atamoa rakennettaessa, mutta kustannukset tulevat ole• 

maan aivan toiset kuin mitä ne olivat ensimmäisen vaiheen koetoiminna~sa. Ei ole 

syytä tässä puuttua mahdollioasti pystytettäYän koelaitoksen teknilliseen ja kua-
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tannuksellia~en puoleen ykaityiskoht a.istasti. Rii ... tänee , kun tocl~taan p&äperust eet . 

Koerikastamon tiiyt,vy v_oidl:.. t uo l. tt~.r, sellc:.ista t o.l k:i!2:,.:._j.f:_ka .~J.n p:.&.ominaisuuk

s iltaan vast c.a. suunnitul.wc.n muka.i sta. t r.lkkituotetta. Tt.mä vaati!!lus edelly"t.tää, e ttä 
-. - -~·-

rikastu apiiriin on sic:.:llytcttävä kuiva~us-ja hi enojauhatuopiiri . Tämä koncfoto 

puuttui cnsi1:1Jntliseatä koc:rika.star.tost~;, j •:o sen Vllokai ei myönkä.än valniste ttu to.lkki

rikaste 1a~tunsc puolest a vastannut odot1lksia. 

Ensimmäi s en koori kaatamon kapasi t vott i oli p i en i o Noin puolent oista kuukauden a ika

na saatiin lähes 400 t011nia. "miirkiiän talk.kil:·ik~ste tta. Seu:t'.!.r:.vasga. vaih~esse. oli s i 

pyrittävä ainaki n kaksinkartaiseen tehoon. 

~.,;ysym.ys koerika..:Jtamon.~:yp.Ji~a.stll vaikuttaa. aivm. ratkai.seva.sti pi.Uiotlakustannuk

siin. ·ikäl:i lo.i tos t uli ei käymään keskeyt.1k:li ttä. läpi vuod,m, on vesihuol to suun

ni tel t a.va s en mukaisesti . Myös rakct.nus"~.on kustannukset ovat riippuvais~t a.a tii, 
mitet1 perus,~elliseoti ne raker~e~~n. Jos t aasen toimintu tulisi tapahtumaan pää

asiasac ke än aikana, tullaan toin~en pi enemmillä perustnmis1custw,nuksilla, uutta 

vaatac.va.eti pi tiiisi olla tohokkaaJ;illlat j a kalliimmat !wnut:lt t1.1otatmon nostamiaaks i 

riittLvcn suureksi. 
.! 

'1a.lkin ltoe:ri~astus voi t~neen o.ino.kin oai ·~to.in aloittaa ku lt..vrn v .. ode~k.Q!!!l, mi 

käli asiaan va.il'uttavo.t peria.a.teratka:i.rmt, neuvottelut ja. s opimukset eaadof.:.n pää
tökseen hyvJ.seä a join ennen kevättä.. 

Allekirj oi ttanu t ohdo ttaa. hankkoen et,)cn:päinvier.ri ":Okr>i seurac.va.a käsitt ely järj estys t 

Alue~yg. ;r.leibneuvottelu Lnhr.aslan;ei-E:L~g~~ast!!_Yh.t;n:~o<. t Pa·2m teht aat Oym 

Ja. F'.2_,i~ni Q;nn ke.nosa. 

~M-CJ, .. 'J'I ~ k.r ... : 
!!!käli a l uetaviosa neuvottelui ssa ed;t,a tytäan ,..Sr.ö}'ltet~eoti , .P.:ätetö.iin poriaatteossa. 

toteuttaa Lahna.slo.I:lpi- ~uunni t~).r.m, Sf!Ura.a.vas,t :;,: 

Suomen Mal ai Oy an sekä osallistujayhtiöiden väli2.lb. tahdcän optiosopimus ja. mää.

ri tollää.n SUomen J'lalci O,ra lle maksettavan kau pa.summan jo. ro,tal tyme.ksu.jen porus4 

t~et - iir..ä t -ra.ukoessa., e tt:~ o:.:J ... l lis tujayhtiöt myönteisen ko..ltoiminnan jälkeen 

haluava t lunastaa i t .elleen kaivo piirit tot~nttnnkGeen Lahnaslaopi- suunnit e l man . 

Eneimmäi :~oaaä. vaiheessa rakel .r.eta.a.n koerik.:!.st<'roo , jonlca tarkoi tuk ... ona on tuottaa 

talkkiri~af3tetta. lt..hinnä paperi tohtt·illo S€lln.isin .m3lh•iä ja niin kauan, että 

käyttäj~tel1taat vakuut tuva.t talkin kö~ttömahdolliauuksita ja voivat tehdä s i t o

via os tolupauksia.. 

Koerikastamo r ake.nnet;aa.n ei tä. s ilmiilläpi·täen, ett ii so on lopullisen rikas t amon 

osaratkaisu j . l anjcnnottavissa t~toen t ehoansa mahdollis i mman t arkoituksenmu

kaisesti j a t aloudelli sesti . 



Koerikastuavai he , arviol ta 1- 2 vuotta, suor i tetaan yhtei s to imi nnassa ja yhteisvas

tuull i sesti Suomen Malmi Qyan sekä ös~1IiÖ~vi8n t o:Lmi nici en kanssa siten, ett ä 

mukana olevat toimini met vastaavat rahoituhuesta, toiminr1an kestoajasta j laa

juudesta sekä yleistä teollisuutoimi~t.a koakeviota teknillisistä~ peri aatteel

lista kcntavuutta omaavista ratkai~uista , ja 

Suomen Malmi Qy asettaa suunni t elmassa mukana olleen teknillisen henkilökuntansa 

, pai kal la olevan koetehtaan koneistoinoen ja laitt einaan yr i t;k en käyt~öön se

kä toi mii koevaiheosaa t oimeenpanevana elimenä. 

Optiosopimuksessa tarket~in m·äritellyn koeri kas tuavai heen jälkeen p ~ätetaun lo~ 

pullisen suunnitelman t oteuttami sesta tai muist a mahdollisista t oimanpi tei t ä . 

Allekirj oittaneen , Suomen ?~lmi Osakeyhtiön toimitusjohtajana edellä esitt ämät 

mielipiteet ja ehdotukset ovat henkilökohtaiset . Tarkoituksena on ollut selostaa 

asi aan vaikuttavi t ekijöitä yleensä j a p ä tyä ~lustavaan ehdotukseen, jonka poh

J~lta neuvottel ut saataisiin al kuun. Senjälkeen kun asiasta on olemassa jonkinlai

nen yht ei nen l uonnos , otet een kysymys esille mol empien osapuolien johtokunnieaa . 

Täosä muistiosauni en ole katsonut aiheelliseksi käsitellä mitään kuetannuenume-
.! 

r oita • ..:Jlsin on cieleatlini osa.l listujeyritysten kans sa päästävä yhteisymmärzyk

seen siitä, minkä poruateiden mukaan auunnitelmaa pyritään toteut tamaan. 
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=)1,.~, ei: LL~:..!l.i. 0~~~·-:.,wh;,: J ::yh~yi tulj1r._;_J:JS..ll:J. So'. ~v.r..ou .uEl.il~~sJ.mrnJlla fcli

ja.i'liaeva.e. vuolukiviasiintymää jo vuonna. i956. Ensimmäisten vuosien 

tutkimustulokset koottiin 31.8.1960 päivä.ttyyn yhteenvetosclv-ityksE'en, 

joeea kä.ai tel tiin pa.i tsi tutkimusten hinto.t~j.a.llieta taustaa myöe all;.H

tavasti hankkeen kannattavuutta.. Selvi ty;ceen lii tteenii oli joukko V'eT:n 

vuori tekni lliaen labora-:;orion, paperi tehtaiden ja. Keskuslabo·.:eto~·ion 

antamia -Gutkimuseeloatuksia, ana.lyysaja ja lausuntoja. 

Myönteisten leskelfuien ja koetulosten rohkaisemina rakennettiin Lahnae

lammelle vuoden 1961 keväi:illä koe:rikastamo. 'l'ä.asä rika.sta.moa.aa tuotet-

1iiin syyskesällä må.rklipainoltaan noin J65 tonnia talkkirikestetta~ jota 

kokeiltiin kolmella paperi 'liehtaalla. ·~ehdasmi t taka.avaieesea ajos Ha.. Nämä 

&ahtaat olivat Ka.jaan:i, Oysn paperi tehdas sekä fhtynoet Papet i tehJ.;a,a.i; Oy:n 

Jä.msä.nkooken ja Sim:oeleen pape:s.'itehtaat: jot~a kf",j_kl. i. ovajti a.ntan~et k')e·· 

sjoiataan J.auntntoasa . 

. ! 
Tämän jälkerm laeditt.i.in varsina:i.Gesti enr:>:i.mmäinon "Ldm&sls.nrn.3n vuolu·· 

kiveu hy«.räkaiv.l:ytt9.miate. koskev-a suur.mi teJ .. na", o·cMi13IJi, 1'(. j .1962, 

P. .Ra,ja-Hall:i., A.Mikkor.::m, 'r.Tu:i.:;;ku. Sor. m1.1.ka~w rt..kennettaiai:i.n Lahnc.s

lam:nelle iOO 000 bnnin vuoailouhinnalle rikas·tarm, ;joka tuolitaj_ai 30 000 

tonnia t~.lkkirik~stetta paperi tehtaiden täyteainnaks~ .. Yri ty•-:sen pä.äoma.n

te.rva tulisi suunn:.i. te).man n:.uka~n olemc.an 300 rnilj. mar:tka~, liikevaihto 

228 milj ;,r.~arkkaa. ·ruotanto tulisi laskelman ml.'.kaa.n kannattavaksi. 'i'ä.atä 

suunni telmaata ovat aJ.an asiantuntijat, sa.moinkuin KTM:n teolliuuusneu

vottelukwms.n vuo1~i teollisuusjaosto antaneet lausuntonsa. 

Nyt eei tettävä. "Lahnaslampi-suunni telma II" on itse asiassa edellisen 

uusittu, täydennatty painos. Paitsi sitä, että varsinaiset teknilliset 

ja kustannukselliset laskelmat on tehty yksityiskohtaisemmin, on myöe 

eräät perusarvot tarkistettu uudelleen. Louhinta on otettu hieman suu

remmaksi, talkki on edellytetty tuotettavakai kuivana, saalis-arvo on 

toinen, ma.rkkinointipiiriä on laajennettu jne. Aikaisempi suunnitelma 

on tarkistettu ottamalla huomioon ne tulokset, jotka on saatu kesän yk~ 

fli tyiskohtaisisea tal\:nillieissä kokeissa. ~.~erki ttävä on myös laajakan

toinen rikastuakoe vuoriteknillisen laboratorion uudessa koetehtaassa 

(vr·b. ~mo:...•:i. teoll innuaj~.oston lausunto). Ri.kastusp:i.iri on nyt su.unnitel tu 



'!'·:m:La.vtui_, •ja ~c.•rkHPJ.uotk liL4t.J ta.J.Jd,da, ;jota on tarl~o·i tukr>·~na ·tno-~i;a.R 

T,ahnllf."'l~'-~n J.o1la, 1 tuoto~;P,fl 1 Ft~roops.rF''>. v-o.in llant'lkassa, I~·o.l:iase::e, ,jt.;, ·r.,_;ä-

., ;;he· <e•r..s·1·i (i·o·inc.·~)·'·oisl.· st"·ar __ ':l, ..4-"' '.:i v.. ' - ._Q.S.l. I.J "· •• ... J.: 

seati. 

Ma.lmeilL3. (malmiroinerna.lej_lla.) on ylee~Bä. ;rksil<::äsi !;t,oj_nen hint~l.nOiiO(JI·au~! 

joka. :d:ippuu ::m.s:~ l~ädoosä t'.J.otteeE kemi 'l.llisfJGta kooBtumukseota. N'äin d 

ole toollisu.usminar?ttJ.ien kohdalla. immirtää hyvin J ottä talkld.:ryhmän 

tuotte:i.lla on niin va.ihtelevainen hinta. Bu.rea.u of Mines u n tilastossa 

sanotae.nkin, ettE :i lmoi tetut hinnat osoit~avat ·11ain :jonk.inla.:i.sta sutn'uus

:tuokke,a, tuotteen todelhnen hinta määräytyy aina ostajan ja myyjän kes·· 
1cinäisen senimukoen pohja.l ta~ (jolloin mitä moninaisimmat muut n!:i.költohde;t 

vaikuttavat). (Vr·t, "talkkikuvaukset/Raja-Halli & Orivuori, ma:i;ka.kertomus). 

Jo·~ ta Lahnas1ammen talkin laatu ja käyttö paremmin kävisi ilmi, todetta

koon lyhyesti talkki tuotteiden yleiset J.e..aturyhmitykse·t . Usein tuotteen 

lopullinen käyttöala ilmaisee laadun. Puhutaan kosmeettisesta- , keraami 

sasta-, farmaseutM.aasta laadusta jne . Mineraloginen laatu kuvastuu ni

mikkeissä massiivinen, kuituinen, suomuinen, steatiittinen, tremoliitti~ 

nen jne. Tuote voi olla kovaa tai pehmoista, valkoista tai tummaa (off

color.), re.akaa. ( crude) tai ~iauhetttm (ground) . Samantapaisia termejä 

käytetään soveltuvin osin vuolukiven sekä pyrofylliitin osalta. 

Talkkituotteiden käyttö Ameril'...a.ssa v . 1961 käy ilmi oheisesta. asetel

masta. Huomattakoon taulukon ryhmitys, jonka mukaan talkki ja vuoluki~ 

vi muodostaa toisen ryhmän, pyrofylJ.iitti toisen, luvut short tonneissa. 
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Lahnaslammen vuoluki vies:i.im:;ymi:i. sija.t ·~sse Sotkanoo. .nmn~ ss •• Korhol~nmäen 

ja Jormask.vlän rnjn.lla n. '! km k~rlä:tieJ:t'i eteläii.n Lann~sl•:·l.ll;1N• po.\.1jni '?·· 

puolella. Yuolukiv-eä 1)n ·tavattu ~~~;) ös -oa.ri ssa pe..~.kas'3a laur,,m e+e:J.".ltwl•d

la. Magneettisten mittaul.ten nrukaan on 1·:,:y.:;cess1i kuitenki.l e..:·:i.Jli::.~m. ·.iH>· 

luki V'J..es:i.intymien jono, eikä yhteuäi:.. ;r. esi in·tyt'lä" !\:aten .;<~ologisessa 

yleisk.<Jr·tas sa vuoclel tE:. 'i 926 on meJ."ld tty. 

Suomen iA:a.lmi Osakeyhtiön '\'1.10lukivitutkimu~<:set al.coiv·at jo '1955. Niitä 

j&tkettiin useana vuotena yhtiön muiden töiden ohella pienemmällä tai 

suuremmalla voimalla tilanteen mukaan .• Ensimmäiset syväkai.raukse1; teh-

tiin 1956. Samana vuonna suoritettiin myös alueen mecgneettinen mittaus. 

Syväkairauksia on tehty sen jälkeen vuosina 1960-61 ja -62. Kaikkiaan on 

kairattu 33 reikää yhteensä 3363,0 m, josta maakairaueten osuus on 313,0 m. 

Ensimmäinen puolitehdasmittakaavainen koerikastus suoritettiin V'l'Tm vuo

rilaboratoriossa 1957 ja. rikastettu talkki toimitettiin Veitsiluodon pa-



1C f~{ ot·· 1 • • "· · : ~ . ., • ., • , ;.· ''u" t"" .. , .:~.. . . t ... v .... ~t~ elo·'~ c- 1 

...... , 
n. 

'-· fL 
.\ j r-

-~ f _; i ~· '!.. •·. 

\iuosj.en 19,12-63 valht :~ssn on 7UO:t'~.lJ,bo:ratoriossa 11lei'l08S::t ri··(u ·"us ,,, 

JOSN'. {:n:r'c~steta.an :dkas~.ukse:n saa.lia·..;c.. C:Gittä.vä lut:u sekä ..;\A.:J:-:-::.·.e··,:.lan 

t.uJ.iaan kokeilemaen ulkomm.lla. 

L. 

JJ2.:ul.aolar;/nt.~t.'. v'.wluid.viesiint;ymä kl, 1.:ll . .;. :·a: ja lf :i.s~.~ .. m. ~ ·:.nE·ke 1:· i7J _:.>: kke:.

P•:Jon, j·lssa esih1tymä:-1 '-:ohdella :.en mc.J.emnin llUllin c-r ' .• l' .. :.'ill~,lc?l ':1.,., -:i 

\"i.lajikertassa l.'!ii3r<dtty Kvartsiittia. ja kiil.leliug!:ntta. VL .. -:'luld.r:!. ::--·d;;o:..t 

··'; .m kt:i tenkin .mell:tein yksinomaan n.u:J"tb.D.t:\1 ~.u .. Bkeeb\J0n reuncil ta':!:·. Ki:i.~:. ·~· 

liusl:•:etta on \Tähän mu,:rtaliusk}ert yhte;y-desBä .jti. l.Lsäk::;i EeS:U.ntyy ·~·uen:it!Hn 

·:;ai ·•äh·?>unrn t.alJ~l..:i.u·i;unei ta e:.l.'i tyyppisiä sädeU. viosuei ta ,iE se-:cnelJ:~iini

b~'eks-i aa. Kvarts:i.llit:.i.a on vasta mus·~aliusteen Hi.nsi nuolelle. 

Bsiiu,;ymän keskiosa on puhdasta "Juolu~d.vefi !50 - 200 mn? h,-ve~~-~~; · ,\. Reu

n.:>illc päin lisä.'i.'l'ltyvät sädeld,rt- ja klor:tittlr:i.k.!·~a.tt "VJ:·öhyldc.ct f'·O~(ä 

mJ.eta.'.im: kemur.:3kal3et. 1'/.uatal.i.uskc..Jn urek ;ipaJ.a·L ovat P-lukf I. vain muuts.

mm me tr·in paksuiset, matta ovat reunempana usee.,-.~nan ~zyrrmen~n metrin pak~ 

:~uis•)t e:r:.ne11 yht·:miiis'~ä liuskette .. 

1aa.j ois ta 1cai:rauksista huolimatta ei esiintymän muotoa -voida, sen suurer3-

--- -----------------------------------------------------------------~-----------------------------



~ itwb ..,t t·1levat 1 .. J :.ermlil tt:.. puo, j n ln"'e.i.tsio:i. tn1 ~o 1e. ka tow. jvass1 asE.•· 

noas~::. esJ.intymän s ujen J:).iiall~. Pohjoisof.J.ssa, ~""oin 400 m n.ji'~yisestä 

koclouhoksesta, rei. l ~åä tämä. katto esiir&tynd.n ko <ona'l:'l u. <Ja. ~":.'f:1a :~~r- olr

.ena välien ollessc\ ·uolt1kivet.. ;{..'l.,to wukc'lf' e';clf\är. v3:Jl. :"h.!!llHSS;i j:'tr 

J"ä.e~1 keskelle yhtenähen vuoluki·.;on, ,jonka l::e.Jkol!ä "ui' yk~in'~inc:n jä1. · 

tilä.i8brnkaipe.la ruus·i.; - jll kiilleliusketta. Katto suLteu',uu våhi t~llen 

todennäköises-ti larumc! olla esiintymän ctelä.pä.ässö.. Kuitenkin vielä 1 ;o n. 

louhokseeta etelään o:1 vuoluki ven todettu alkavat~ heti lammen pchjas·~a 

alaspäin. 

Eoiintymän "pohjastan d 1 t:i.eto vain yhdessä kail'anreiäsnii~ jos se. vas1 ~nn 

·culee mustaliuske vähiin yli sadan metrin dyvyydessä. Kun kui ter.kin E :Jtin·· 

tymän sivuilla on v-uoluliveä vielä 150 me+d.n ayvyydessäe n:.in nB.yttfi d 

:i.lmeiseltä, että csiint.,·1ä muodost,.a poimun, jonka ylä.osa on par&~::tn i.<

varaa ja reunat ja al~ou. huonompaa ~ja vuhemmim tulkki tu lUtta s&.tleid.v€i. 

,ja serpentiiniä. Bsiinty r.än pohjoisasesaa tämä pvimu r•eyttiiici olev~r:. 

epäsäännöllisempi kuin e l·eläoee.ssa, rillä 1.!2agneettisten ... ~ ttausten r.mkaan 

pohjoisosa on hyvin rikkonainen. 

Baiintymä on pohjoi.~?" e'telä suunnassa. JJiuskeisuuden kaade on en:!.mmäk: E:P.Il 

pysty tai 80° itään. Täitä liusl~eisuus lienee kui "cenkin p'lrernruin jcnkin·· 

lainen vuolukiven ruhjesuun·ta. Akc;elikaade on todonniiköj_sesti loiva~; 4:i 

etelään. 

Esiintymän keskiosassa sisiil-~ää. vuolukivi talkkia noin 52 %, magneaii~: ·~ ia 

45 ~' rikki- ja magneettikiisua n . 1-2 1~, loppu on klorii ttia., sär'eki\·,;ä.t 

kromii ttia, pentlandii ttia, magnetii ttia . Esiintymän :reunoj_lla kiven ko

koomus vaihtelee, etenkin klorii tti- ja sä.deki viriklcai ta kohtia on run-. 

saasti . 

Hienosuomuinen talkki on en:i.mmäkseen hyvin erillään magnesiitista . Klo

riitti esiintyy M.eno- ja karkeasuomuieena, heikost:i. vihel·tävänä ainakin 

esiintymän keskiosissa . Reunempana on tummempaa kloriittia, joka aiheut

taa talkkirikasteeseen harmaan vivahteen, milloin sitä joutuu ri~astec

seen . Suunnitellun louhoksen alueella ej_ tällaista klorii ttia ole kui 'Gen

kaan kuin vai n kapaina eöyreinä . 

N.agnesiitti esiintyy huomattavasti talkkia karkeaki-teisempänä . Raut api-toi

suuden vuoksi on me.gneaii tt:i. mineraalina paremminkin breunnerii tti. l.~g

nosii t-cia on myös rau taköyhempänä -~yyppinä kape:Lna ks.rkeaki ·tei sinä juoni-
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:.1a vuolulthresaä. Juonet saavuttavat harvoin puolen metrin paksuuden. 

I,iäiseä juonissa on magnesii tti paikoitellen pylväs ... tai neulama.isina 

ld. teinä, joiden taipuneet muodot muistuttavat ulkonaisesti kyanii ttia. 

Kiisut ovat epätasaisesti jakautuneena. Pientä kiiaupirotetta on me1kef.n 

~joka paikassa, mutta runsa.e.mmin va:i.n paikoitellen. Koko kiven nikkeli-. 

pi toisuus on 0 9 14 %~ josta OE<a sisältyy talkkiin ja osa kiisuih:i.n. 

~1ode-tut malmivarat - ......,...... ·~.._.....__ --

Vuoden 1962 aikana suo1·i tettu,jen kairausten perusteella suureni va·t tod·~~ 

tut malmivarat melkoisesti. Jos kokonaismalmir'låärästä vähennetään väli~· 

raakut ja ruosteinen pintakiv:1., saadaan yhtenäistä käyttökelpoi'3ta t\)ck·t·· 

tua malmia 11 milj. tonnta. {Liite ) 

Todetuista malmivaroista voidaan avolouhoksella louhia noin 30 vuoden 

tuotanto, jos louhinta on 125 000 ·bonnia vuodessa. Avolouhokseste, saah

v·an rikastetun talkin valkeuden keskiarvoksi on saatu labore.to:t'iokok(~ t · 

den perusteella lähes 80 t(o (79, 76 %, ensirr.~ise:n kertauksen jäH:ijauhe·>,·l:'; 
l 

rikaste). (Liite ·~ ) 

i'odetun yhtenäisen ja samalla käyttökelpoisen vuolukiven lisäksi kuul·.t, 

todettuihin malmivaroihin lisäks:i. sellaista käyttökHlpoista kiveät jolm 

ei liity em. yhtenäiseen malmioon tai liittyy s:i.ihen) mutta ei ole v·a.l· 

keudel taan niin hyvää kuin keskeiseen alueeseen kuulu~ta kiYi. ~y·vän, 3r:.1. 

lään olevan kiven lolli1inta tulee kysyw~ksecn vasta sitten, kun vn siir· 

ryttävä. maanalaiseen louhintaan . Nämä määrät on huomioitu tod.enni'iköis.issä. 

malmi v·aroisea •. 

'l'odennäköiset malm:i.vara t 

Todettuihin malmiveroihin ei ole otettu yhtään malmi.a pohjoisernman pro

fiilj.n pohjoispuolelta. Kun kuitenkin tämän profiilin käyttökelpo:l.sen 

malmin poikkipinta-ala on 5600 m
2 ja reikä. Nto 25 on 280 mm päässä sii

tä ja sisältää vielä huonoa vuolukj.veä. yhteensä vähintään n ; 80 man pak

suudelta, on erittäin todennäköistä, että tällä välillä on huomattava 

määrä malmia, tosin melkoisen maakerroksen alla. 

Reikä. lho 26, joka kairattiin pliktausluontoiseeti La.hnaslampeen, oli 
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>kon 11 vuo"':..ukhcä.. 'i.'od6 t tujer:.. ma.!Hiarvioasa on .almi laskettu vilmej-

. •n p1ofi 1.lin piu ta~ala.sta lähtien rJUp:ta tuen t-is teekai FN: o 26. ssa. Kt .. -

•nkin on '.9-nlä.."'~ -reiän yrrpilristösaä, s"i.ie vielä ;;-Geli.ipuolellakin, vuolt ·· 

l ivec.-i. touennäköi seati huoma. ttavasti encmm~·n .min on arvioitu . 

·~airatut reiät pä~ittyvät useimmat vuolukivecn . On siis hyvin todennäl:b~ S·· 

tä, että VU'l] uldve 1 ulottuvuus or~ ey,ryyssuunne.ssa .monin pe,ikoin euuren}!i 

kuin tode·ttu. syvyys. 

Sos todennäki)isten malmien miiä:rä arvioidaan 30 %sksi todellisten IJ ... :i.äriiutä, 

saadaan ziis varo·~asti arvioiden n. 14 milj. tonnia todellis:i.a ja torl~~: ,_ 

näköieiä malmivaroja yhteensä . 

1~a.hdolliaten malmivarojen arviointi on hy-v:i..n vaikeaa. Vaikita vuolukivo~. 

mahdollisesti on 1e.hnaslalll!llen esiintymään liittyvänä ja liuskejakaon 

suunnassa suuriak:i.n m<iäriät E:i sen laadusts voi sanoa mitään, sillä a:·.-~ · 

!dn Lahnaela.mmen eteläpuolella kdlioosa ja lohkareissa esiintyvär tå. •r. c .. 

luki Vf'stä on oea epäti.iydellisest'i talkkiutunutte eä.deldvi··magnesii ttia • 

. f 

T u o t a n t o e u u n n i t e 1 m a 

~.mlmi, talkki-u:agnesiittikivi eli v..tolukivi, sisältää kuten malmia kiisit

televäs~ä osasaa on esitetty, noin 50% talkkimineraalia, lopun ollesaa 

pääasiassa magnesiittia. 

!,alkin sarumilla tarkoitetaan talkkl-mineraalin talteensaantia talkkiri

kasteeseen , talkki tuotteeseen. Laskettu talkkisaanti on noin 60 %. J.Qil;.)j,. 

mineraalirikastuks0osa miiärätyn metallin saannilla on tärkeä merkitys,. 

Esillä.oleYa.ssa tapauksessa varsinaisella talkin saannilla on toisarvo~.nen 

mcrki tys, koska talkki tuotteen perusteena ei ole yksinomaan talkld.mine

raali. Kuten teollisuusmineraalien kohdalla yleensäkin, on tässäkin tapa

uksessa tuotteen monet m~ut ominaisuudet, kuten valkeus ja hienojauhatus

aste tärkc=i.mmat kuin oen mineraloginen puhtaus. Käytäntö tulee osoitta

maan, miten. puhtaaksi talkkituote on pyrittävä saamaan. Ilmeisesti tullaan 

valmistam3an useammanlaatuista tuotetta , joissa ominaisuudet määräyt~1ät 

ostajan vaatimusten mukaan . Korkealaatuisin tuote on talkkiminer-aalin 



- 9 -

suhteen puhtain tuote, mutta toisarvoisiin tarkoituksiin välttää epäpuh

taampi tuote . Laskalman ykeinkert aiatamiseksi on otettu kaksi tuotetta, 

joiden ominaisuudet perustuvat saavutettuihin tuloksiin (vrt . jälempänä 

talkin markkinoin·(;i ja hinta) . 

Talkin saalis eli yksinkertaisesti saalis on eräitä suunnitelman perus

arvoja . Saalis ilmoittaa, miten paljon louhitueta malmieta eli rikasta

mon syötteestä saadaan myyntituotetta. Saalis-arvo perustuu VTTsn vuol'i

teknillieessä laboratoriossa auoritettuun suurimittakaavaiseen rikastue

kokeeseen (vrt . lausunto). Snaliin lasketaan olevan 33,5 %. 

~alkkiM.kaste. Jälempänä puhutam1 vaihtoehtoisesti talkkirikasteesta~ 

talkista tai rikastesata aina sen mukaan, m;.tä puolta asiasta milloink)n 

halutaan painostaa. Itse asiassa on tällöin kysymys rik'lstamon tuottamaa·· 

ta myyntituotteeata, talkkirikaateesta . 

~osteu~. Lopullisen talkkittuotteen kosteuden lasketaan jäevän a~le 0,5 %. 
Aikaisemmassa suunnitelmassa edellytettiin talkki tuotettavakai "koste

ana", noin 10 ~ vettä sieäl tävänä. Tässä suhteessa on nyt me:rki ttävä r.mu-
~~ 

toa aikaisempaan. Tiedetään, että kaoliini myydään markkinoilla uoin W 

~an kosteana . Näinollen tuotettava "kuiva talkkirikaste" tulee käyttöar

voltaan tietenkin olemaan (10 ~~asta) kaoliinia paljon tehokkaampaa, arvok-· 

kaampaa, mikä hinnan mä.äri ttelyssä onkin otettu huomioon. 

Talkin käyt·liö .ia markkinoint;_ 

Amerikan talkkituotteiden kijyttötaulukko on mielenkiintoinen. Todetaan~ 

että yksistään kera.m:fikka- ja maaliteollisuus käyttävät yli puoletr pape

ri·teollieuuden osuuden ollessa vain 3,5 :;~ . Nyt on huomattava} että Ameri

kassa ei paperiteollisuus esitä suhteellisesti lainkaan samaa osaa kuin 

~uomesaa . ~delleen on Amerikassa hyviä kaoliini esiintymiä omassa maassa, 

kaoliinin käyttö paperin täyteaineena on halvem~ma kuin ta.lkin. Myöskään 

ei Amerikassa tuoteta nimenomaan paperiteollisuuteen sopivaa talkkilaatua 

riittävästi (vl't. Ba.stern ~.fagneaia Talc Co/Raja-Halli & Ori vuori). 

Lahnaslammen talkin käyttöä paperi i;eollisuuden tarpeisiin sekä markki

nointimahdollisuutta yleensä on yksityiskohtaisesti käsitelty ensimmäi

sossä Lahnaelampi-euunnitelmaesa/31.8.60. Erillisestä liitteeGtä k~ ilmi 

kaoli~.nin ja talkin tuonti tilasto ja hinnanmuodostus. Kaoliinia tuotaneen 

--------
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:tianlulnuu~ {;ullihal.b. tuksen t:UrEston muk'1.an t';,i:l~ vuonna. 110 ·~ 120 000 tcr.-

nie. Läh·i;vuos:i.ne. temt: "Guonti :i.lfllei.:;esti v~_el~. jo:n •. i.n verr an nousee. K&.,y -~ 

i.'.i!möJ..J.iseeti k.a. vSOen koko -l;ä.mä k~::1oliinLnäärä !;:ä} ::;etäifn paperin täytE>a5.

n~eksi. Lahnaslamp:l.-B'.numi t~~lml::ll1 mukaan kurvattai.siin tfis·tä uläärästä ne in 

1:olma.rnes. 1'ähän ll!""'Jioon on tt.lltu paperimiesten kanssa käytyjen neuvotte

lujen p•~rusteella. Maahan tuotava. talkki on vaatimatonta suuruusluokkaat 

2 ·~ 3 000 tonnia. 'l'ästä suurin osa on heik..kola.atuieta norjalais·l;a talkkia, 

joka ilman muutaon korvattavisaa Lahnaelammen talkilla. Sensijaan ranska

laisesta ja kii11ala.isesta talkista pystyttäneen näiden tuotteiden korkea::~ 

laadun huomioonottaen korvaamaan vaj.n osa. Tähänastinen kottmainen tal k ... 

ki tuotanto ei voine kilpailla Lahnns lammen tuotteen kanssa nen enempf.:~e 

laadun kuin hinnan suhteen, joten kotimaan käy-ttö tulisi perustumaan :ah. 

naslammen tuotannon varaan. Alati kas"\·ava oman m.a.an teollietaninen tnlt:~ 

varmuudelle lisäämään talkin käyttöä maassamme. A:ikatsemn:tsoa. sutmn:i.tel .. 

m:tssä on huomioitu ainoasta.a.n paperi teollisuudelle ma.rkkino:. ta\i"a talkk:'·. 

Koska suuremman ·buotannon markkinointi tietenkin parantaa. h 1mkkeen ka.r l'ia·.;. 

·tavuutta, on katsottu täysin aiheelliseksi o·ctaa huomioon myös koti.mac:n 

muu·!; varmat markkinoii:ltimahdolliev.udet . 
. f 

9n arv~oi tu varmuuq~lla .Y&i ~avan marginoida ..x}S.~stnän .l~~ml!;ass~ ~-LQQQ. 

tonnia ·talk.k~ mikä luku on otettu vuosi tuotannon arvoksi. 

Talkkirikasteen hinta 

Edellä on jo käynyt ilmi se seikka, ettei Lahnaslammen talkkirikastealla 

ole olemassa kiinteätä ohjehintaa. Suunnitelmassa lähdetään siitä yksin

kertaisesta edellytyks~stä, että tuotettavan talkin pitää olla paperiteh

taitten käyttämän kaoliinin kanssa kilpailukykyinen niinhyvin teknillisen 

laadun kuin hinnan suhteen. Todetaan, että ulkomailta tuotavan talkin kes

kihinta satamassa on noin 170 markkaa, kun vastaavasti kaoliinin keskihin

ta on vain 70 markkaa. On punnittu eri tekijöiden yhteisvaikutuste. ja tul··· 

tu siihen tulokseen, että tuotteen keskihinta tulisi olemaan Kajaanissa 

67 mk/tonn\. Talkin markkinointia ja hinnsruuodoatusta on ykait,yiskohtai

sesti käsitelty erillisessä liitteessä. 

Tuotannon tehoarvot 

Rika.etamo on suunr:i tel tu keskeytymätöntä 3-vuor~työtä silmälläpitäen. 
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,,.äärfittyinä juhlapäivinä tapahtuvan keskeytykE en yhteydessä lasketaan 

menetettävän työvuoroja 

p9.ö.sHd. senä 

vappuna 

juha nnulc.sena 

pyh.!D..päiYinä. 

jouluna 

edelleen lasketaan 
muita pakollisia 

8 

.) 

5 
3 

_ _.!3 

27 

keskeytyksiä ·11 3 

rikastamon käynti-
aika 960 

työvuo:coa 
II 

" 
II 

II 

-::yövuoroe. 

., 

,, 

.. 

X 8 h ... 216 h 2.'5 ~· - ;l 

---~----·-----.-. --- __ , •-----~---c ----J--

yhteensä ~~odessa 
365 päi Vä.ä X 3 "; J:l) työworoa ::-· 8 h .,. 8'( r.Q .'l - 1 ')0 ~ 0 'f, --------------___ ... ____ ---- __ ,_ ..... __ ------... 

!uosilouhinta tuli~i ol0maan 

Hik!'3-stamon sx._ött(! - 11 

125 OCJ tonnia malmia 

125 000 : 76j0 ~ "'6, t t/h (392 J,. 1 'P, A] ) 
,) " .... 

,Bikastarr.on tuottQ_ .. ,. 11 
-, sc.alis 3>,5 ~ 7~0 II ( 21 .~d,. ve·v ;~1 

'1. - ' - ,~ 

Kuivaamon syöttö on &ama kuin edellä 

K·c.li varunoasa haihdutetaan vettii 

Pölyhukka 

Kuivaamon tuotto 
II lt 

II II 

Vuosituotanto 

5,5 X 24 

132 X 26 

5,5 X 76?0 

Tuotantosuuilnitelman pääne~iaatte~ 

= 

= 

'(,0 ,. 

1 '45 II 

0~05 H 

5, 5 '' (kost. -tJ. ~5;·- · 
132 t/vrk 

3 500 t/kk 

- 42 000 "tonnia 

Suunnitelman mukaan on piiiitavoi t·teena rakentaa 1;uotannoltaan niin suuri 

talkkirikastamo, että tuotteen markkino:'..mi.selle on olemassa reaaliset 

edellytykset . Ilmeistä on, että tuotannon laajentuminen ennen pitkiiä tu

lee ajankohtaiseksi, mikä reyös on ote-ttu huomioon. 

Suunnitelman pohjakai on laadittu asemakaavakartta, joka sisältää. Lahnas

lammen kaivospiirit 1-2 apualueineen sekä riittävästi maa-aluetta koko

naiskuvan saamista varten . Asemakaavaan on merkitt)r louhost rikastamo, 

asutusalue sekä tieyhteydet, jätealue jne. Kaivospiirit otettiin aikanaan 
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lähi:m :.; malmi.a pai d iivi.o.l.ät niin et.tt. su"nm~ i;eJ tt. tel.t.,laslc-.i t(J.3 e· I' ahd.n 

l::ai vospiiz'ialu&cllq. Toinä.nnan laajentuminen :,eka 1iil"Cennej3.::-jestelyt 

r~ykyin ... n 3.'1.1f.llouh.l9 ';j lC"l':},. tae. lcuhiunan lu ,n.cloL.::l ,...,,n ja tnr:-- :>itu;cs(.n,auka:..

""an li"n.V'lwhd&.n. I·ouhu':sc.,. s1.;jai:rc~i nl~kyy kartasta ja siitr, .;:si te·t.ään 

·•;'::si ty J Jk')htaisempi J;.i:J.H·os louhirlta.selostuksen yh"Geydessä. 

'1.1äs:11ä ve:.:.i.heesaa. on vielä avoinna k;y·sym.y·s 3ii tä.l millä. tavalla lopttlliuen 

·cieyh teyfi tulee järjestettäväksi Lahnaslau:mel ta Kajaaniin, (vrt . ~äle!il

gänä tie:.~e.kerumktiet) , 't1ämäu tieyhte;yd.en 1-akennuokustmmu'.:set tul.is:l va::~ 

ulamaan auurunsluokkaa 200 ... 500 COO markicaa . llikl:i..l:i "'l.ä.mä 1-.:ustu~mvH:se·~ 

jäislYät yksin kaivosyrittä,Wn ma~settavaksi, s<:>.attais:i. toi.nenl~.in. vaih·· 

toehto ·r•nlla kysymykS!3Cll · r;:ek:nilJ.i::.:·~st:i.. .;n nimit.1;ä.i:n täysin Juahdc..1lli.s':.u 

pumpate vaahdotettu ta.lld:irikast~J He·',te&:lä lclu:qslam"lel ta !:aja~ . .:.'l'•.in :c'L·· 

<:;atian va:z·tGe.n rakenne... t. Gavaan tehdai.'1lai to:~see'!.~ misJä rikas 'veen j."i l kilcä.· 

sittely suor:i.tettaisLin . Joskin tnoll:i.o;JUU3lai<.oc t&.ll.t!. ·[a,roin tuLr;li lui-

joi tetuk:3i kahteen "111. Ui se en pa:i.kka.:m, saF,\u·r;e·;;tai;;Ll !.n jär,jer,J1it?] •• ä.tlii 

monta etua . Parus '(j.lm:i. [ knsta:a:nukset Lai.lWl:<lawnJo11a. yks:i.uker'~_.is tui.d vat 
.! 

huoui.E'.t tavasti} kun t.iEJllä tapah·i;ui. ai vuin m.slni:n murf'kaul:. ~ jau;:~at'tS j'l 

vaahdotue. Kaj aanissE". on vo:i.rna halvempaa , \•äh·:mmä . sor .. iaelilrustannuksi 1, 

kuorme.us suoraan rau·tat:i.evaunuun jne . Putkikuljetus on varl!K~mpaa kuin au •. 

tokuljetus je. käyttökustannukset muodostuisi\'at halvemmiksi . Epäk.)htana 

sensijHar:.. tulisi olemaan ta!kkir:i.kastal:letteen js,teveden käeittaly ja 

putkijohdon suuremmat perustanåskustannukset, Kun putkijohto tässä t apa

uksessa voidaan melkeill koko pituudeltaan upottaa Nuasjf".rveen, päästiU~ 

::din :5uhteelliSfJn halpaan ratkaisuun . 

Suunnitelmassa on kuitenkin lähdetty siitä olett{i,muksesi.;ar- että s1not tu 

päätieyhteys rakennetaan vapaasti TVBan toimes+a ja ettE. kaivosyr"lttäjd.:l 

kuetannettavaksi jää v·:1in liittymistien rakentaminen. Tässä tapau~sessa 

rikastamon sijoi tts.minen LahnaslammelJ.e on reaalieempi ratkaisu . 

Voima tulee otettavaksi lCainuun Valo Oy:n 20 KV:n voimalinjas t a, joka 

kul kee alueen yli. Vesihuolto on aike.icemmasta suu1mi te lmasta poiketen 

ajat eltu järjestettäväksi suoraan Nuasjä.rvestä . Jätealueeksi on varattu 

Lahnaslampi~ Asu t usaluetta varten on valinnan vara rajoitettu. Sen sijoit

tuminen maastoon näkyy kar t asta. 



PÄÄOi'.lAN TA R V E 

Lahna.alammen kaivospiirit ovat Suomen 1w.lmi Osakeyhtiön omis"".ukscssa . 

Tässä esi tettävå ouunni telma on yhtiön monivuotisen tutk~.mustyon tuloa 

ja edustaa sellaiuenaan huomattavaa pääoma~·arvoa. Kaivosyrittäjän voi

daan ajatella lunastavan Suomen :·!Talmi Oym osuuden tavanomaisen royal :.y

sopimuksen perusteella, jolloin varsinainen knuppasumma -;.roidaan py$yt-.. 
tää vaatimattomana. ~uunni telmasse. lasketaan ru2.J mi.es'iintymiin edustavan 

200 000 markan pä.äomatarvetta. 1-~käl:i. Suomen raJ.mi Oy tavalla tai toi

sella osallistuu yrityksen toteu·t;tamiseen, saeti;aa toisenkinlainen me

nettely tulla kysyfl\Ykseen niin, että. pääomatarve on edelläsanottua pie

nempi. Sanotusta summasta kirjataan 25 000 mk maa-alueen osalle, ~osta 

ei euori teta potst~ra ( vrt . ki:!.nteietöt). ~~~~~~~~x~4=1Z~::o~~2=~~. ~~;1i~; 
~~~o~!~2~!~~~~~~~!!!!1~=~~=E2!~~~~~~c~2=~~~2~~~~!~~~~~~~~~~~~; 
~2~~~2~=~!!~~~~=~=72~=~~~~~~· 

Peru et ami ekus tannukset 
=a:;:~en:a::::=•==a•r::a=c::::::a:c:::::ca:ca:cc:::=::~===z=c::c:;.J~ 

A 1 u e e p k u i v a t u s ja. m a a n a i i r t o t y ö . ..i 

Ojitus 

Asuntoalueelta rikaetamon kautta jätealueelle kulkevan vesi- ja viemärl

kanavan kuatannukse~ on huomioitu vesihuollon yhteydessä. Työmaatien mo

lemmin puolin on olemassa ojat . Pikariojan ja jätealuevallin kustannuk

set on huomioitu jätehuollon yhteydeseä. 

Avolouhoksen ympäristön kuivatueta varten kaivetaan avo-oja pääviemäris

tä konttorin läheltå poikki työmaatien (kaivospyykin kohdalla.) ja edel

leen louhoksen pohjoispuolitae itään Lahnasjokeen, pituus 1000 m sekä 

to;;.nen edellieestä haarautuva. poikkioja etelään Lahnaslampeen seuratert 

kaivospiiJ.~in rajaa, pituus 400 m, (vrt. asemakaavakartta). }fiui .. Ga perus·· 
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luoi .;o:te.:_- ku.;:v .. ;~v.s :t<.t li t~~ it.tam.:. Kn-~ ... _mu~-f13t c.de lb's<·~ te>: t'l 

·a.i.~rnu-';1-'-iE-'c'i ovn:; 1 ;J(' r :·...: :'lr60 rok/ro ~_!)._09~~ 1-;:. 

Kb~r.i pur<m .t:·eunapat )On, iienpenkel'c·ih:i.t. yn tasr,lH ·wht .. :D.le. Tällä :;JaE'1Biil'· 

toE~va•tkseJ.la Ha&da.an ru. l1n~.o palj·ll·cet·;•!r. \'"Li,len ruode:.'l av JJ ouhint.s.a lar·

ten (vrt. kaTtta, Jä.tra ·_:~e,jå..r;}Gst--l.y j. louhin'Gakustannu.kset). Pe!·nsta

miskustannlkSP t ma.anoi i.r~~o tbic ~ä., ·i 1, 6o r~.k/m',. ~.rht.:enaä .42-QQQ....:.'l.~us~a •• 

tierunkohj.n, pn.torske:ntwlmiin ym tarpoe1Li.si:1.u -~~u·'co·::l;uksi"Ln p·..li'3 · an,a..L.La 
~- ·i' 

10 000 D..' hylkyldve11 ja toisaaltt:. saada'lll )ouhoB &.7e.t~ua -.ralr:ik$'. kahden 

ja. puolen vuoden. louhintaa. varten. Kustannulrset nt.ist~ l,atsot.:un. Jl'l2.3-

tamiaku~tannuksiin kuuluv:i.k~ä .... ai·:oin kuin edel J.ä. T::.män jälkeen ~ ...... -:..-.. r~t,

v-asta roosteki ven louhinnasta aihGutuve.t !,_:Latannukset si siilly·: 3"Gä. n lou

hintakustannuksiin (vrt, louhintakustJ.nm;.ii:sAt) . Eylk;ykii.en louhim .. abta 

ja kul.jetuksesta aiheutuvat kur..ta1mukset L rf:50 1rJ.tJm5 ovat_15_.QQQ..,.mt· 

~1~~~~ ... ~~!-;;~l~~~g~~=~~.,.~~~~~,~~~g~~~~~~,.~~g~~~~;~l,/i?~~~~~~~~~~~~Q,!}~~!~!;~ 
~~~~~~~~~~;~=2~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~l~~=~~~~~~~~~~~t~~~l~~~~~!~~~~~~~;~~~ 

~ i e ~ a k e n n u k ~ 

Sisäinen tieverkosto käsittää Ueyh·lieyden kunnostaminen louhoksel ta ri

kastamolle sekä asuntoalueen tie·~. As,mtoalucelle tulee a.-.rattavaksi kilo

metrin verran uutta tietä kevyttä liikennettä varten. Teide\1 runkomassat 

saadaan maansiirtotöiden jt\ hylkyki ven poistamisen yhteydessä, jo·~en ·var

sinaisia tierakennuskustannuksia ovat vain teiden pintakäsittelystä aiheu

tuvat, arviol·t.a ,3Q_OQQ_I!Jark~ä · 



Tieypteye Lahnaslammelta - Kajaaniin. On ol emassa kaksi suunnit e lmaa 

sanotun tieyhteyden aikaansaamiseksi. Toisen, paremminkin teo rP.e ttisen 

suunnite l man mukaan tul isi Korholanmäen maantie täysin uudel leen :ra.ken-.. 

nettavaksi. Täte, vaihtoehtoa kw .. l1at~a\\~~8 p~llr'..e.llinen väestö . Kaivos~rri t~ t
sen of!alle jäisi ~·kyisen työmafltien (louhokselta sanotulle maantielle) 

le,reni:.ä•'!i:nen ~ja vehvi stam.inen. Toir.>en 1 .ia täAsä vaihcess .... .._ tod•Ji1.näköisem

J. i Vcl.: htcehto :lii tizy"y 'l1VH:n vestaiei.in stmnTii teJmiin: jonlm mukaan TVH 

tule~ '·or~auttt-maan ja uuErlmcn:-: ti...:n ::'J.jaeniata :.rustoJanrrmtke:.:n. 1-r~,A·ct~. 

12 km) on va.l:il.t:l.b.Ji suu, ;:li tel·i:,l ;; ;_ 

th~t ti>.rästi siual t·yy ·(;ämän VU0den oh.)elmu.Et.n 811Ullni tteJ.un ja ·:jkf:.Nin'H'l o'Jt:lS·~ 

'I.;;J:~.an.lU-!ik·~.an ;~11 1::..hdolliee2ti m;_{rös eo.ell.;en 'Vuokattiin. ~~i:i.ssä nti'l._'elda i. 

6i. viE li: (;ied<'d;ä, miten J.ä.hel tä kyseinen nmc.n·tic sivuntai "'.La'l1n&..:: lammen 

t"J:>1L1 f;Jti.Uf•ll::.ue•Gta . D.D!eietä nn, että kaivoayr:i.ttåjb.n lws·~L'tnnet'Cavak..Ji 

jä:'.a:i. yhd,ysti;:;n :r -:kentand.ner. teoll i. suusc.1ueel ta l~o. l'1aant:Le 11:::. l1~'ikfiJ.i 

1l'V1iPl Vuok~:~.t·ciin joh~e~va n1a.ant:i.e saadaan kulkemaan L::!h'13Slamr.:ti:.Jn pohjois

))1..1.oli :se: supistuvat t:Le~"'akennnkse t nykyise·. !;yöma? tien ku:most.v,m:i..f:'~en. 

~~tildU:. m·;.:::,ntie kulkee e'teläia.ampä.ä. rei t·~:!.ä tulee yhdyst:.i.en raken'lituninen. 
~ . 

pide'!li'läL:a:l .• Epäedu!lisime~assa tap.:mksesE.a ·-.c :t"ri taa.n 5 km ·tuttcc ti eJcä., 

jo:h-.:8. kustannukset t:1aattavat nousta 0~) mil,j . markkfian. Ot.tr:1.e:n hUOJilioon 

hankkoen kanse-mte.lo,,dellise:r~ mc:cki tyk[~en void.aan edeJ :!.y·~tä.ä TVii1n "mun·· 

ni telmissar.m huond\i.~rr-ll sa.noi;ut näkökohdat Pi ten, ettEi. ~.:ai~.rosyri tyksen 

:d. ;Tu ... c;.eyhtE":ys supif ~au mardollisim::.an lyhyeksi . Mahdollista o"'l, että 

k,:~.ta osa}l:l.a·~uu teollisuusalueen 9i vutiekustannuksiin, koska tällä. on 

mE>:cki \iY11'Gä k~·"·llan s.i. eå:Lsen t:i.everkoaton };:annal ta . 

TL~':Isä ·vaiheeE::sa. va.rl:rGca.r::. suunnitelme,ssa perusta.mislwstannuksiin rakennus .. 
150 000 mk .• setä 

ku:=Jtannulwe+: '1, 5 km~n pituisen yhdystj.en rakentamista· vaxten ylirn':i.åräi-

sen&. ;oo 000 mk varalle-.nomcntille si! tä varal.te ~ ettK y:ri ty:~sen edell3.·· 

~a::10tu t tJ.era~:::mnuskust::mnuh-'at muodostu~n:tt oletettlija suureml!iiksi . 

l~~~~~~~~~~!~~g~~:.~~~~~~~~~~~;;gg~~ ~~~i.~~~g~~HPH*~~~=~Yt;~=~~!~~~l~'"1 
'ISO 000 markkaa. 
~o~=c~~~=~=c=a~o 

1 . ...2..1. m a. h 1:1....2.... 1 t c 

Seuraavat teoreettiset mahdollisuudet ovat olemassa energiantarpeen tyy

dyt tämiseksi. 

1. Jormasjokeen rakennettava voimalaitos tulisi teholtaan olemaan l'ii ttä....: 
.. '" ... me,,,on. 

-.. .:. 
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·tävä. Suunni tta :i..tla o.a llUt ~11 keolcuksel·. r-..kenta mi n..._n l(o:·h~ i~ mä~. Lh ( 5 n) 

'Jii ttymir..en tämän keskuksen kauH.q su0rr an KaJaanii n suo ~y~dyttä'?ä 1 

ratkai.aun. 

V e s i h u o l t o 

Vesihuollon järjestelyä on aikaisemmasta poiketon muutettu kahdestakin 

syystä. Ensinnäkin on teollisuusalueen sijainti toinen kuin aikaisemmassa. 

suunnitelmassa. Eräällä vaikuttimena on nimenomaan vesihuollon yksinker

taistaminen. On nimittäin tutkittu Nuasjärven ja Jormasjärven vettä eri 

vuodenaikoina ja todettu Muaejärven vesi puhtaammakei. Nimenomaan ovat 



r-

. 1.uta- j2 vär:i.ar·.rot Nuasje.rven vedelle pienemmät, seikka, jolla voi olJ.a 

merkitystä pyrittäessä mahdollisimman puhtaaseen rikasteeseen. Sosiaali· 

vetenä tämä on samoin puhtaampaa. Kun toisaalta matka kumpaankin veden

ottopai~taan on käytännöllisesti katsoen sama~ valitaan Nuasjär·~i veden

ottopaikaksi . Karttaan merkitty vesilinja Nuaajärven rannalta asuntoalu

eelle on alustavasti pliktattu ja todettu sopivaksi. On suunniteltu ra

kennettavaksi asuntoalueelle vesitorni. Järjestelyllä saadaan vedelle 

riittävä paine sekä teollisuusalueelle että asuntoalueelle. Tällä järjes

telyllä saadaan asuntoalueen vesi käyttöön lyhintä tietä. Vesitorni suo 

hyvän ratkaisun ~ös paloturvallisuutta ajatellen . Vesitornin yhteyteen 

voidaan järjeetää yksinkertainen vedenpuhdistus talousvette varten. Poh

javeden saantimahdolliJuutta ei ole tarkemmin tutkittu, mutta maasto-olo

suhteet huomioiden ei asuntoalueen lähellä ilmeisestikään ole kohtuulli

sin kustannuksin sellaista saatavissa. Talousveden tarve on ensisijainen 

asuntoalueella. Tehdasalueella muodostuu puhtaan juoma- ja ruokaveden 

tarve vähäiseksi. Nuasjärven vesi on niin puhdasta, että se hyvin kelpaa 

teollisuusalueen sosiaalivedekei. Suunnitelman mukaan johdetaan sosiaali

set viemärivedet asuntoalueelta ja teollisuusalueelta eaostuskaivon kaut

ta joko Pikarioja~rtai jätealueelle. 

Suurin vedenkuluttaja on tietenkin rikastamo. Sen vedentarve on edelly

tetty 1500 minuuttilitraksi. Tehtaan laajentamistakin silmälläpitäen ·riit

tää vesiputkisto 2000 minuuttilitraa varten . Suunnitelmassa on laskettu 

rikaetamon käyvän puhtaan syöttöveden varassa. Ilmeistä kuitenkin on, että 

osa käytettävää vettä tulee olemaan piiristä palautettava& kiertovettä, 

mikä tietenkin on omiaan alentamaan kustannuksia. Vesitornista johdetaan 

vesi rikastaraon alkupäässä olevaan pienempään vesiaäiliöön. Vesijohto kul-· 

kee samassa kanavasaa missä asuntoalueen rlemärivedet. Sosiaalivesijoht~ 

konttoriin on ~ös samassa kanavassa. Teollisuusalueelle jaetaan vesi jo

ko suoraan vesijohtokanavasta tai rikastamon veeisäiliön kautta . 

Vesihuollon kustannuksia arvioi taesaa käytetään so,rel tu-vin osin hyväksi 

Oy Vesi·~dro Ab:n laakelmaa (vrt . aikaisempi suunnitelma) .. Kustannuksis

ta kirjataan rakennukset~ pumput ja putket omaisuustileille, varsinainen 

~sennustyö, tarveaineet ym sekalaiset kustannukset sitävastoin perusta

miskust:mnuksiin- Vesihuollon kustannukset jaetaan seuraavaatia 
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( 10 000 rak.) 
30 000 koneet 

55 000 

"!') 000 

~ g ..Q2Q.._ ------

'100 OJO 

_.·:ik:aB Amon jä. ttecn k~isi ttoly muod\;s·caa ld·Jl tälilä.ttä keskeisen kysy~rks~n, 

lr&._, sink:i.n uuden ve;a:.i.l.3.i~ mi:iär<iykset h·tomioonottaen . Rikastamon jäte on 

~-ä.i:i.osaJ.t.;,~,n magnE.:siit·cJ.~ ,ja talklr.ia. On huomattava, että täm.'i. jät-9 sisäJ.~

tää. es::l.m. rikkiä '\rain häviäv-ii,n pis-niä rr:iiäriä e:ikä myöskäån mitään muita 

n.yrkyll:i.~~-E!.. ainei t'!l. Vaahdot,u8l:em:i.kalioid:m käyttö (Dowfrolih ja E•eparun 

tai kalkl:j_) on hyvin vb'häi"Jtä ja myös'r.in 11ä:l.den määrä jättees::;ä on mitä

töntä. ~'L~Jr-fi ;yhtcyd.~issä todcttakoont 11ttä myöskään nikkalipi :i.rin ;iäte

kyoymys , .. i tule muodostumaan pt•lmaksi oi.i täkin huolimatta, että rikastuk

, essa tul ta'i.siin SO'tel tamaan vaahdotusta. Todennäköistä. on, että Ni

?ikaEtus suoritetaan käyt-tämällä aykloneje.t pöytiä ymv, jolloin tämä toi

menp:lde on vain omiaan puhdistamaan jätat·~e, k:U.supi toisista ainekt~iata. 

,J ätehv.ollon keske:l.senä kysymyksenä tulee olemaan lietteen puhdistaminen 

kiin-toainehiulcka.ais ta siten, ettei vesistöön (Nuasjärvi) johdettava vesi 

oameutensa ja vä~d.neä puolesta herätä kiuealliota huomiota. Jäteveden 

sclkeyttiiruirren on otPmni tel tu·, tapahtuvaksi 1ahnaslampeen rakennetta-visaa 
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·elk'>y :zysal taist'a: joissa jäte saa ajan mukana laskeutua ja puhdi~tua . 

Falkin tai alunan 1.i~itiiminen edi"lt1:~9. hien )n aineksen laslceutumist~. 

\aahdfltusjätteen laskeutum; nta on tutkittu kesällil. 1962 ja koetu,.oksis· 

+.a on olemassa erillinen selvitys (T .1uisku/26 . 10 . 1962). Jätevesi~~sy

myksestä on myös olemassa Oy Vesi-Hydro !bm antama lausum.o/10.4- 1962. 

Lausunnossa tullaa<l ei:l.hen tulokseen, että Lahnaslarnmen jiHekysyl!\Yksen 

hallitseminen on mahdollista suum1i telmassB. eai tettyjen toimenpi t~Jiden 

avulla . Vertaa myös asiantunt:!.jo:tden lausuntoja jätekys;ymyk:>estä (T . Luk

karine:n). Tässä yhteydessä ma.ini ttakoon samalla, että Kala t ... tloussäi3.tiö 

on tehnyt Lahnaslammen vesistöjä koskevan tutkimuksen kesällä 196i, ve

sien ollessa luonnontilassa. Aik~naan on täten mahdollista todeta, ~tä. 

muutoksia rikaatamon jätevesi aiheuttaa näihin vesistöihin. 

.Jätehuollon pääperj.aate ilmenee asemakaavekari;as ta. Ylimääräisen tulve.·· 

ja sadeveden vir··taus Lahnaelarr.men selkeytysal taisiin estetään johtamalla 

Pikaripuron vedet ka:l.vetts.van kanavan (ojan) kautta TJahnaslammen länsi

puoli tae Lahnasojaan. Peruetam:l svaiheessEt on myös huomioitu Lahnasojan 

ruoppaus, mikä toimenpide kuuluu jätehuoltoon. Ensimmäil:ltm seJ.keytysal·-,., 
laa muodostetaan nykyisen Pikariojan suulle rakentau~lla pato poikki la~

men. Aivan ensi alkuur, e:i. jätettä tarvitse johtaa lampeen saakka, vaan 

aletaan täyttää la1nmen rannan ja Pikariojan suupuolen ympä:röimää räme

aluetta. Tällä tavoin säästetään jä.tepu-tk:Jn aiheuttamia.kustannuksi.a ja 

saadaan hyväksikäytettyä sanottu joutomaa= Karkea jäte laskeutuu ja vain 

hieno liet e siivilöi tyy ·väbi tellen aelkeytysal taaeeen, missä sen puhdis

tumieta on helpompi seurata . Kokemus tulee osoittamaan, riittääkö yksi 

allas, vai onko niitä rakennettava useampia, joita täytetään vuoron perään. 

Maansiirroista ja ruostekiven louhinnasta saadaan patora~ennelmiin rii t

tävästi massoja . ~öhemmässä vaiheessa voidaan m,öe magneeiittia käyttää 

vallien rakentamiseen . On laskettu, että Lahnaslampeen voidaan sen nykyi

seen vedenkorkeuteen nostettuna varastoida noin 10 vuoden jäte . Patoamal

la rannat 2 metrin korkeuteen, riittää tilaa edelleen 15-20 vuodeksi . 

Pidetään todennäköisenä, että tällä järjeste~llä pystytään hallitaemaan 

jäteky~~e. Ottaen huomioon jäteveden vaarattomuus sekä vesilain tällai

sessa tapauksessa ~öntämät poikkeukset, ei tässä vaiheessa ole katsottu 

aihoalliseksi sisällyttää auunnite~aan muunlaista jätteenpuhdistuslai

tosta. 



Jau~a ueun J l.t. 1 J J 

nukset tulew:t ä.l.nollev ol ... 11 v r 1" i .e l. n h-

tcydessä on huomioitu kustannukset hylky~~iven ja irtomaan siirrosta pa

torakennelmiin. Lehnasojan TUoppaukseata (n. 1500 m) aiheutuvat kustan

nukset arvioidaan 7 500 markaksi, Pikariojan uuden uoman (1200 m) kai

vamisesta aiheutuvat kustannukset 7 500 markaksi. ~dellisten lisäksi 

varataan asuntojen yhdyaviemärcihin, rakennelmien viimeistelyyn ym se

kalaiseen 20 000 markkaa. Rikaatamo~ta jätealueelle johtava jätevut~i 

ra~enneta.an ')UUsta tai muovista pukk"sillan varaan, arvioitu kustannus 

10 000 markkaa. 

Rakennusaikainen s u u n n ) t t e 1 u 

Teollisuuslaitoksen r~kentaminen kestänee noin vuoden . Kun p~ätös hank

keen toteuttamisesta on tehty, alkaa yksityiskohtainen suunnittelutyö. 

Tarvitaan piirustv sia, lausuntoja, t~rakkatarjoukeia ym. 

Kaivooptj itoimitukaeaaa lunast tun maa-alueen hinta olkoon 25 000 mk 
( 1i rJii. ma mie iintymä). Asun ... o- ja tehdasaluetta va1·ten on lunastettava 

liees. maata 33 hehtaaria.. Jos hehtaarin keskihinn::Jtsi otetaan 1 ono mk, 

tarvitaan täh~l 33 000 mk. Veaijoh~oa varten tarvittavasta maa-alueesta 

auoritetaan korvaus, arViolta 2 000 mk. Kirjanpidollista poistoa ei auo

ri te·Ga tämän ryhmän omaisuudesta. 

i...f' u L.n r a k e n ..... !L!!.Jt_sJ t, k 0 lL t t 0 r i .ia V e 6 i t 0 r n 

ll ntoalueel taan ljä aAuinrc.~'nnust~. Isännöitsijän r 

n 1 l t 
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kahden perheen rakeP.nuksia, avainaaemas sa toimivia henki löi tä varten; 

vertaa henkilöluettelo. Yhteinen auto·talli-ulkosuoja tiloir.een tarvi tta

neen. 1-.'laaato aauntoalueella. on so)ivsa. rakell..nusto.rkoituksia. varten, ve

aijohdot, viemärit, tiere.kennuksot saadatm suhteellisen halvasti. Asuj .... 1-

r&kennuksiin varataan 260 000 ~aa. 

Konttorirakennus luetaan asuinrakennuksiin kuuluvaksi siinä mielessä~ 

että tämä. on puurakennus kuten jä.lkimmäieet ja ryhmän poistoajaksi ote

taan kolmekymmentä vuotta, poistoprosentti 3,; %. Kont·&orin mitat aja

teltu 6 x 20 x 3 metriä, joten tilavuus olisi 360m3. ~oiseen päähän si
joitetaan varsinaiset konttorihuoneet ja toiseen päähän ~112uasema. 

Kont·torin arvioidaan maksavan å 125 mk/mJ eli !5 000 ~-~ä· 

Vesitorni, ~ 5 x 8 m, tilavuus noin 150m3 ~ å 300-, arviohinta ~i 99Q-mk· 

T e h d a s r a k e n n u k s e t 

Tehdasalueen sijainti on toinen kuin aikaisemmassa suunnitelmassa. Valin

"c;a on ·tehty lähempää louhosta, maaatolliaes·ci tarko:i.tuksenmukaisemmin je.. 

sekä vesi- että jätehuoltoa silmälläpitäen yksiri.kerta:tsemmin. Alustava 

maastotutkimus on suoritettu, jonka mukaan rikastamo voidaan xakentaa 

kalliopohjalle. Tehdasrrutennelmiin sisälJ~tetään murskaamo, rir~stamo, 

muuntajarakennus ja huol torm.kennus sijoitettuna varsinaiselle tehd&.E:aJ.u

eelle sekä erillisinä pumppuasema, räjähdysainevarasto ym mahdollisesti 

~Ga.rvi ttava t rakennel111at. 

f!y,rskaamo,st~ on esitetty kaaviopiirros. I·tse asiassa on k.ysynzys vain yh·· 

den koneyksikön, karkeamurskaimen suojasta, joka voi olla puurakennelma. 

MQrskaamon rakennuksen osalle riittänee ~5 000 markkaa 

Rike.e·tamorakennuksesta esitetään piirros, jossa näkyy koneistojen ja lait

teiden sijoitus . ~neim:.1äisessä vaiheessa ei näin ·suurta rakennusta tarvi

ta, mutta suunnitelma perustuu nimenomaan siihen, että laitosta ennen pit

kää laajennetaan. Tässä mielessä rikastamo on a l unperin suunniteltu niin 

suureksi, että sinne voidaan sijoittaa vastaisuudessa tarvittavat lisä

koneistot ja laitteet. Rikastamon mitat tulisivat suunnitelman mukaan 

olemaan 1:)4 m pitkä, 16m leveä ja keskimäärin 9 m korkea. Toisessa päässä . 
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Juunnitelma 1äht e ... iltii pohjelt , että ouhint anl'l.eta n u 'oitcoo' a_l , 

ainakin aluksi . · nj "lkeen kun toininta on pääss.,t hyv'(n 1 uun, voidat , 

jos katsotaan tarpeelliseksi, valita sop~va kai,oekalusto Ja uori taa 

louhinta omin voimin. Va~sinaiaia pääomakustannuksia ei näinollen tarv~t

se varata louhosta v rten (vrt . louhintakustamlukset) . 

Rikastamo 

Rikaetamon koneet ja laitteet muodostavat pääomakustannuksista s~urimman 

r,yhmän , noin kolmanneksen. Rikastamon koneistukeeen luetean kaikki tarvit

tavat koneet ja 1 ittect murekaukeeeta valmiin tuotteen varastointiin 

eaokka. Al r.ybmitt lyo ä noudntetaan henkilöluettelossa ja kä1ttökusten

nuoten jakotaulukossa esit ttyä al jaottelua. 

Hurskaamo. Koeriksetusv ihe asa saatiin vuolukiven o:urek ukeesta Hazemag

murakatmella tuloksia. Karkoamur kai en velinnaas onkin pää~tty eiihent 



·i;~ellisen paljon h:i.en .. H• tavara&, eikä. ole pell~:oR .1ii t:..,, ttä k1>atea --~·.u." 

kas kiv:i. ~r.ukki:i. syöttöf~ukon. E:räs tärkeä näkökohta on jäl"'jest2.1::. :r.iit·~L

vän suuri puskuri::;äih.övP-.rr.tato lL1t.lrsl:::ac.mon ja r:tk .r-~u.mon vä.l..!.lJ.e. ~ k:mii cr:. 

huomioi ta.va si t6:kitt ailmiilJ."~:o:i. tä.en, et toi urakoi J.; ·ij"ln apäe.iä.nui:H~.inen 

kulje bus pääse häiritsemään ·!'ikaatanon toim:lntac. ja otttt .·· . .::at.:tamolJ.e 

r:ti ttii.~. lr:l.veä yli sun.1tmtai vuorojer.~., lllu:~.·sl:·.u:· ~o ln .'· 'uiy ain'.li!.staa~l yhdAc:

aä VllOl'OE. se.. SäiHöt:Uat m.i to:l tetaR.n i'H:a.'!"i;~:~.nlnl kahden '.,orvkandez ..~:~. ·· ·· 

tötarvet·ta varten, 2 ~ 400 = 800 ·c,.mnia . .viUl's~·ac: 10 on E:~i •. ioi i;{'t"';u u· .lL. 

rikastESmosta toisae.l t,n_ maas-~onii.l>.ökohJ.c~ huo:~:i.I)Of!'j Vcae:. , ,jo1L>:il~ ::;0 S<l ,

daal"l. kalliopertlstalle ~;:. t'~:i.::aal·,o ae:r..td-t.:.a: 0·: ~'i. 1.U-:aatumo.~ ja '1 • _•r, .• L .~ 

rnon -väliniJr. maaato,1luc tr. .. ~·,,;. ttaefJBe. vn:i..c..a~n jt,..,.i otärt .,ni.t' ~ - t .Ul ~~~ .!:'·; .•• 
11 avokasat 11 -"li&rastoe.luet:;ke;j .• ~·~ux:;:;;~cc n~nta on e::'.'. t.:lt.ty -ci·i_ r: 0..,, ·L:·.? · 1.'t1 ·; 

te.rvit"ttwat kone:ot ja la:l.t~-:t~d:; snm ;in!:uJ.n ·toimint1:1.pe-::-:i.a,.. .. ; .. Eri.! ''1~:.";:· 

luettelosta näky;y murskaamon pääom<t1;ar~''-"• 

Rikaa'(;usRi-l.t:! näkyy ei·tä esittävä.stä katlviosta. Ta~!.~n "'il(·.s·l;·t.lkse1 -;;a O!J. 

saatu arvoke.sta kol{erm;,ata sekä koeteh i;aassa että lukuisiss~. vuorila~cn.:,•

torion rlkaatuakokeissa. Piiri on i tee asiasaa hyvin yksin!-"' r+'ll~: .n. Vnat- · 

dotukaesea otetaav. ·i alkki :ri.ka.s_teena mc~hdollisim.'tfln karkeana; rna~ tsi.-: t+.:!. 

poistetaan piiristä ;jätteenit. Talk:.r.ir::. 1~aete kuiva.·~aan ja. !1:!.enojanhete.an. 

Rikaste on jauhetta.va knivo.na monestakin !3yystä.. Hienoja.uhetun "t"i'·:astc·

lietteen enodattaminen ja kui vaaminen on nim..i. ttäin hyvin h;;.nkala<:.. j'J. ·coi

saal ta korkea vallcoieuus saavutet~:<.en parernm~i.t'l hienoja:nhamalla tuo•,;e kui·

vana . 

:L~.b~2 tapahtuu kuulwn;yllyseä rmljehtasn pH.x·:l.~::sä luoki t-teluaykl.~ f)l'lin 

tai Akins-luokittelijan kanssa. Tuott·~en likaantumisen väl·:.tä.miseksi on 

zqllyssä erikoisvuora.us. M;;rllyta'·'jouksia on saatu useitakin, joirr~r-1. suu·1~· 

nitelman pohjakai on valittu Wadag'in !'1\YlJ.y. Jauhatusprosessi tulee ole·uam 

helppo. Talklti ja.uhau tuu helpommin kuin "l!lgneaiU;ti, kuten on todettu . 

Ilmeisesti tuleekin vaikeutena olemaan telkkirikaateen saaminen va~ldotus

piiriin ~llin karkeana. Tämä olisi toivottavaa suodatueta silmälläpitäen. 

Tuotannon laajentamista varten on toiselle myllylle jätetty rikastamassa 

tila. Pumppuja on otettu kaksi, toinen varalle. Jauhatusoeaston koneista 

ja laitteista on jälempänä luettelo, .jonka mukaan pääoman tarve on 370 000 

markkaa. 

V!fbdotg~iti.Etuvaahdotuokennoksi on valittu Fagergren-kenno sekä ker

teuakcnnoksi meill~ hyväksi todettu ja kotimaassa valmistettu "Okko"-kenno. 

--------- ------------------------------------------
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Koerikastamossa kättössä olleet kaksi Pagergren~kennoa ovat käyttHkel

poiset. Vaahdotuoosaston pääomatarve on 127 000 markkaa. 

~akeutua ja suodatus. falkkirikasteen sakeutuota ja suodatueta on jossain 

määrin kokeiltu lingoilla {International Combustion ja Humbolt). Viime

mainittu suosittelee koetulosten perusteella ays~eemiin linkoa rumpueuo

timen aeemosta. Pääomakustannus olisi hieman suurempi, mutta käJttökus

·tannuksot ilmeisesti edulliaemmat. Linko saattaisi tosiaan tarjota monta 

etua Lahnaslammen tapauksessa, varsinkin, mikäli talkkirikaete tulisi 

lingott vakei tarpeeksi knrkeana. Toietaisakei on suunnitelman pohjaksi 

otettu tavanomainen ~steemi aakeutuksineen ja rumpusuotiminean, joista· 

on luettelo jälempänä. Pääoman tarve tulioi olemaan 180 000 prklglf!. 

KBivatua ja hieng3auhatus. Talkkiriknsteen kUivatukeesta ja hienojauba

tukseat saatiin erittäin valaisevia tietoja Kanadaan ja Yh~svaltoihin 

tehdyn opintomatkan yhteydessä (vrt. Raja-Halli & Orivuori/matkaselostua). 

Vaihtoehtoisesti menetelmäaeä tulisi kyey~tseen kaksi periaatteellises-

ti erilaista s,rateemiä. Tunnettu ja luotettava ruapukuivaaja joko suoraa 

tai epäsuoraa kuivatueta käJttäen sekä senjälkeinen hienojauhatua kuula

myllyssä piikivikuulilla luokituksineen on toinen vaihtoehto. jota edus

taa Head irightaon & Stockton·in tarjous. Lahnaslamaan tapauksessa on 

kuitenkin Amerikassa ja Englannissa yleisesti ltiqtetty ••Flash-Drying"

systeemi siihen kuuluvine Imp-~llyineen oikea ratkaisu. Tätä käytettiin 

mm .!Jlastern uagnesia Talc Co"n rikastamossa, jossa on samanlainen vaahdotus

piiri kuin Lahnaslammelle suunniteltu. Puuttumatta tässä Flash-Dryerin 

moniin etuihin, vii tatta.koon vain käytyyn laajaan kirjeenvaihtoon ja asi .. 

anomaisissa toiminimissä käytyihin keskusteluihin (International Combus

tion ja Coabustion Engineering). Edellisen tarjous on otettu tämän Lab

naelampi-euunn1telman pohjaksi. Tarjous sisältää kuivatus- ja hienojau

hatusp1irin kokonaisuutena ja päätyy .J2l OOQ markkaan· 

§!Ydtys ;ta va;rastointi. Rikastamoon on. myös sisällytetty säldtysoaasto. 

On nimittäin niin, että muun kuin paperiteollisuuden k~ttöön arntlvä 

talkkituote on tarkoituksenmukaisemmin toimitettaViesa säkitettJUI. Ulko

maan vientiä ajatellen on eäkit7s ~ös väl~tämätön . Edelleen voidaan edel

l)'ttää mä.ärättyjsn paperit,..htaiden haluavan tuotteen säkitettynä, var

oinkin, jos tällainen talkki toimitetaan erikoisvalmisteisis-., valkoi· 

eiasa paperisäkeisaä, jolloin säkki sisältöinoen voidaan kälttää bTväkai. 

Tällainen aäki tatty tuote on helppo k!iei tellä tehtaalla ilman, että a,n- . 
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tyy tarpeetonta p~:o.inc- yrr 'ukkae (,rrt. myi)s :t.'d.t;'.l'>.t1etammks;t). 

Tehta~.t.l ta tul3e pä.i v:. ttä:l.n to:'i.mi tet ta.v:.!k 3i l~esk.: :ää:r.L1 tlit" tntä:i.n 10 lc~ l 

'i5 tonnin r.mtokuormaa . Ilmo:i.sesti ura1~oi~;ije. ajaa pi.iv.:..'Ji..!., jote11 yön 

a,:J.kana valmistuva ta~Ht::a. ou varas toi tava :;ai t;;:t'ld tet t,~i.vf.,. Suunnitelman 

mukaan on Kajaanista lähetettävä yks:J. seitf.,omiin v 1ur>:m .~una päivi ·VGäi:tl 

Jos vaunuja ei sa&da tai esiintyy muita to::i.ruitum•aikeuksia :rautatir:Jllä. 

läheJGet·~avf.l..n tavaran suhteen, ajetaan "mote suo::e.flll Ka.jaant Jy1n v.::.ras·· 

toon .. Ottaeu huomioon tämän tehtaan suu:ren kulu·!iuks;:; .. 1 9 voj.u.aur~ tehtt.ut;.'l 

täyteainevarastaa s&Lalla p:i. tää .Uahna.Jlammen ta.:'..kkit Jotteen ex·ää.nluisn~<.: 

puskuri Yarastcna. Lähinnä tarvi tti.tm varastotilaa ep&i.'3ääY.n.öllieiä k..alJ z. 

tuksia varten. Kuljetus voi lceskey-tyä joko huonon f:.,iä.n vuoksi tai u:r·a~ 

koi tsijan teknillisten häiriöide.1 v..1ot~si ~ Tilili"l•letta voida:',u silJ vin 

helpottila paneme.lle.. säki tys käynt:i.J.n . Tietenkin tarvi taa.n joka ta.•,euk

sess& bulk-tuotteen silotilaa . Ilmeistä myös on, että Li tos myöhem.CJ.äsai 

''&:i.heessa tulse tuottamaan useampaa la11tua talkl:'i3, a.sil4l'..keiden toivomus~· .. 
ten mukaan . Alkuvaiheessa on katsot·iat riittäväksi r::~,kent~a vain kr:ws:t 

siloa er:.i..laista tuotetta varten& Näihin f'lä:tliö.i.hin voido,an varastoida 

viiden vuorokauden tuotanto . Tuote pu!'llpe.taan säiliöihtn Fuller-punpv.llP. .. 

Säiliöatä se johde't(f;~m "a.i ralides"-rännejä pitkin kuljetuss.utoihin. f.~

ki tysosastolla käsi tallään tuotesäki t sekä. va.rastoon et·t':i ~!e.raetosta 

tmkilla.. Sä.ki tysosaaton pääoman ·t;arve on ___2Q_900 ny2rkkaa. 

ru.kastamon koneluetteloon on otettu uusien koneiden ja laitteiden hinn,'l:~, 

joista melkein keikista on tarjoukset taj. muuten tiedossa hilmat. Huoma.t·~ 

·~avi a säästöjä syntyy, mikäli hankinnat suoritetaan ottamalla määrätyt 

koneylr..~d.köt käytettyinä. Tällaisia on maassa esimerkiksi Atomienergia Oym 

Paukkajanvaaran rik.astamoasa aekä Oy Vuoksr>nnialw. /lb:n Haverin rikasta

massa . Edelleen saatetaan löytää täysin käyttökelpoista kai vosyhtiö:i.den 

konevaras toista. Sopiva Hazemag-murekain esimerkiksi on olemassa huoma t .. 

tavasti alennettuun hintaa. 

V o 1 m a- .1 a v e s i h J! g 1 ~ ~ 

i.lnmta.ig asennuksineen ac!tä pumppuaseman sähköjohto maksa;rat Kai nuun 

Vt\lo Oyan arvion mukaan ....l!l. 000 FJll~kka& • 

Kuten vesihuoltoa koskevassa oeaesa on eeitet~, kirjate.an Nuasjärven 

ei iohtoverl(ocd:on nutk:i ~+.ot ;vn laitteet ornai-
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Vesihuollon pääomakustannukset oli sivat .!QQ.~JlQ..Q. .. ~..ru'!· 

i .o r j_Jt. a m o ,19- a u t o -1 

Korjaamon koneisiin ja laitteisiin varataan 35 000 markkaä· Tällä sum

malla saadaan välttämättömät koneet . Suurempien korjausten tullessa kys.y

mykeeen edellytetään turvauduttavan Kajaanin ja Sotkamon korjaamoihin. 

Korjaamoon saadaan edullisesti koneita ja laitteita sekä Suomen ~lmi Oy:n 

kenttä.korjaarnoiatr& samoinkuin Atomienergia Oysn myynnissä oleva~.ta ·v-aras-

tos ta . 

Kuljetuskalustoon varataan 35 000 markk~ henkilöauton ja huoltoauton 

hankkirnd.öta ~arten . 

Ke.lu.storyhmiiä.n luetaah konttorin ja eneiapt'aseman kaluston, t_)alokaluaton, 

:.abor"'.to·rio·· ym keJ.u.ston h&llkin·takustann.ukc<3t . Kalus·l;o poistetaan 10 

vuodessa. Yksi ty:l. ~'<;:< hte;.sta erl ttely':l. P:l. esi ·~ete, , vaa...11. vara ban kokonais-

'1t"vi (' UL" B. • 

·c~J.u;=; ton hru.11·::•.·1 ...• uan tar;r]. t~u.m 30 000 .'larkkaa.. 
;;;:::::-:::::.=.-:.~== -:::::.:- ··:~~~- ~~-=-~-~===a:-.. ~':::: ::Z:::'Cl!":'C;:!~ .. ~·.:.:te:":!===~==:::.:~ ;':.:;.;::::::.:::-

Pä3oumn ~arYeiJtf-l. es:i.t-tä~.r~:.ssä yhdistel.';!rlssä on ·täh.än cyhmään va.rt1t ,, var

s:~n vcn,t··.rn~!ton EUD"fllfl· On ot<:;·;;teva huo'nioon, että t.l.lkin -rikastuspro-•essi 

on se.1.ltinenl että siin~. tl:!.VGr....Jmaioten tarvikl·:e:l.den ku"'utus on :·wv:Ln 

v.satimaton . L:1sk0ltarssa on var~.ttu määrärahojq, ta:rvikkeita VP,rten. ,;ekä 

k:orjr amor., va:caston je. ::·H:ar;tusl;:ustannueten kohdalla . ... ~uetannus e•.sälty;y

~~äyttökuAtann•lkaiin ja sitä ';:autta &.lemp:m:l. olevuan käyttöpääryhmäi:n • 

.Pääosa b:rv.ik'.:e.i ta on nnatavf.2 sa myös kotim.~>,asen lyhyelD, toim:l. "i.ur, a.,jalla. 

Ed~J leen on !{ 'j<ta.ni läh111lä. . ~araosat ovat samassa asemassa knia tarvik· 

keet. 



M u r s k a a m o n k o n t e t ja 

! f1o i t t. e e ~ 



~ ili.W-.i1!ft 
l·Cpl r~ ~·· .. <lom. 

1. Humpusyött~ijä 2 10 000 

2. I•',urskehihna III ., 8 000 

Pituus 9 m 

3. l:1urske.hihno. IV 1 8 ('00 

P:ttuuL r m 

r , 4· Kuulamylly 1 250 000 

Wedag f) 2400 X 2?5C llllll 1 

l!loottori 180 löV 

5~ Liet~pumppu 2 "12 000 

Hya.roeea.l B - 6 

Mo:)t"Gori 15 kW 
~ 

'" 

6. Luokittelusykloni 2 2 000 

7· Pu·iikiato-t ~) 000 

s . Hihna~ra.aka "1 16 000 

f.dequate Weightomete:r 
-. . ..;~~·11 ,.. - - ~.- . . .... 

("' 309 000 

Asennus ja sähkötyöt 20 "' p ·~·••A·_j_L,9.Q.Q 

Ja uh~11liL1ll! teensä ., __ .... ·- -- j70 000 

~~~ 

1. Etuvaabdotuskea~o 2 40 000 SWy: 

6-oa. Fagergren 6-oe. F-kenno 
Koottorit d. 22 kW 12 000 

2 . · Kertauskenno 1 21 000 La rannan 
a~os. O.kko 1,5 konepaja 
J(oottori t '-11 kW 4 4 000 



Kpl Mk l!UOI:lo 

3· Jät pumppu 2 12 000 

~drosaal :B - 6 

.Moottol"i 15 kW . 
4· Rikastepumppu 2 6 000 SMOy: 

2" pystypumppu 3 kpl. 3" 
Koottori 2, 5 kW Wil.fley 

5· Reagenssiayöttäjät 3 3000 
2 kpl Clarksan 

1 kpl kuivasyöttäjä 

6. Reagenssisekoittaja 2 3000 

1· Putkistot ~ OOQ. 

106 000 
Aeennus ja sähkötyöt 20 ~ 21 000 

VaahdQtus yhteens~ 127 000 

Sakeutus ja suodatue 

1 • Sakeuttaja (koneisto) 1 22 000 

· Wedag ·91 7 x 3 m 

2. Rumpuauodatin 2 80 000 

Wedag • .A•6 m 2 

Jloottori 3 kW 

Imukone, moottori 35 k\V 1 9 000 
Kompressori, moottori 10 kW 1 5 000 
Suodatuepumppu 1 2 000 
Vedenerotuseykloni 2 1 000 

3· Kalvopumppu 2 20 000 S!!Oy: 

Koottori 6 kW 3" Manner 

4· ltikaåtehihna 1 6 000 

Pituus 8 m 

5o Putkiatot ~ 000 
1.50 000 

Asennus ja sähkötyöt 20 % ~0 000 
.. 
:lakeutus Ja suodatue lhtgensä 180 OQO 



.. ~:!..!.. ,r'il: !"{uc•n. 

Raymond Flash :Jrye:r ~ ) f·~ 9'i ')00 

'i1ll ~Ot\ 

ltoo~lito:v.-i t YfiJ· ., f) 00~) 

21'{ 000 

. 65 000 

~ · 02 000 

. b j 000 

Ku:i.'vatun jr>:. hieno,;; uhr tus 

1 , Fu l~.Ol1YU.TUppU 20 000 

2 . ~ii:olaitteet 10 000 

3· Säki tyskone 30 000 
.;-

4 · Trukki 1 ~; 000 

75 000 

llsennus ja sähLd'työt ~0 7~ '15 000 

90 000 

11urskaamo '132 000 

Jauhatus 370 000 

Vaahdotua 127 000 

Sakeutu~ ja suodatus 180 000 

Kuivatus ja hienmjauhatus 351 000 

Varastointi ja säkitya 20_QQQ 

1 250 000 

lUl<:aetamon konee t ja lai ttaet · 

·~~!:~~~-~=~a====QR~=~=~=~cftacc~~===~u~=======Q=l~~~c222 
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Yritlksen paikallinen johto

;eorras ,ja konttori 

Isännöitsijä 

Kone- tai sähköteknikko, 

korjaamon johtaja, kunnossapito 

Kon t to rthoi tej a 

Konttoristit 

Autonkuljettaja, lähetti 

Louhos ja kuljetus, urakalla 

Rikastamo 

Avainasemassa toimivat, 
ulkopuolisestt palkatta
vat, tarvitsevat asunnon 

1 

1 

1 

Paikallista lähi
ympäristön väkeä, 
käJvät työssä ko
toåa.n · 

2 

1 = 6 
--------------------------~--

Ylityönjohtaja (yhteys urakoitaijaan) 1 

Työnjohtaja (ulkotyöryhmän johtaja) 1 

~Kurskaus ja jauhatue 

Vaahdotus, sakeutua ja suodatue 

Kuivatus ja hienojauhatus 

Varastointi ja säki~ye 

Laboratorio 

Vesi- ja jätehuolto 

Aputoiminnat 

Kor.ja11mo 

Korjaamon johtaja, vrt. yllä 

Korjaamon etumies 

Korjaus- ja huoltomiehet 

Varasto 

Varastonhoitaja 

Apulainen 

Ulko-työr;yhmät 

T.yönjohtaja, vrt. yllä 

Rakennusmiehet 

Talonmiehet 

Siivoojat 

Y h t e e n s ä 

x)4 x 1 4 

4 X 1 4 
4 X 1 4 
1 X 1 1 

1 X 2 2 
______ 1 ___ x:...;;;2 _____ 2_ .. 19 

1 

1 

7 + 

4 

1 

2 

2 

2 

31 
.. 13 

- 38 

x) huomioiden keskeytymätön 3-~Tuorotyö, varataan yksi ylimääräinen miesvuoro 
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K ä y t t a k u s t ~ n n u s t e n 

Kiinteät kustanm•kset 
=~=~=~====~==~=~=n;=~ 

Potctot 

Koro ·t 

Vakuutukset ja v~rot 

Hallinto ja myynti 

Työmaan johtoporras ja konttori 

Korjaamo 

Varasto 

Autot ja huol·~okuljetukset 

Ulkotyöryhmät 

Sosiaalinen ja muu sekalainen toiminta 

~ouhintakustannuy~ 

Maansiirtotyöt 

Ruoatekivan poisto 

Varsinainen louhinta 

~'falmin kuormaus ja kuljetus rikasta.moon 

Rikastuakustannukset 

1furskaus ja jauhatus 

Vaahdotus~ sakeutus ja suodatus 

Kuivatus ja hienojauhatus 

Varastointi ja säkitys 

j a k o 

Rikastamon yhteiset; laboratorio, vesi- ja jäte 

Rahtikustannukset 

Autorahti Kajaeniin ym kuljetukseen 

liittyvät kustannukset 

Louhinta- ja royaltymaksut 
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Kiinteät kustannukset 

Kiinteiaiin kustannuksiin luetaan suunnitelman mukaan poistot, korot, vakuu

tukse·i; ja. verot sekä hallinnon kulut. 

Poistot. Poistoja laskettaessa on noudatettu veroviranomaisten määräyksiä 

ja ohjeita. Tehdaslai toe tulee olemaan pitkäaikainen ja poistoajat voidaan 

senmukaJ.eesti laskea pitkiksi. Yleisenä poistoprosenttina kalustolla on otet

tu 10% korjaamon koneita ja kuljetuskalustoa lukuunottamatta, jotka poiste

taan nopeammin. Yleisen k~tännön mukaan poistetaan asuinrakennukset 30 vuo

dessa ja tehdasrakennukset 20 vuodesaa. Perustamiskuatannuksiin, jotka lain 

mukaan on poistettava 5 vuoden aikana, on kerätt.y sellaiset pääomakustannuk

set, joista ei jää yhtiölle mitään todellista omaisuutta. Poistoista esitetään 

yksityiskohtainen laskelma. Tämän mukaan tulisivat poistot olemaan 310 OOQ mk. 

Korot. Laskelma on tältä kohdin teoreettinen, kun ei tiedetä, millainen yri

tysmuoto toteuttaa hankkeen. Voi taieiin aja·i;ella , että vain yri tykaeen otet

tavalle pankkiluetolle laskettaisiin k~pä pankkikorko ja osakepääomalle tu

leva korko jäisi riippuvakai yri tyksan tuottamasta voi toste.. Voidaan myös 

laskea korko koko tarvittavalle pääomalle. Näi~laskettuna tulisivat korot 
;' 

olemaan 7 % x 3, 72 milj.;mk o 260 000 markkaa. 

Vakuutukset ja vero~. Pakolliset omaisuusvakuutukset tulevat olemaan suuruus

luokkaa 20 000 mk. Mitä veroihin tulee, on yritys asetuksen 5·9·58/390 {lain 

190/2.5.58) mukaan vapaa suorittamasta tulo~ ja omaisuusveroa sekä kunnallis

veroa neljän ensimmäisen vuoden aikana. Kun verovapaus tämän jälkeen päättyy, 

häviävät (tosin vasta yhden vuoden jälkeen) kustannuksista porustamiskustan

nusten poistot. Näinollen voi veroihin varattava summa jäädä vaatimattomaksi; 

varaus 10 000 markkaa. Ryhmän kustannukset tämän mukaan 30 000 markkaa. 

Hallinto .ia P\YYn\1• Tämän ryhmän kustannuksia on niinikään vaikea arvioida 

tässä alustavassa vaiheessa, ennGnkuin t:i.edetään, millainen yritysmuoto on 

kysymyksessä. Ilmeistä kuitenkin on, että markkinoinnin tapahtuasaa suh~eelli

sen harvalukuisiin kohteisiin kotimaassa, ei erillistä ~yntiorganisatiota 
n 

tarvita, vaan tavaoMiaet myynnit voidaan hoitaa Lahnaslammen konttorieta kä-

sin. Vasta markkinoinnin laajetessa käsittämään ~ös ulkomaan myynnin, saattaa 

myyntitehtävien hoitaminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Hallintopor

taan kustannuksia tulisivat olemaan joko yrityksen toimitusjohtajan ja johto

k~~taportaan kustannukset tsi, mikäli yritys toimii jonkun p~htiön alaisena, 

täaän os~~tena mää1~tt.y summa yrityksen hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. 

Varataan hallinnon kustannuksia varten ~ 000 marY~a. 

Ki1.ntP·i. Cl~n kn!3 t 'innuat nn :vh t o;. ssnmma edellisen mukrum {)::;o 000 rnarkkag, 



Tässä vaiheessa ei voida a1~ioida, tulisiko Lahnnsla~en kaivosyritys toimi

maan tä3sin itaenåisenä yhtiönä, omin~ toimi·tuejohtajineen ym johto-organi

satioineen vai eräänlaisena pääyhtiön alaisena paikall:i.sena teolB.suuslai tok

sena. Kuten henkilöluettelosta ilmenee , on paikallisen johdon miehitys vaati

maton, :c.oaka edellytetään pääyhtiöstä käsin voi tavan hoitaa määrätyt hallin

nolliset ja kirja~pidollisot tehtävät ja toiminnat . Edelleen on, huomioonot

taen Kajaanin lähe~.syys, nekä korjaamo että varasto miehitetyt vain väl ttämät

tömiä pcd'c.a.llisic.. t{lrpei ta varten (v:ct . hallinnon kulut) . 

Yhtei ustannu.sryhmä.n k~atr:.nnukset ovat pä.äosal taan palkk>ja. Ky..>yC'~~kseE.Jn 

cule ll t yrityksen p ikallisen ~ ohtoportaan ja konttorin sekL aputo:l.rnintoj ... n 

palkkel • .1.u:ter uks .t . Rik· Jtamon ki:iyttökustannukset on haluttu säilyttää ma -

dolU . . 11. "'n uht:::.i. 1c., joten ri~aetc.mon henki _ökwman palkat on viety suor an 

, uuttt.11U.n k"yttotusta,.; ukr:t5in . I1ouhin tan kustemmsryhmiiiin ei si-:äl.ty :v·•ityk .. 

• ev ~1~-;ru.;::U.öku ta~. 

~eu ·asvassa. \Jl: r1:r stella&. yhtej s =uP ta.nnuksia a, cyhmj_ t-tä:i.! ( vrt. he"lk~.lolue .. 

'·elo). 
~4 

~.L~M,!;§ll !.R raq,_jL'...Q!lttc&_· .. P"lkt;~: IE> :nnöitdi.,Jä. (20 OOC), teknil:lco 

(1~ 0:>0), ko ,toxi .ho). ja f12 500), yhteensä 47 500 markkaB. Kaha.en kontto-

. :i.r bi a rntt nkt1l jettu.:an palh.a, 3 x ? 500 ..:: 22 -;oo ma.rkkau . Erilaisi~. kcnt-

Jo:r-ri.~.n.~..· ... v t .1 va -at n 20 Cut k . Xh:~.L~.§!.,_2P 000 ms~. 

Kotjaamon jo.~.1t ~jun pd dca on hvoiTlioi tu edellä. ;:uun korjaamon hen·· 

·ilök1 m r lkat 0 c mL Koljaamo vaatii voimaa, k asua. ym tarvikkeita , 

rvio 10 JOO ·~ . ·~do ,_ ~c.:>. s:i.säll·rtetää.n t"h~'l r-yhmään vierailla suox·ite~tuvat 

··jat y scl 1 is"'" b ... ut, uv:i.ol~.t;. 6u )00 mk . Korjaamon ku t·mn, k"3et 

( ( ! 1 : ~m mu na ~ ~.:u:te_g_ uili ... .l)Q...Q.<!Q.....!. ~~~~ • 

•J) 000 

11"' a'~~rn .<:ustan t~da ovat vamstonhoit~jan ja npule.isan nalka.t 

ym ä. n. {ta oel.aleJ.f .;e. va astoh."Ulttia ' - ten ~ 01.)0 m.lc , Il!_~een· L 

!\~~ uol'~9191: iflEh 1· lazketae.n lcahden uton 'Vuoeikustarmuks:i.:·si 20 000 

~1eke. vi.eruiat.t ku jet koist 1 5 000 mk. Auto •. !cul,iett:l.;)an pa.lk' a huomioitu 

edell'i . -.::."'-=-:-..:.m:::a~_r kkJill.. 

"~"yhm~:\"n. kuulml 6 henkiJ.tlä= j0il n pulkkc.uksj'n v atfan 

t':häu ry r.:.åån ':u t rrr.•lkE..e J' 'oitu koost~u läm1Jli

tykse8t ., ~raJ..li& tuk~:;es tr Jnnä muuc ta h..:ol totoir1innast 30 000 markkaf'. Ry'Hr.än 

k_!llita.nnuY:~ .. J'.Q. .. OJO nmr ~ka.!!,. t:o J.aalinen y'D. se'"a) ainen coini.n·ce. r .i. muodoisrJael 

aihou ~ taa ku J ta .. muks~.a , joi. ta V 'ten var· ·v nn ,'?Q_OQQ.__ .... :!s.!ffi.f.. 
Kä~ tö11 .t .te:i. ku, ·. nnuk .. o ra-:. :e .1· Y 
:::= ==;.....u:::::-:=~- ==-;-::::::· ;.:::-==-- ~::::.:: ... -= 
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pi tä:i. ai edellisen mukaan 1askettunq olla rii hävä louhin'l'lan valmi sta-rit i:öi

tä varten (laskettuna toiminnan aloittarnieesta) . 

~~äll louhint.:'! 

~. 1 

Lr3· 

Vuolukivi on pehmeät3, erittäi~ helposii pora! tavaa ja ammuttavaa kiveä. Lou-
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hinnan tehoarvot ovat korkeat ja kustannukset huomattavasti keskimääräisiä 

alhaisemmat. Nykyisestä avolouhoksesta on tähän mennessä louhittu noin 4000 

m3 kiveä ja saatu arvokkaita kokemuksia kiven porattavuudesta, ammuttavuudes

ta ja z~kkoutumisesta. Koerikastuavaiheessa tuli louhinta yksityisen urakoit

sijan suorittamana maksamaan 6 mk/m3 eli noin 2 mk/t. 

Siitäkin huolimatta, että välittömät louhintakustannukset saattaisivat olla 

alha isemmat yrittäjän itsensä suorittamina, on tässä suunniteloassa lähdet· 

ty siitä, että ensin alkuun annetaan louhinta yksityisten urakoitsijoiden 

suoritettavaksi- Näin menetellen saavutetaan seuraavat eduta 

1) säästetään louhintakaluston hankinnasta aiheutuvat pääomamenot, 

2) tullaan toimeen pienemmällä miesmäärällä ja tällä tavoin sääste ·ään 

sosiaaliseen toimintaan kiinnitettävää pääomaa (asunnot),· 

3) saadaan kokemusta tarkoituksenmukaisen oman kaluston hankkimista varten. 

On osoittautunut, että lähiseudulla on useita sopivia yksi~isyrittäjiä ja 
näinkin huomattavan työn saamisesta syntyy varmaan kysyntää ja urakkahinta 

muodostuu paljon alhais·rumaksi kuin mitä se oli tilapäisessä koelouhintavai

heessa. tiuunnitelmassa on louhinnan urakkahinnaksi laskettu 1a50 mk/t, jolloin 

louhinnan vuosikustannukset ovat 1 a 50 x 125 000 :a 187 500 ~· 

Kuormaus ja kuljetus 

Louhinnan tapahtuasaa ,.,akalla on katsottu tarkoU;ukaenmukaiseksi J ainakin 

alkuvaiheessa, antaa mrös tähän läheisesti liittyvät työvaiheet saman tai 

eri alaurakoitsijan tehtäväksi. Tässä yhteydessä viitataan siihen, mitä edel

lä on sanottu urakoiteijan käyttämisestä. Vuosilouhinta ja senmukaisesti siir

rettävät. tomlimäärät ovat liian pienet edellyttääkseen tehok:-caita koneita 2-3 
vuorotyössä. Pitempiaikaista ja mahdollisesti laajentuvaa toimintaa silmällä

pitäen pienten koneiden hankinta ei ole mwöskään asiallista. Urakoitsija sen

sijaan voi koneiden DUQlesta monessa suhteessa joustaa paremmin, varsinkin 
urakoi'ts1ja 

jos(yksi ja)sama huolehtii sekä louhinnaata että kuljetuksesta. Toisaalta kai-

VO$Yhtiöllä pitäisi olla oma traktori niitä moniaita tehtäviä varten. joita 

tällaisella työmaalla aina esiintyy. Toisena vaihtoehtona tai varatoimenpitee

nä onkin harkittava "Shawnae Poolett-systeemin hankkimista kaivoeyhtiölle. 

Kahdessa vuorossa toimien traktori ketterästi irroitettuna ehtii suorittaa 

sekä kuljetus- että muita tehtäviä. 

Xaansiirtoliikkeet veloittavat kiven kuormaamieeeta olosuhteista riippuen noin 

1 mk/m3 eli 0160 mk/t, mikä otetaan laskelman pohjaksi. Kiven ajomatka louhok

selta rikastamoon on alle kilometrin. Ajokustannuksiksi otetaan 0•40 mk/t.· 

Kuormaus- ja ajokustannukset tuliaive.t olemaan oi60 + Oa40 o 1;00 mk/t. eli 

vuodessa 1mk x 1.25 000 = J25 000 markka!l:., 

~2~~~-!g~g~~!~~~~~~!~~~=g~~~=2~!l1!~~=!2~~~=~~Q=222.!!t~!! 
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A:i.kliscmnmsi:; poiketf;;n c 

R:i. 1~.:stuksce:n on, jau.1":1tt en, ''" ahdotuksc. ~- -,uod~.tuksE..n .~.:i.s::..Ks:i sis~·l

lyt~tty -toisaal te mursko.t sal'-ä ·coisaaJ. tu ~.u:· .. 'n Lus ,.;l'l .1.~eno ·auh tuu. Tämä 

ou tarltoi·cukseamukaicta conk:i.n vuokE i, että ·a.ikLi nämii toiminnat ter htu

va·~ kolwnc.:i.ouutena yhdessä. ja aamas, a ''tchtn('SE:·~u, rikani;amoss& .• S·tur.nli tol

mnn mukaarJ. J.ouhint j va.l':'liil. .. tuott(. 1 lcul~ ~ tu ... ·tE<") htt.lvat ura1::a1.1a~ jot m 

näihin toi:r.intoihi.a e:.i. n'J'Ök;kään ds' lly ~ ri·i;.JkSel p ll~k ~i .... toi.Lla olevaa 

käyttöhenkilöstöä, jo~m kokonaisuudessaan on rikE e. jB1lOtl kixjoisea. !. · ~:asta· · 

mon at~orana.isia. l':ustannuksia. ovat myös lämmi vys-~ehkö-veoj.~ym~r kustt::umkso-~;, 

jotlm ka~.kki voidaan jakaa kokonaic· udesuaan rikas-cuke011 päi.i.rY.tl'1lt' J. t,;. .• .-Lll .• 

Rikaatuskuatannu1:aet muo(;.osta·. at käy·~töktw ~ .. : nu1,:sir t snurlmman p :i..äryllmän. 

Arvioi t9.essa seura.Gvc 3SC nä.i. tä kustu.n.Yluksia '"~l! kcy ~et~G~ hyväkci niitä kokC>

muksia, joi te. on sa2.tu koeriknstusve"iheetsee. ekä s€:njäJ.keer. moiliai ta ~- .. knil

lisiä. yksi tyi.:M:ohtia tutk:i. ttaeest . .f.delle'.:ll'l 'n ki:i.yto Lty hyvä.ks ~ keytännön 

numerocrroja vaetaavenlais:l.a·t rika' ta.moia~;m. meiJ.Ei. ja muuell"". KtlltPnnua';or~ 

ryhmi ttelyssä. käytctää.r!" c€luraa-r:us _. tarkoi tukeennuic iaim..iilin k~stonnt , ~n 

jaottelua niiden leadun ~ukaan . 

Pal.~.!i. 

Hen!dlölttetteloste. ilmenee, että :t.'ikastD.Dlo on miehit .tty sungen \ra.hvasti. 

Saattaa olla, että ril~as·tamossa riittäisi vu'>roa ko"lti ka.ko5. miestä; .~olloir.. 

murskauste. varten tarvi tte.:i. si:i.n "lain yks~. mies (yksi vno.,·otyö) . Suunni telmtls

se on kuitenkin ote·1;tu murskaukseen ja jauhatuksnen täysi vuoromiehiotö, 

4 x 1 . Tällöin saavutetaan se etu, että murskausta varten vapautuu rikasta

mol t& m:l.es riippumattlil sii te, milloin murakauavuoro toimii. Ri.kastamon palk

kakustannukset lasketa~ seuraavasti: 

2 työnjohtajaa 

3 rlknstamon v'oroeeimiestä 

3 x } miestä jauhatuksessn, 
vaahdotuksessn ja kuiva~ 

tukeesaa 

1 mie e säki tyksesaä 

2 laborantti& 

2 miestä vesi- ja j~tehuolloaaa 

19 miestä ~hteensä 

~tesldm. 

II 

II 

11 

II 

II 

960 r.:.k/kk 2·i 000 mk/'\TUosi 

700 II 25 000 " 

650 II 70 000 II 

650 II 7 800 II 

675 II 16 200 II 

625 " 15 000 II 

.. 1 ~2 QQQ e!Lvuoei 



KostcnEJ s~·lötösrJe 

Öljyn kulutus 

18 

6 't;. G,t'llon.:;;'ton 

i · !m,.. :1lf mpi 

?7 ",. 
,; '-) 

l' '-') P'" 1 ·. ') 

(iJ. jyn tdn·t '12 , 4 ccr--~ a/ ?f: 1.lou.:; 't ~ p/k~. 

-- "i: "S i clJ.t 
· """"---~ ·- ~,_.. 

3,8 
Kus·~anntu .. 10,0 x(4 , 5)·: 0,9 x 12 

Y.s1~. 
Voimakustannus 

~.ui va. t ua yhteenae. 

.! 

42 000 x 7 nk = 26) vOO mk 

<· •1 

65 Hl:' 

0,}? /ton 
mk -; 00 1 11 

- -!.,.J...., __ ;,. .... .,....,_ 

~> 0 , 2 1 / ton 

_m.l:.;_Q,.l.CLL. ~ 

5:0t:; mk/t 

·1 : II - mk lt 
..... . !...:...:t.::,. .... -~ 

• 

1 ;, t 



l Tehonkulu·tus 

minuiJ 325 mesh 

Kustunnus, t 4,80/ton 

II 'fehonkulutus 

minul:l j25 mesh 

Kustannus~ ~ O, 76/ton 

Teho 

~:as:ter-n Magne~ia 

160 HP 

99,99 ·~ 
·j 6 mk/1;.,nni 

110 HP • 

99,6 ~~ 

2:50 mk/tonni 

1000 

US.A: 1,35 cen~s/KWh -- 4, 5 pjKJ.n -\ 

Suom:i_: 1 r ~.crroin '! 't;. 5 
6~5 p ~ _) 

II Teho 1000 .g/lrl 

Kustannus :.H6C1 mk/t 

Tuote 

Lfi.aket·~u kulutus 55 KV:h/Lo::lnt 

3:60 x 42 000 = ·1 50 000 mk 
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~ergiakustannY!s~ 

Arvioitaessa energiakulutusta on toisaalta todettava vuolukiven helppo mnrs
kattavuus ja jauhettavuus, toisaalta se seikka, että hienojauhatus viedään 

tavallista pitemmäll . On kuitenkin todettava, että vain lopullinen tuote, 

runsas kolmannes, kuivataan ja hienojauhetaan. 

Hazemeg-murskauksesta on olemassa kokemukseen perustuvia luotettavia lukuja, 

jonka mukaan karkeamurskauksen osalle voidaan laskea 1,7 kWh/s.yöttötonni. 

Rikastamon piiri kuivatusosastolle saakka vastaa tavanomaista meikäläistä 

malmirikastsmoa, ~öa tuotteen jauhatusasteen puolesta. Huomioiden kiven jau

hettavuus, voidaan energiakulutus tältä osin arvioida normaalia pienemmäksi. 

Rikastamon tähän piiriin sisällftetään jaubatus, vaahdotus. sakeutus, suoda· 
.:. 

tue sekä vesihuolto. Energiakulutus 20 kVJh/t on riittävä. 

Kuivatukaeeta on käytettävissä v~rtauslukU USAtsta, missä vastaavanlaista 

talkkirikas tet ta kuivataan Flash--Dryer-ays teemissä. Varsinainen energiakulu

tus on vaatimaton, 0,25 kw,b/tuotetonnia kohti. 

Kuivatun tuotteen hienojauhaminen vie paljon voimaa, suhteellisesti sitä enem-
~ 

mön a1 tä hienollll3altsi t"1J'.)te jauhetaan. Eaetern Y.agnceia Talc Coclta on saatu 

m:röa talkkirikasteen hionojaubatuata koskevia lukuja. Edellyttäen, että tuote 

jauhetaan 99,6 % alle 325 meshin, olisi tehonkulutus 110 hv ja laskettu ener

giakulutus 55 kVlli/t. Lahnealammen-tapauksessa koko tuotemäärä tuskin jauhetaan 

näin hienokai, joten arvioluku 50 pitäisi olla riittävä. Saadaan seuraavaatia 

tonnimäärä ~ kWh/t yht. kVJh/vuosi 

r..arkeamurskaua 125 000 1 '75 210 000 

jauhatue, vaahdotua, aakeu-
tus: suodatue, vesi 125 000 20,0 2 500 000 

kuivatus, hienojauhatue 42 000 50,25 2 100 000 

valaistua ym sekal. 19QOOO 
5 000 000 

I h t e. g n e ä 5 mtl;i .k!h x 0,065 m.k/kVih • 225 000 markkAA 

Re!BJPAB~kustannukset 

Reage:il.ssikulutus on 50 gr Dowtrothia/syöttötonni sekä 20 gr Separania/rikaa

tetonni. &lellinen maksaa 2s-/kg ja jälkimmäinen 15a-/kg. s,.attötonnia kohti 

se.adaan siis Dov!'roth 0110 mk ja !;eparan Oa10 mk, yhteensä Oa20 mk eli rea

gansaiKUstannukset 0•20 x 125 000 a 25 OQO caJ:jkJ.a. vpodesea, 
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IJ.'arv~eineet 

~1iihän ryhmään voicl.uan lul.ca n~urakonkE:.en kulumiso~icu uuo:J;.miset Oa05 mk/t, 

kv.ulien tai pij.kivien kulu~ ... :J'3 010j mk/t, Jt..oti.micln kank..1. t 0:05 mk/t~ muut 

sekalaiset tarveaine';lt Oz05 mk/t, yhteensä 0:20 mk/::J.tö·tt0tonnille, eJ.:i sa ... 

moin kuin yllä yuode~Ra 65 000 markka&· 

Rike.stamosaa esii~.~.tyy ,ja·tKuvasti hLclto-·k"' r;jat.u,-t_.y d<>nr•V'J yu.. td:teviä.. 

Käytön yhteiakustt1mtusten k.ohd.al:~u on ko:t .. j(;<fl.mon .kns'jo..l.nm~~:sia ;yirtE:en.s<i. 150 000 

markkaa, käsittä.en kol'jac:.mon m:l.est::-11. ("1+4) nr;;.ll 't 8'3k~ t rrvm-lineita ja sek<1.

laisia kuluja . Korjaamo toimii pääosal·taan il:pis sa'dn r.ikFJ.f'l·l~:u~on ~'V>ik::::".: 

mikä on otettava huomioorl . Bdelleen 0~1 riket,;taruon o.-~-: J.lc rnerki ·Gty 2 miestä 

vesi- ja jätehuoltotöi·tä vartenJ nii.iden miest?n p1.lk•::.1,; on jo elellä hu.:>ud.o!.

t u. Päivi t·tä.isten kunnossapitotöiden lisäksi on kui tc;nkiu syytä. varata yli·· 

mää1'äinen a:rviosumma odot~~amattouia ouurempi?.. ulkjp·.tolisill.-; t,~~dettäviä ko' ~ 

jauksia sekä määräajoin esiintyviä. peruskorje.~ksia ·.rarten . Olkoon tämä E..llJIIl!lt 

50 000 m,arkkaa. 

Polttoainekustannukset ·! 

Suunnitelman mukaan on kni vaamossa. huihdutet"tavo 1 ,45 tonn:'.d ·.,että tunnissa. 

Easte!'n Magneaia Talc Co c.a antanut heidän Plet.Jh·Dl:ving-kuivatuksesta. seurPr-· 

vat arvotr 

talkkirikastuen kosteus 

öljyn kulutus 

öljyn hinta 

laskottu kuivatuskustannus. 

·t a ,& 

(:;;, 4 gallonaa/kui va. ttua tonn·:.~ kohti 

12 1 4 oenti;lä./ gallona 

3' 35 t:l:/t 

Lahua.sls.mmen tapauksessa on ayötteen kosteus suurempi, 23-25 ?~, jonka vuoksi 

arvioidaan öljynkulutus suuremmaksi 10,0 x 3, 8 x 0.9 = 34 kilokai tonnia koh

ti .. Polttoöljy lh o_ ~.ahden hinnalla 12 p/kg saadaan kuste.nnukaikei 4,10, mkLt .. 

Head Wrightaan & Stockton Ltd ilmoittaa suoraa rumpu-uunia k~tettäessäa 300 

lb~ eli 135 kg polttoöljyä kuivaa 5,5 tonnia tuotetta 25 -asta 5 %aiin haih

duttaen noin 1550 kg vettä. Kosteuden pienentäminen 5asta edelleen Ot5 ~fiin 
vie auhteellia ati paljon ölj3ä, sanokaamme 50 kg. Silloin öljynkulutus olisi 

5, 5 tonnia kohti 1A5 kg ja kuotarmua 185 x 12 ' 5, 5 • 4,00 mk/t. 
~delliaen IIUka.an voidaan arvioida polttoainekustannutaet 42 000 x 4,05 • 
3].0 gqp 
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~dt<.:ko:lipiirin ~ ~ .• cit,y.Ls • ..:cht . .lin<: t p:i.'L.d on ~\'iku<c :in:Jk<:t~ ,rloL L .Ji.i.tei;ty nvci.•nek

i:>l.. lll~·nrn <I.B<J.U l·Ll.-r-l!1:aGtutt :en al hi·mttavan j li··.J.i'~ ~i:i;i f j::, • "'"t'1.nnu.\:sia. ·10 mk/ 
N:i..R·,"·' ':astetormi. ~'C..., cä i:oi tuis.i. kus·i;~nnukf;:t.& . U(IC<- SS • 10 X ·woo = .:LQ..j)..QQ 

mar!d~~· 

i>faanoni&tajille maksettavf.l. louh:I.PtaM!!:su (m sn•ut.tudc.l·ta·.:tll noin 0:10 m!c/t 

eli 12 500 mk vuoder-:se,. Mikäli Suomen :'lfa.Lili Oy PY,. :· -:>Jmas.lemman ·cu i;ldn:.1s

t·.:·.lok.set ·ta aome.i!:en royeJ.type-rust:t::u •mkaise,rt·.~ 7ui.daan eriell~rt·',:iä l;:::li-

-~ vosyri ttäjJn mah.sav&n .:: :fJ:C'--;: lle kc;.!: p<• summan 1.~~ äh. li 1, 5 ~~ I-<'yal .;rn ·tuot·i.t:li·· 

den f'ob-arvos·t;e Kajaanisna. Tä.:..tä. ain3u·~u·m l:.·uotamlUs tc~klsi 1:) x 42 ,JOO 

x :;·y .,. 42 500 marhka.a. 

.,f 

r'· 

-----------~----------------- --
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R a h t i k u e t a n n u k s e t 

Lahnaslammel ta. on Vuokatin asemalle 15 km ja Kajaaniin 25 km. Par:tkkalan -

Onkamon radan valmistuttua tulee Simpeleelle olemaan käytännöllisesti sama 

matka kummaltakin asemalta. Samoin on Veitsiluoteon sama matka sekä Kajaa

nista että Vuokatista. Kaikkiin muihin markkinoimiakohteisiin on Kajaanista 

lyhempi matka . Tuotannosta huomattava osa tulee toimitettavakai suoraan 

Kajaani Qyan paperitehtaalle, minne 3 km pitempi matka kuin Kajaanin asemal

le. Ulkopuolelle Kajaanin toimitettava tuotemäärä on niin vaatimatonta, että 

rautatien rakentaminen I~hnaa1ammelle ei tule kysy~kseen. Tämän päivän rah~ 

tikuetannukset ovat sellaiset, että autokuljetus pystynee vain poikkeukselli 

sesti kilpailemaan rautatien kanssa toimitattaessa tuotetta lähinnä oleviin 

kulutuskeskuksiin (Veitsiluoto ja Jämsänkoski- Kaipola). Jämsänkosken rauta-

r-- tien rake~~aminenJ josta jo on olemassa periaatepäätös, halventaa rahtikus

tannuksia Kajaanista Jämsänkoskelle. Tämä on suunnitelmasaa otettu huomioon. 

Edellisen mukaan on näinollen lähdetty siitä, että tuote ajetaan autoilla 

Lahnaslammalta Kajaaniin, 25 km, sekä edelleen rautateitse kulutuekohteieiin

sa, Kajaani Oyzn käyttämää määrää lukuunottamatta.. 
i' 

Tieyhteys Lahnaslammelta Kajaaniin on toistaiseksi avoinna.' Tie Korholanmäen 

kautta ei nykyiseweä kunnossaan kestä raskasta autokuljetusta. Vaihtoehtoi

sesti on tämä tie rakennettava kokonaan uudelleen tai sitten on rakennettava 

uusi, yhdystie Lahnaalammelta Kajaani-Mustolanmutka maantielle. Asiasta on 

jätetty tiedustelu TVH&lle. Kaivos~rittäjälle on itse asiassa samantekevää, 

kumpi vaihtoehto valitaan, matka tulee olemaan sama ja tehdasalueen järjeste~ 

lyyn sopii kumpikin vaihtoehto (vrt. tierakennukset). 

Kysymys siitä, mieoä muodoeea tuote tulee toimitettavaksi, on toistaiseksi 

avoinna. Ilmeistä on, että pääosa voidaan markkinoida bulk·muodossa. Tällöin 

on pidettävä huolta siitä, että tuote ei kuljetuksen aikana likaannu. Tarkoi

tuksenmukaisimmin tämä tapahtuu käyttämällä kuljetukeesaa erikoisrakenteisia 

säiliöautoja. Ottaen huomioon, että on kysymys jatkuvasta kuljetusurakasta, 

voidaan pitää todennäköisenä, että tarkoitusta varten ilmaantuu halukkaita 

yksityis.rrittäji~, jotka ottavat huolehtiakseen kuljetukaesta Lahnaslammen 

ja Kajaanin välillä. Rautatiekuljetukaesse on niinikään aoveliain tapa kä7ttää 

erikoiarakenteisia umpisäiliövaunuja, jotka rautatiet asettaa käytettäväksi . 

N&aä vaunut tulisivat olemaan ykainoJlam talkkikuljetuksesea Kajaanin ja eri 

kulutuekohteiden välillä. On ilmeistä. että tällainen kuljetustapa, joka ul

komailla on aivan yleinen~ on rautatielle edullinen ja että rahtituatannuk~et . 



tu1.eve.t ol:.:mr.e.n norm~ali te.ri.:f-'f.".ll mukt ~.s Yt. '"~odet G'dcoon, l c·~ä r.:mtaticJ.Hi jo O"l 

olemassa. uusi sivulle tyl'jentävci., ... ntoksellin~·n ta.Y~ravt\lllu, joka my<.5n lOV~.:tN 

tuu käyttöön~ kunnes v Jrsinaiset så.iliö<t.~auwrt er:t'lc~an liikente9see.l. 

Såki tykseatä. aiheutuu jonkin verran lisäl.custannuksi€1.) mutta toj.saal ta yksin

lcertaistuvat ja halpenevat kuozom&us- ja käsi ttely!,:ustann1lkset. Käytt&.en ·i;:ruk~· 

kil.:äyttöön soveltuvaa standard:Uruormalavae. voidaan kuljetus suori tt~a sekä 

tavallisilla kuorma .... autoilla että rautatievaunuilla. Suunnitelma~sa ei näin

oL~en ole tässä vaiheessa katsottu ·tarpeelliseksi kädtellä eri kuljetustapojEI. 

erillisinä. Pääomakustenruksisea on huomio:i. "'.;u säki tyskoneen ~~ust .. 'l.nnuks<:!t . 

Seneije.an voidaan pitää kuormaus- ja :~äsit ~elykustan:r.uksia samoina, toi.mi tet

tij.mpa kuljetus säkj. ttämättömänä tai säki·i;ettynä. r.eodettr:wa on,- ett3. säki to·t .. 

ty tuote on myös ainn jonkun verran kalliir:paa kuin bulk- ·~uote • 

. 
r Tuotteen kuljetus Lahnasle.mmel ta on näinollen laakc1;-cu tapahtuvaksi yk'J:i.:tyis·· 

ten liikennöi taijäiden toimesta urakaJ.la. Autorahdiksi on laske·~tu 3: 50/toi~.n:i.. 

Vertauksen vuoksi voidaan mainita, että Kotal~Q.en rikasteen kuljetus Kota:J.ah · 

desta Varkauteen makse.a 3&16/tonni. :~ratka on '57 k'11 ja uraY:oi tsi.j?. suor:L tt-'!·~ 

tuotteen lasteuksen maasta. (omalla) kaubakuox·maajalJ.a, tilaa rautatievaunu-t 

ja huolehtii muista rah;eukseeu liitt.yvistä kysymyksi~tä. Ajo tapahtuu 10 ton-• . 

nin teliautoilla . Ylöjärvellä. on samantapeinen kuljetus. ~.~tka on 18 km, mnksu 

n •. 2•80/t,. johon niinikään siaäl tyy kuorm.:!lus . Lahnaalammen tapauksessa on :{ie:_ .. 

tämä.ttä tuotteen ominaispaino piencmp~. ja puhtaus vaatii enelll!Ilän huomiota, 

mutta toisaalta tuotteen kuormaus tapahtuu ~ätevänmD.n kuin edelläsanotuissa 

tapauksissa . Matka on myös otettava huomioon. ~l)uto purkaa kuox'mr-msa joko Ka-· 

jaani Qysn t~teainavarastoon tai rautatievaunuun. 

Vuosittain toimitetaan Lahnaslammalta yhteensä 43 000 tonnia tuotetta . Laske

taan vuodessa olevan 300 rahtauspäivä.ä, jolloin tahta.al ta tulisi keskimääri:..1 

lähetettäväksi 145 tonnia el i 15 11utoa ~ 10 tonnia tai 10 autoa å 15 tonnia. 

Vuosituotannosta }5 000 tonnia tulisi lähetettäväksi rautateitse, loput 1 000 

tonnia suoraan Kajaani O,y:lle. EdellYttäen samoin kuin edellä 300 rahtauspäi

vää, tulis~ siis Kajaanin asemalta lähetettäväkai keskimäärin 116 tonnia eli 

7 kappaletta 16 tonnin rautatievaunua päivässä. Tällaisesta 7 vaunun junasta 

saadawn rahtialennus. ~llieessä talkin hinnamuodoatusta käsittelevässä osas

aa on rahtikustannukset Kajaanista eri kulutuskohteille laskettu edelläsanot

tujen perusteiden mukaisesti 

!~g~~~~~~~~~~2~~!~~:~g~gg!.~~!lm~~~~!2~!~~-!~!!V.!!.!~!li!!~ 
~~~a~~~~~=~~=~22=~r.'!~~~ol2~a~~~3~~~~· 



T a 1 k k 1 r 1 k a e t e e n 
m a r k k i n o i n t i ja h i n t a 

V. 19S1 tuoti i.n ma.ahr.rr:.lle 103 000 tonnia kaoliinia sekä 2 300 tonnia 

talkkiF< .• V. 1962 tuo·i;iin kolmen ensimmäi:;en noljännekeen aikena kaoliinia 

81 OOG tonni:.:! ,ja talklcia 2 50._1 tonr-ia 1 aistä pliätellen koko •.uoden tuon

ti tulee Jelv'ict'L ,yl:i. ttC:.11ä.~in viiue vuoclen vestaa"!'an m'....ärän . LfJ.livu->s~.na 

':;uon'd. ilmeisesti Vi..:Jl:i jonkun 'Ver·:rar. kasvaF niin että kaoliinin tuonti 

ennen pi tki.i,ä tulet! ~lt.m~an 1 •t..rulu:~luo.e.k<:J.~ 1'50 - 140 000 tonnia . 

.r-:aanan ttor{.uy k.a!JL · tln :1l:ata 0"1 vi irue vt•c.s:tna vä.hin eri1l noue;:r:;~t ollen 

v . 196·; ::J)-1 'lO~.t1 1.! ia t.iinii.ki~-~ vuon•w 1':e&1 tn!iä.rir1 '70 ml;./ t.·:mn1., vapa.usti sa tll. ~ 

l'~<_,s. ,·Lw".ii.ei' nn n:rll;a·iJ'l.la -\~ Y:lt c~ D jl. B-].aat<la: joiden 'td.lkeus-
" l !"!Ot ~v..~oli Va;, ..c.r••:.{ ~i 04·· '3'•, f32-80, 80-r/8~ 7<,- 76, 76-74 · Ei l.iEJdetä. , m:i.-

tf=l. pll.ljC'.~o rr.:i~äli~l l .. at..t:l sf:'nottnun b::ök,'l:i~d;aan aisä.Ltyy 1 smYdn osa Ol'l. 

f·ui:;nn~-:"'z1 baJ.·:~IU.tJ''t'- ··,: 1. ja c-·' <·tvje . r·:if-:itt~;;.an on lj.s<it·~P.vä rt..uta ... :.ia-

1: 1 ··:-~ te:-! ~.s:;J.L. .~--1: .. .-s :mJ1'lTJ.1.: ... -- ~o. "· n:a ·tfi·~r.i~.!..H tarl.nUk.;Jei:;, mit.kU. ":icten

l·· • mu uoeia ... -_t EV~l·i'~~si .,.,_.io:ru"'l ~ . .::•rtae1. sija;_~Hpaikl)~:~ta . Set,:raa.~n3.E.'-

'~:P Vtl'J ..1 .tk." . :' \.i. ,l , 

-en G ' '" • : J.c 

.1 ' '.,,.~ 

t ... ::cci.n .. t&, fJ-,. C"' ·.i. ..... 8r" OY ,yl .. :~i 
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Paperi- Tehtaan k~ttämä täyteaine, ~ttöarvio Lahnaelarnmen tal-

t e h d a s laatu-,tonnimäärä-,a-hinta 1964-65 kin suunniteltu 

v. 1961-62 tonnia ~rkkinointi ton. 

Kajaani E 2800 73:50 16 800 7 000 I, II 
Kaipoln D 15 000 79a- 15 000 7 000 n 
Jämsänkoski A 10 000 100t50 10 ·750 4 500 I talkki 6oo 120s-

Simpele E 5 000 801- 5 500 3 000 I, II 

Äänekoski E 4 000 87•- 4 000 2 000 II 

Veitailuoto E 3 500 70•-? 4000 1 500 II 
, 

Haarla c 2300 82150 2 500 1 000 I 
"SPS" 240 203•-

{ 
c 3500 71150 4 500 2 000 I 

Ka.uttua "SPS" 200 1981-
FWX 1 10 1001-
2/0 90 195r50 

MnBSB D 1 500 77•- 2 000 1 000 I 
A 500 115150 

Tervakoski c 75 10}&- 150 talkki 10 2201-
• . ! 

Jlyllykosk.i D-E 30 000 ? 30 000 3 500 n 
Kymi B,A,C 25 000 ? 25 000 j 500 I 

Y h te e n s ö. 104 325 120 200 36 000 

Taf!aetelun perpsteclln tulisi paperiteollisuudelle näinollen mark§inot

tavaksi 36 000 tonnia talkkia. 

Tarkkaa kuvaa ei ole siitä, mitä laatua, miten paljon ja cinkä hintaieta 

talklda maem11e muu teollisuus kä3ttää. Kotimaan tuotanto, noin 8-10 000 

tonnia, kicytettäneen pääasiasaa kateainoisiin, hyöntoiamyrkeyihin ja typ

pilannoitteisiin, ulko~an korkealaatuinen talkki aensijean maali-, kumi

ja kosmetiikkateollieuudeooa. Aikaiseomisa& suunnitelmioca ei ole otettu 

huomioon sen enempä.l.i. kotimaan "muuta kulutuota" kuin ulkoaaan vientiäkään. 

Näin eenvuokei, että talkki ajatQltiin ensin markkinoitavaksi koateana. 

Kun nyt rikaatuapiiriä on suunniteltu laajennettavakai käsittämään sekä 

kuivauksen etta hicnojauhatukcan, tulee tuotettava talkki olemaan kuivaa, 
hierokaijauhettua ja valkoista, osin säkitettyä. Täseä muodoesa sille 

avautuu ilman ouuta uuoia käyttöalojn, ~lletikin, l~ se hinnan ~oleeta 



1 •• - ":· .. _.. 

tulte oaoi ttautvrr."-'an edu!.li~cJ.>.s·i . ! . ·j 95~ cuori t~tl 1 I!lCc"'l,id·'a ';iGdt....,tE. ·· 

1.un ja teolltsuuden l:t.sve.vrm tW~" nnän ln:omtoi d 1" lne:~t:et.lar. vu_ ntu•aJoJ le 

voi tswa.n markkill{J:lda ea'1rc.a.vati må.ärät ta} 1di?a. G'\t(n kuin pE pe::d te· Jlli t3 ·u·· 

den käyttöön. 

Teollisuusala ma rldcinoin ti, i~ 

Kumiteollisuus 

llaali- ja teknokemia 

AsfalttiteollisuuR 

Typpilannoitteet 

Uyönteiamyrkyt 

Ka tea:tnateolliauus 

500 

2ÖO 

)00 

2 700 
300 

2 000 

ko . teollis·lUden 1959 käy Gtö ,ja a-h.!.r ta 

400 t 
60 t 

550 t 

? 

? 

250 t 

2 000 t 

kaol i :i.ni.El-
talklcta 

talk~~ia 

tal:t:l.da 

ta.lkkia 

a 300 mk/t 
a 100 m.c/t 

a '110-'190 nk/t 

a ? 

a 60 mk/t ----------·--------...;-------.. -......-...-.------· 
Y h t e e n s ä 6 000 tonnia 

Joskaan eräät edelläsanotuista teollisuuksista eivät välttämättä telvit

sa kot•kealuokka:l.nta tuotatta, on vastaavasti näiuen joukossa my(iE-; .Jel!aj.

eia> jotka mielellään o·t·ta,;at Lahnaslammen tslld::ia. Tämän (i 000 tonnin 

kesk:.i.hinnaksi voidaan ed-3llyttää papei'i tehtaille toimi·tet·:·avan laatu IIn". ,. 

hinta ( vrt. jälemp'i&ä). 

Tässä suunnitelmassa ei vislä ola edellytetty markkinoi~G?..V&kei ta.ll:\:kia 

ulkomaille . Jos kuitenkin otetaan huomioGn ne näkökohdat, wi~kä alussa 

csi tettiin talkin .markkinoimiemahdollisuuksieta l:!.'uroopabSSt samoin tuo·· 

tottavan talkin korkean laadun kuin myös tähänastiset alustavat ostotie

dustelut mm Itä-Saksasta., voitaneen r1i tä.ä varmana, et·tä Lahnaslammen 

talkkia voidaan 11\Y'Ydii ulkomaille het:i., k-un sitä aletaan tuottaa. (Sitä. 

on saatavissa) Talkille kotimaassa määräytyvä hinta on sen "Buroopan 

hintaan alhaisempi• mikä seikka on omiaan helpoittamaan markkinointia 

ulkomaille. 

Edelläpanotun perusteell,a. voiMan laskea markki~oi tavf!P 42 .QOO tonnia 

talk§ia kotimaassa. Tämä tuotanto on asetettu suunnitelman pe1uotaks~. 

Talkin laa~u ja hinta 

Tehtaiden ilmoituzten mukaan kaoliinin kosteus on 8-10-12 ~. Kun talkki 

tulee olemaan kuivaa, alle 0,5 ~ kooteata, on tämä näkö.kol&ta ehdottomasti 

hinnanmuodostukeeesa otettava huomioon. ~alkin pääasialliset hintaan vai-
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oain .aä.LriY~ Vlli'·vn.-.v-:~t ;zy·;r; "l..u< .. ;tcer ko~ t~· • ._,1..i.1·itUf 1;a.p. ,irJfO ;ci,·~i

tettylt1 tai 11hUlK''-t ... dll'all • • r • .'. teh',c.:i.lct 'l'f'~t·v'J'l'.-.u'~"'('t n~'t, Kltel 

odel ?. to·~tt~u:., hyv~r. ul.ilr:i.el-. .~..:iet,e :tr~1n : t,; ... •• D- j f'··'.~ tu". 

. .! . ~~hl"' i.ll; koJ.•kcr.~, o' ···ls··. t<> 'Ii.". •'"lt n . jc ~.en .:-:nl·c~ .. -

V~ ~~ . . ~- ·~no ·r 1' -; lj,' i~ t"""' ; l 1~-

ykci " L .s l~l.J ~L-- tt :a-
t lCl tr •• a· l'un ;tt·~ l ur r::i.::.: ( : 

t~=t1k::.ll~. ,'n pyri~Jtrt-., b1.:;~t··r. .... ~ 1 1 l ritlLts~.s'!;. d.~ . J':il~ .r: .. ttr .. lri':ns .. 

&atta. jP. , .. ~r.o.ct~irwiJa. ·'~'"l.;,_im'e. · pLc:.. c:.: jn 1:1ll.;1~;a .1. ~t1. . 'l'•),tan,..,~ 

i.1.n en . .. .. ... 
vl: y .... 

jOl,J. ta: ':~ituk .<mmukn.irtakin, tiil.'bin koko t:i.'lJ'l·.l; Sf rltl.l:•i qy(...._ (1tU·· 

rellliDfl.kt.. i. 

Yksinkertaisuuden ~:u?ksi ( deJ :.ytetiiän SE:'\ raavao::..f'. tuo-:..ut t·.vak. i V':.tin 

kahta lu1.tua talkl-:ia. NäillB on mliä.rit~lty hinta ott..,on huomioon liH':<}·~ 

noinnin .,ääedellvt;-!6,· "tuotettnv.r· kctLnaisen h . .lldn hilman u:.t;J:.:. oi.la 
1:' cJ - -~-- --------- -- ---

~iJ.HaiJ. ·tl&_y!ginen teht~f4.;yttä.;~än ke..Q.!!i@l }'llJm.~' anssr..:.:_ . ,u k'.:l ta:.m 

seuraavsti: 

Laatu I - va.lkeua 8':>-82, hinta Kajaanissa '72--/i.onni 

Laatu II - 11 76-78, " 11 63-/ 11 

~ri laatuja lasketaan markkinoitava-ksi scuraaval:'ti: 

Paperitehdas Markkinoitava 
tonnimäih·ä 

Laatu Ia hinta 12-:. 
Kajaani 4 000 

Jämsänkoski 4 500 

Simpele 2 000 

Kangas 1 000 

Haarla 1 000 

~~mi ,500 
.Kauttua 2 ~\()() 

18 000 l: 72•-

Rautatie
rah-ti, mk/t 

15a60 

16&40 

15:-

16,40 

16&40 

17a-

C1 129,6 

Täytee.i.1een hinta tehtaalla 
talkki kaoliini 
kuiva 100fo;nen redue.kuiv. 

72:- 73•50 01:50 

87:60 108a50kesk. 120t-

88140 80a- 88:50 

87z- 861- kesk. 95&50 
88:40 82•50 91:50 

88•40 90•- 100:-

89a- 81:- keak. 90:50 
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llail::i.co, mutta ott ~ ... n hu rr.i JOr •; ll i.,~ e·d, ...1LH t 

·ra';; ·-:aih.1tv.kset, .t;'ie.t•:.:tty '"äyttö ·..;t .tl't'. • cru:, .' u~.t;, 'J•. i .l''ir, .. L1. 

kor.:eal ... a.tnisen ~al~.i.n .h i Ha ,olltr l:'..a. t"tlh>:i. n' ')rr. L 1 • in'· · .. '! ea.L-.J 1 i.ll:.r1' 

korktmmpilnntnif-1t"'. ~·~ .. lk' ... r ~ jonk!:l ne tub r-ivat u,:Ja"". tn :t1lve .!a.lJ 1 ·:··.in 

nykyi eeu B--kaoJ.iin:i.n. 

Va.ikeultsi sensijL en muodcstuu kys~,myr fJi:i tä, ·1dr,si:i f:l.;iii:r:i~l 1·niva talk.h.'_ 

edelly'ctää suhteellisesti ko:r.·lr.eanuu:m hinn.a,n l:ui:n VFr•taa·ranlaa'Luj:ne·t kos ... 

tea kao1iini. Tod{'t,a~n, että ,~a:~l-'~::a jE.totr;.än V:i 1äk~n nalt.Ö1<ohts huomio .... -

mat ta, -talltin keyttö tulee sanotuilla hinno:i.lla t.ehtail:!.e er'~- ~- 'liö.in .;;;dulJ.i

saksi . Paperi teollis w.delle r . .yytä.vän talkin punni tukai ~~s.kihinn:J.ksi tu

lee näinollen 67a20 / tonni . J~l.!un teollisuuden Yoidn.""n edc llyttäa. -:cåyttä

vän puoliksi kumpaakin laL:~ua, joten tä.Iii~ ei vaikuta hintaan mi tä.än muu~ 

tosta . Varovasti ottaen voidaan edellisen muka~~.teå sii,tä edellyt;y~

sestäL että suunnitellu&le 42 000 tonnin vuos~otannolle saadaan menek

ki talkk!tuotteen ke~kihinnalla 67s-/tonni . 
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Pääoman tarve a..aki;\ po).stolaakeJma 

1. Ualruiesiintymä 

2. Pprustamiskustpnnukset 

Alueen kuivatue ja 
maansiirtot76t 

Tierakennukset 

Voimahuolto, puhelin 

Vesihuolto 

Jätehuolto 

Rakennusaikainen suun
nittelu ym sekalaiset 

3· Kiinteistöt 

/Jaa-alueet 

Asuinre.keJlll.ukeet 

Kanttorirak nnus 

Vesitorni 

Tehdasrakennukeet, 

J.iu rokaamo 

Rikaatamo 

Huoltorakennus 

.! 

Pumppuasome, muuntaja-

125,0 
180,0 
65,0 

120,0 

45,0 

35,Q 

26o,O 
45,0 

45-Q 

25,0 
400,0 

110,0 

raK, räjiihdysaine~r. ym ~..& 

4· Koneet, kplustot jn laitteet 

Rikastamon konee~ 
~uuntajo ja sähköjohdot 

Veaijohdot, pumppuasema 
Korjaamon koneet,laittect 

Kuljetuskalusto 

Kalustot, konttori, labo
ratorio, palokal. :rm 

5. Vamopat Ja \'l~il<keet 

6. Jgj.Yj:tö.»itlOf!Ma ~ 

35,0 
100,Q 

35,0 
--'.2.tQ. 

7. Va;mlle, tipreJscnnus Ka.jnanH.n 
ei huimioitu loppusummassa 

Yhteenaä 

Pääomaa, 

1000 mk 

175,0 

·570,0 

60,0 

350,0 

555,0 

1 250,0 

135,0 

70,0 

30,0 
40,0 

500,0 

.(300,0) 

' 725,0 

P o i s t o- Poisto 

aika/ ~ 1000 mk 

}0 1 3~3 5,7 

5 1 20,0 114,0 

11,5 

20 1 5,0 27,8 

10 /10,0 

15 1 .6,1 

5 /20,0 14,0 

10 /1 o,o 3,0 
.. 

310,0 



r _. . 

L a h n & e 1 a m m e n t a 1 k k i r i k P s t a m c n 
..._...~... ~- ro111~ .....--., ... ..,·~--...... ,.,<-*. ~-~-....-*' ..... ------r~ 

k a n n a t t a v u u s _______ __.,..._...... • --~1"" ............ .._ 

Tuotanto 
::::~===c:.::c;r.::::a=o=aa::r: 

Vuosilouhinta, malnda ............ __..... -~ 

missä. on teoree-ttisesti 

noin 52 % talkkimine~aalia, 
48 11 ma.gnoeii ttia 

0) 14 11 ni kke li ä 

0,46 " kromiittia 

6? 0)0 t 

60 000 II 

115 II 

575 11 

ma,~osii tin ja ltror'lii tin osuutta e:i jälempän&: huomioida .: 

Saalie 
::::::eec:n=s::aa:::.: 

Ta.lkki ......... 
Talkk:i..minaraalin saanti., no:l.n 60 '!; 
Talkkituotteeu llä!d.,lie sxö;t;,ä.s.:t.ä., 55,5%: eli .. p '(50 t 

Talkkituote tiE!: noin 0:5 ~~ kosteana .!tyyn'i:i tuot tc.:ms. 

Ii!.tckel! 
Saanti (ru.-viol ta) 28,5 % x 175 ~ 50 ·G 

50 t Ui - ,2. %a se~a Ni-ri}S~"Gf!.eJ!!. 

~5;r.,vp.M. tuottqr 

42 000 t talkkiri.kastetta i'ob Kajaani å 67-/t 2,82 

1 000 t Ni-rikastetta 11 u å 100-/t ·~· Q_, 10 

!ÄY~tQkustannukset; (vrt . sivu 46) 

125 000 t 

42 000 t 

1 000 t 

2,92 milj.mk 

b.J2 II 

V u o s i v o i t t .~o __ e~nn~en~-v~e~r~o~t~u~e~ta~----------·--------~Q~J~60~~m~i~l~~~·~~~ 

K a n n a t t a v u u e = korot + verot + vo~ • 100 m 23.9 ~,Q 
investointi "" 

Rahoitus 
aac-cmeua:::::aaae 

RahoituesuunnitelQa avoinna. ~ttökuatannuksisea huomioitu 7 ~korko 
koko tarvittavalle pääomalle, 3,7 milj. markalla. 



1 

t (.1 J ~ ... t. ". 

'J' . ~k~. 

l i··. · 1 ':. te ;1, •• () ' J 

t•;_!1·r; t ' ·m 

' ( 

.. () 
} .. 

. f 

Vu:.. ..:.t ~o 

!ut0t . J .... huol t0 . 4 •; • 

Ut '·o vJ ÖIJhr :!t 

~0'1i€'...'.lieet kulu·t. 

.-~11uttuva. t kt:.s tarillukeet 
•• .._ _., P-4- ._ _.........,. 

Louhintal~Ut1 tennukset 

Ru.osteki.ven poif.to 

Varsinainen l')Uhinta 

Kuormaus ja kuljetuE 

Rikastuekustannukset 
Palkat 

Voima 

Tarveaineet 
Kuivatus (öljy) 

Muut 
Rahtikuatannukset 

Louhinta- je roysltymaksut 

·~ 

) l \.. 

r{ 1 J,YJ

fjG 0 )tJ ... 
---~ •"";II 

27 500-
18~, 500 .. 
..,..,~ 010-

-~ o<:,...:;:- ·;,.. 

"i 5:5 0 )0-

)25. ooo~ 

50 000-

170 000·· 

60 OQQ:.. 

I• '• 

340 000·· 

'/60 000-

150 000-

55 000-

·.1) 

2:75 

6:10 

1:20 

Oz45 

7:90 

17•90 
3:50 

1130 



~ 
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Y h t e e n v e t o 

Nyt eai tettiivä "Lehnaalampi ... suunni telma II" on ensimmäisen eunnni telman täy

dennetty painos. 11itteeksi on otettu viimeisimmät talkin bint~a ja k~ttöä 

koskevat tilastot. Aikaisempaan verrattuna on talkin markkinoimispiiriä. jon

kun verran laajennettu. ~ämän suUnnitelman mukaan tarvittaisiin talkkirikas

tamon rakentamiseen 3,7 milj. markkaa. Tuotanto tulisi olemaan ·42 000 tonnia, 

liikevaihto lähes 3 milj. markkaa. Talkkituötteen hinnalla 67 mk/t osoittai

si yritys 0,6 milj. u.arkan vuosivoi ttoa. 

Arvoatel taesaa suunni telzuaa kokonaisuutena on syyte. tshdä eräitä. vertailuja 

muihin kaivosharu~eisiin maassamme. 

Ensinnäkin ovat malmivarat suuret ja yrityksen elinikä muodostuu pitkäksi. 
. . 

Va~~a &almia on lähes sadakai vuodeksi, josta avolouhinnalla eaatavaa '0 

vuodeksi. 

~uotteen markkinointi kotimaan paperiteollisuuden tarpeisiin muodostuu varM 

makei eikä menekin sw1teen esiinny niitä epävarmuuste'~jöitä, jotka ovat ole

massa esim. malmirikasteiden vientiin nähden. 

Esiintymän maantieteellinen sijuutti on melko edullinen. Tieyhteydat rauta-
.t 

tien varteen ovnt olemassa. ~~övoi~Ba on sautuvise~.lähialueelta tarvitsemat-

ta rakentaa asuntoja muuta kuin suhteellisen harvalukuiata toimihenkilöstöä 

varten. Voimensaanti muodootuu helpoksi, vesihuolto. on turva~tu ja jätteen

käsitieli on mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

Yri tykaen ilmeinen kannattavuus perustuu kuitenkin l~ahtean merki ttävliän ja 

poikkeukselliseen tekij~1. MaailmanmartJcinoilla on talkin hinta keskimäärin 

kaksin-jopa kolminkertainen kaoliinin hinta~~ ver~ttuna. Tästä johtuu, että 

eeim. paperiteollisuus kauttå maail~~n käyttää täyteaineena eneisijaia&eti 

kaoliinia. T~lkkia kä3tetään "eäästeliäästin vain välttämätön määrä antamaan 

peper1lle määrätt,yjä hyviä ominaiauu~ein. Oman maamme paperitehtaiden kaolii

nin käyttö ylitti v.1962 107 000 tonnia. Lahnaelampi-suunnitelean mukaan 

korvattaisiin tästä Icaoliinista kolmannes talkilla. Näin "huomattavan" talk

kimäärän.markkinoiminen moamme paperitehtaiden käyttöön edellyttää niin laa

jaa kaivostoimintaa, että saavutetaan suurtuotannon edut ja tuotteen hinta 

muodostuu t.äten kilpailukykyiseksi. Toinen oleellinen tekijä on tuotteen 

markkinointi lähellä tuotantolaitosta., jolloin tä.llaisHn, suhteellisen hal

van tuottaa~ rahtikllstannukset muodostuvat pieniksi. Vastaavaati on meillä 

kaoliinin hinta rrultikustannusten takia talkkiin verrattuna korkea. Edelleen 

on todettava ~peritoolliouuden kunsantaloudellinen ncrkit7a caaesamme. ~11-

lä talkin käyttö t~~ toollisu~dcn tarpeisiin muodostuisi ylivoi iQelti 
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tiil·keim:näkni, kun sensijaan esimo Amerikassa ja Kanadassa ·l;alkin ;>roE.El11Cl.·

aaline:n osuus pEpe1,i teollisuudessa on vasta vi1.dcnnellä sijaJ.~.a . 

Vielä voiclna:n yrityksen kannattavuuteen ja tuo~tefYtl halpuu·teen vai~mttaYiS·· 

ta tekijöistä. me.ini ta seuraavat . 

Malmi saadaan avolouhoksesta, minkä johdosta kaikki tavanomais!ft kalliit 

kaivosrakennelmat käyvä.t tarpeettomiksi. 

Malmi, tässä tapauksessa vuoluki vi, on Ari ttäin heJ.posti porattavaa., ammut~· 

tavaa ja jauhettavaa . Tästä syystä malmin käsittely on tavallisiin malmei

hin verrattuna helppoa aii täkin huolimatta, että tuotteen jauhatus on viet:~

vä sangen pitkälle • 

. Monen kaivosyrityksen tuotteisiin verrattu..11a. on ta1kkil'ikasteen htnta ko:c.,

kea (rautamalmi, kalkkikivi, rikkikiisu). Tällöin on kieltämättä muistet";ava, . 
että talkki tuotteen saalis käsi tellystä malmista. on vastaa-rasti vaatimatm", 

34 7~ . Toisa.al ta on -tälle.in.en saalis useimpiin mnlrnirikaotarnoihin v-errnt-Gnnct 

hyvinkin korkea. 

Toteute:tttma Lahnaslammen talkki:i..•ikaatamo tul:ts:i. olr:?maan !n1rv:i.ne.i. :1en >:L c '1., 

että tie·ttä.västi vain Amerikr:s:Ja ja l~euvostoJ.:i.i to1Jz.1 orc vastaavanl<t:i.ncn: 'r 

dotukseen perus·tuva r:i,.kastuslai tos . 
~ 

Paperi teollisuuden saattaminen mahdoll:i.sir:undJl riippumattomaksi ulkoflaic..:3:d;::1 

tuonnista .ja mahdollisista kriiseistä o~ taYoi t:~, ;j ahon kannattaa PY1'kiä. 

Uuden kaivoksen syntyminen te,as merk:dsec pe:rus'Gam:i.;;pa:ikkskun.a.lle ::.nmrta ta

loudellista nousua . ~<ainuun ·i;u.paisella nli tyällisyysah1eella sill~ on jopa_ 

keskimääräistä suurempj. merkitys . 

T. ri'u:.:.sku H. lic.j a-:Ua.lli A. I;;.ikkonen 
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lilcO 151J(J 

1 

•• 

fHo o--______ _ 

1'100 

Suomen t1o/mi 0!1 
L ahncu/ompi 
.fyvCivoirouJrfliki ln pinlo-

proj~ldiol jlllll . 
/ · Qctv 

R3t 



/lOGO 0 

100000 

90 CXJO 

80000 
Hoohilun ja lall<in J.uonli 

lul/ihol/ilvkJen 1;/o.Jion mu/{oon 
II. / 96 Q - 10'7. 5'"5 f. 

60000 

30000 5 : 30 6 •10 6 :25 6 : .5~ 7 ·00 '7:05 h'ao/iin,. ( 2j. 07. 110) 

Englann/n osuus 99.fJ27 ( 6 6.·95 

Qo ooo 

r 
10 ....,JJ 

! 967 -58 -59 -60 - 61 6Q 

k;i'no 
klin a 

/ 000 Jt,ina Kiina Norja 
18·60 18 ·~ /Q, ~O 

Norja To/k/(/ (26'. 2 ?. 900} 

QOOO 
v. /96 Q - Q. 78 01. 

Norja 71an.siCI 

/Q :/0 
Norja 

I'1L.1tJI Tuonl pööofiO.tJO 
Mino.Jio 1 / 9 :-

Qon.sko 

a 

/1 :55 /'lorjoJio 1 

1.3 :-0 

3000 PorukoJio 
, 

0 Ql; :-

Qr.,, , t,.., 



" Tolkki ~ vuolukiv/ ;'o p'frO)'f'lliitfi " 

Tt.~hon .s /a 
lonn rz jo 

!1000 

I~SO 

f OOO 

/? :TO 

/~!JO 

/'1 oo i/ rno n f u o 1 on lo 

~~90 

Jl3 10 

!2.010 !JO~O A 0 s /c. 1 

·' ~ 
Aj ir/k). 0 

Po!J 1/oi.s - Efeld 
f4/n,/ l J<ko 

E" ~roo1 ')po 

"'"' .;o . ·h-. ·· l.t/o 

- :T'1 -~8 -:1"!1 -~0 -{;/ 



~ A L w i N, V U 0 L U K J. V 8 ~ ja ? Y a 0 P TI Y 1 L I I T I N 

i 959 i9GO 19( 1 

~· f::J 
d. 
') 

ah 1 000 ·:;onni<.'. 

6~8 "(,9 7.0 183:5 

Ito.l:t2. tj. ~ 9 5' '5 '~ - t)),j 

lorja 5~3 .!1 0 . ' ).A 3 C) ~ i 
•") ~ 
(.,) 3,7 3:2 83,9 

1 '4 1,4 ~ '?. 51 '!~ 

l~spa.njn 1 '5 1 ' 1 ~ ' 1 23,9 

Fnotsi 0 ,6 0,6 O,G 15,7 

0,3 0~5 0 ? t• 1) 

'~ ),c... ~~norni 

0,2 0,2 0~2 5,2 
K:ceild:a u~ l o, 1 ~?' 6 

i.!nuvo s ·~o l·i_:L t to • 0,9 0,9 11 '4 )OC ,O ·--__ , ______ .. ___ ,. ..... ------- ....... __ --~-~~ ..... --. 

Ltu:oop pe., yht . 

Yhdynva.lle.t 

Ansia 

Jo.pa.ni 

Kiino. 

Intia 

!:Itmt 

Afrikk'1 

Koko man.:~lma 1u 

2/1.' 2 

26,2 

6,9 
2,9 
1 '1 

1 '1 

100,0 

II :r metr.t. 2 160 2 

25,9 

1, 7 

29,9 

?. ' 1 

').. \" 
.:._\) ' ;; 
6,7 
4 , i 

1 '5 

1 '2 

100,0 

230 

5),5 

1 '7 

26' 3 
2,2 

21] , 0 

5,7 
3,5 
2,? 

0,9 

100,0 

? )20 

1?79,0 

44,5 

628,0 

149,0 

92,J 

57';) 

?'" .. 
•. j' t) 

2 620 



TA 1 K.K I, V U 0 1 U K IV l ja P Y R 0 P EY L LIITTI 

Vientimaa~ 

Ostajamaa 1959 

1 
Sake&, 

Itä 
~ 

Länsi 4 852 

Puola 

Ruotsi 716 

Tanska 

Helgi&-Luxemb. 4 554 

Hollanti. 749 

Englan·ti 5 } i,i}. 

Yhdysvallat 4 594 
. 

Sveitsi 6 595 

:'liuu'li maat 8 039 

:<:okonaisvienti 35 41 ~ 
~-

Kokonaistuo-
tan·~o 193 528 -

Euroopan tärkeimmät vi entimaat 

(Short tonni a) 

Ranska Italia 

·1960 1961 1959 196Q 1961 

8 881 10 144 5 920. . 10 132 7 869 

1 095 

972 941 

244 225 
.·· 

5 466 5 159· 

1 }88 1 ~81 

6 074 7 348 7 900 11 80.0 10 048 

3 815 4 348 16 412 16 97, 18 97~ 

9 940 3 842 

10 029 10 090 11 510 16 333 16 415 -
47 597 48 785 41 74:! 55 238 55 305 

193 0,2 196 983 120 436 137 117 146 564 

Itävalta 

195.:.J29~ 1961 

31; 455 1 791 
19 034 22 214 21 149 

:.'.•· 

6 886 3~ o91 26 950 

66 55 104 

159 264 319 

3 049 4 022 :; 965 

1 068 1 458 1 358 

560 416 524 

2 996 3 148 4 211 

3 955 4 843 8 393 

38 083 69 946 68 764 

56 475 90 695 93 6;9 

t 

. . 

1 

1 

. 



.!. r \' ·~ 
-.c.:- ... - ...... 

!. 2. ; . 4· tJ. 

Teo:t>. ;'t!intJ"Ch .· ini ... Co• i:!t'..;~.e.1 ~{ ; ;} G .1.,;: . i 

tal.0-:i HG0··7J ·nprar.i: . ·:.;al lGL m '.E'.l • i.' . • • 1. . ' V -· _____ ... ______ - ·-- ----- ·---· --. - .. --·- -------- ~ 

..ii02 65,50 59, G: j,: 6'5 y,-,55 60, s (Jt:: • J 

.1203 
~~ 

2 t 7•. 'j 1: 9) ·; ' \ ' . : 

~ ·iQ O,Ot, o,o·. - "" :Oi . .. 2 J: ::o 

t,;l'203 / :n~ 

1' 0 v, 5) 0,5 <: 3 ') 0: - '2 ~ ) 

.t'eO 'J 
., ,._ ~ 1 

.. no J,O, J, )' 

'iJ 31:70 30,09 .J~I~09 :a, 5 3-2,{,'( ) • l 

GaO •J ' ~:'' 'j '27 ()' :}.1 ) . 
_. 20 0,0) • 0 ,L'3 O,Or( 

l c 20 ) '2'1 0~ 2'l o.z;> 

It p 4,80 ') •:-'_, 5,2j • 1 1 IG )· 

co2 0~55 Ot3-' t}' 68 l: 

Ui ( 'i' Ct.) 0: 1 

s ---- -- .. -· ... --- ·--- ~-. 

100,00 100,36 100,17 'i00!07 99: ~'Ö 

ValE.cua 88,0 .. 8' } 89, ., 79,3 1 

O:rJ. paino 2,76 2, 76 2,62 

-325 mesh '100,0 . 99,6 99,3 98,0 
100 ~ - " rnicron 10 40 A 

2,} näy-cteitä Sit:li.'ra 'Xa.lc Coan, Calif. tuotteista (i.~c:oitettu) 

4 !J moi "~;e ~ca~ oleve.n Pro"'hlo2 i tti-min.:::r ... alin. 

5,6 Kii:::.nl~ isia tBl'>Keju, valkoiauudot ilr.witettu Säm3En~oskolta (G1-vJ.ole·~) 

1 .C:ri:itö lab·.:r.lke.f:lt v:ltg 1960, (anal. 'tEJii.lä.) 



r--~~-

K a o 1 i 1 n 1 - a n n 1 y y s e j a 

(A,B,C,D,E -englantilaisten ilmoittamia) 

A B c D E 

Si02 47,0 45,8 45,9 45,9 

Al203 37,9 38,6 38,6 38,6 

Ti02 o,o8 0,06 0,16 0,04 

Cr2o3 

Fe203 0,6 0,9 1,08 0,77 

MgO 0,2 o, 17 0,11 o, 14 

Hn.O 

CaO Q,2 0,24 o, 15 o, 21 

K2o 1,8 1,47 1 s44 1,44 

Ba2o 0,15 0,16 0,09 0,06 

B2o 12,2 12,5 12,5 12,6 

002 

99.23 99,09 100,0; 99,76 

Savon 87,5 89,5 90,0 91,0 
Maaaälpää 12,5 9,5 9,0 8,0 

Valkeu 

Om,paino 

t. 2 mioron 45,0 38,0 45t0 33,0 

" 10 II 18,0 16,0 14,0 20,0 

~ -300 m sh 99,95 99,95 99,95 99,95 
11 -325 II 

100 1- - X mioron 

USA 
Cl~ 

42,95 

42,11 

0.42 

0,60 

0,09 

0,06 

0,04 

0,01 

15,22 

101,50 

2,6o 

99,7 
50 
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KONELUE.'TTELO 

1 • Murskasiilot 800 t 

2. Rumpuayöttäjä 

3. Rumpusyöttäjä 

4· Murskehihna II! 

5· Murskehihna IV 

· 6. Hihnavaaka, Adequa~e Weightnmeter 

7. Kuulamylly; 6 x 9'; iSO k~ 

6. Lietepwnppu, Bydroseel B-6, 2 kpl 

9· Luokittelusykloni, 2 kpl 

10 . Etuvauhdotuskenno, 6- os. Fagergren, 3 x 22 kW 

- fJ - - II - - " .. 11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kertauskenno, 8-os. Okko 1.5, 4 x 11 kW 

Jätepumppu, Eydroeeal ~6. 2 kpl 

Rikastepumppu, 211 pystypumppu 

Sakeuttaja ~ 7 x 3 m 

16. Kalvopuruppu 

17. Rumpusuodin, A=6 m 

18. ... " - - u .. .. 

19 . Rikastehihna 

20. Flash Dr.yer 

21. Imp ~ill ( + Vertical Mill? ) 

22. Fullerpumppu 

II 









KAJ!Alfl OY 

Paperitehdas 

Lahnaalaamen talkin k~tö Kajaani Oyan Paperitehtaalla 
•••••••••••••••••••a----•••••g•••~•••••••••a••••••••••• 

I Suori tet}!t kokeet .1a niistä paadut tulokset 

a} Kea&llä 1961 suoritettiin Kajaani O;yan paperitehtaalla 
kokeita Lslmaslazmen talJdlla, jota kulutettiin 7hteen
eä noin 70 ton. Jotta saataisiin nopea•ti tulokeia tal
Id.D vaikutuksesta paperiin, kornttU.n noraaalieti ki.Y
tetty kaoliiDi kokonaan talldlla. Kokeesta eaatiia eeu
raavat tulokeeta 

b) ~alkin kiai ttel7 aiini muo•losea kuin ae saapui Kajaani 
07an paperitehtaalle (kuiva-ainepitoisnue • 60 - 70 ") 
tuotti jonkuD. Ven"Ul V&ikeukaia kaubakuo1'1118&Jan P78-
rien luietaesea kosteassa talld.saa. Talkki tarttui kuor
mnajan ~8811 siten, ett 1 oe kaadettaessa 'Q'hjen~t 
kokonBath! !alkin varaotointia kaealle k~tl\on haitto
kuljetinta ei kokeiltu, koeta aa tuskin oliai onnistunut. 

!nlkin liettlmiaeoo& ei tullut esiin mitiAD erikoista. 

o) 'lalld.n vaikutus toillint&an paperikoneela ei aiheutta
nut cnita vaikeukeia kuin, että vähitellen alkoi talk
kia. tarttua konekalanterin teloihin. IJ.'elat oli aika 
aJoin peetlvä ja tämä tietysti aiheutti tuotannon pie
nen t)'Jilisen. 

d} Allaolevasaa taulukossa on vertailuarvot paperin ominai
suuksista kä7tettliessä. ttqteaineene kaoliinia ja talkkin. 
Koeolosuhteet pJrittiin caamaan oahdolliai n paljon 
samanlaicikai, jotta t~eaineen erilaieuue tulia1 ilai. 

neliöaet~ipaino sr/ 2 
i!ullen ll 
Itatke8IIivp1tuua konesuunta • 
'l'uhko. ~ 
tiileys, licndtaon 150 ml/atn 
Valkoisuua aSO 
Opasitcotti CR 0,89 
Kui va-ainepi t. " 

Kaoliini 
100J' 
55,0 
11,1 

3420 
12,0 

32/40 
63.5 
0,95 

92,1 

Cfalldd. 
1~ 

56.0 
11,0 ,,10 
1,, 7 

37748 
63,4 
0,93 

92,1 
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e) Kaoliinia käytettäessä suori tettiiLI_ hiomossa i=ve.lkaiau 
Na-hycb:osulfii tilJ.a. Kcetulokset O\rat 9 tunnin keskiar
vojao 

1') Talkk~e. !-{äytettä.easä suoi·i to·d;i:i..n hiomosaa -~,·valkaisu 
Na-Bi-suli'ii tilla. Koetulokset •Jvat 24 tunnin keskie..r
vojao 

g) Käytettäessä e.m., kokeesaa valmistettua ta.lltkti)aperta 
kirjapainoisaa on ha.~ai t.tu painotalojen l:f.kaan·~um:i.sta 
normaalia nopeafll.min,. T&män johdosta on painokone jou" 
duttu kesken painatukeen pysäyttämään pa.inoti.lojr:n pe
sua varteno 

Yhteenveto suoritatueta kokeeata 

a) 'l'alkin käsittely tehtaalla on sujunut "tyydyttä.väst:i. 
ja mitä korkeammaksi talkin kuiva~ainepitoisuus saa
daan aen helpommaksi käsittely muodoatuuo Talkin kui
va-ainepitoisuuden ollessa riittävän korkean on mahdol
lista euori ttaa. sekä ta.lkin että ka.oliinin k:ulje·tust 
käsittely ja varastointi se.moilla laitteilla9 jolloin 
talkin käyttöönotto ei aiheuta lisäkustannuksia~ Toi
saalta on etenkin Kajaanin ·tapauksessa. suoritet-tava 
taloudelliauustutkj_mus sii täj mi asä kui va-aine:pi toi
auudesea kuljatua on paras suorittaa. Lyhyellä ~m.lje
tusmatkall a voivat kuljetue;ruatannukaet olla pienem
mät kuin vastaavat kuivauskuetannukaeto Tällöin on kui
tenkin huomioitava mahdollisesti ta~ittavat nykyisestä 
k~tännöstä ·täysin poikkeavat käsittely- ja va.raatoin
tils.i t teet. 

b) Paperikoneella. on talkin retentio parempi kuin kaolii
nin. Samaa lisäystä käytettäessä jäi talkkia paperiin 
1,.7% vastaavan kaoliinimäärän ollessa 12,0 ~o Pape
rin muut ominaisuudet eivät eroa toisistaan sanotta
vasti käytettäeeeä t~teai~eena joko talkkia tai kao
l11nia4 Xonekalanterin telojan likaantuminen aiheuttaa 
jonkun verran tuotantotappiotae 

o) Kirjapainoisaa aiheutti te.lkki tuotannon keskeytykeiä 
painotalojen likaantumisen johdosta • . 

d) Sekä kohda~sa II b että kobdaosa II o mainitut Taikeu
det on pyrittävä selvittämään ja mahdollisuuksien mu
kaan poieta~aan c Täesä 7hte7deenä on todettava, että 
talkin irtoaminen paperiota voi riippua paikallisista 
olosuhteista kuton veden leaduota, pBcsta koneella, 
li~ukoesta, lioäainoiste y, a seikoietae ~tettä
eaeä talkkia TähelJlUJn eaim yhdecnä ke.oliinin kanssa 
pisnenee aen haitallinen lrtc&mir.on. 
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III ;a1ktg kärttö tulevaiSUBdQssa 

Kajaani O,:n kuluttama t~teainemäärä vuosittain 

Pk 1 

1.873 tn 
2700 " 
2800 .. 
2800 II 

2800 " 
2800 II 

Pk 2 

4000 tn 
12000 " 
14000 " 

7ht. 

1873 tn 
2700 II 

2800 tl 

6800 " 
14800 " 
16800 " 

Tähän mennessä teht7jen kokeiden perusteella voidaan päätellä, 
ettei talkilla voida t~sin korvata kaoliinia. Suorittamalla 
jatkotutkimuksia ja tohdasmittakaavaisia kokeita voitaneen 
ajatella, että noin 30 - 50 ~ t.,teaineen miärletl voisi olla 
tal.kkia. Tällöin vuosittain kulutetut talkk:J määrät Kajaanin 
paperitehtaalla olisivat seuraavata 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

(koe-erä) 
( • n .. ) 

70 tn 
250 tt 

2000 - 3000 u 

4000 • 7000 II 

5000 - 8000 " 

Kajaani QJan uu4ella paperikoneella -on tarkoitus ~veta val
mistamaan oeak•i pintaliimattuja laatuja, jolloin on odotat
tavisaa talkin haitallisen irtoamiaen väheneminen. !äaä voi
ei osaltaan helpottaa talkin ~ttöä~ 

Kajaani 24.11.1961 

J. Pesonen 
Jc Pesonen 



YBT Eb"'T PAPERITEHTAAT OSAKEYW:IO, Jtimaänko lci 
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sen lkin ttö J oänkoak n Paperi htaalla. 

Lokakuua 1961 auorit ttiin J änko keli Paperi tehtaall kok tta 
kot 1141 lla Lahn el n talktlla. 'l' lkkia k t t iin kaikkiaan 

n. 40 onn .1 a Yallli t ttU.n puuv paat painopaperia 

n. 200 tonni Kok i tultU.n et ra nin blok iilu 

! lkki tuotiin t htaall kuo 

pu 

ta• oli trukktla oill 

1sp lpper1.1n 1 .!1\'rri 

t n 

te a. 

olla märkänä• osittain p peri• 
uton la 11 • Säkit tyn t lkin 

8pa1 le .kijvi 

1~ aäk.ki 

Säkin 1ai 

lkkU.n ki1Dn1 rep 11 aen an. 

•'oon j kulJet\ oli b~Tin Uc u.. 

klyt tlln, u on e tava pai

dulli 1nt kul.J Ulk.u annue-

eta i 

rl ol-

t u n · n• 

1 jonkin 

hiu 

7 & 
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alnpinnan välillä ei suurentunut. Optist valkaiauainetta ei k~
totty. 

!ömä enaimi!:Jnen oaa kokeiluata keati n. 4 worok&utta ja paperia 

valoistui n. 140 tonnia. 

Koe jntkui mu~t aan p~v&n kuluttun kotimaiaille. painopapereilla. 

Koko teyt tainemäärä klqtettiin talkkina. paperin tuhka" n. 20. 

B7tkin alussa tuhka~ pääoi nouaeanon luvnttomen kork alle eli 28,5 
~•in aiheutt tta kuitenkaan paperin liialliota pohmenomietä. Ha

vainnot olivat kaikin puolin 7htäpitävUt kokeiÅUD onsimm&iaen osan 
kansen. Pnperisea k~tettiin optista valkaicuainotta1 mutta ei ha• 

vaittu papor1n kBksipuoleieuuden pnhentuvan talkin tultua köfttöön. 

Paperia v8lm1otettiin n. 60 tonnia. 

}. Huoru.ot 

Eneimmäisca koe-era.t& ei ole W7dett~ lausuntoa. Ei ole 1117Öalditln 
aatu ainklUSnlnieia huc tukeia eikli vali tuksla. Jlilld.mmti.i ~n ko • 

erän kohd&X ta on .mdet t;y lau&iUUlot ·~te l tä Jdrjapainol tA. Vae-
taue on aetu kol elta. 111 sl 7hdeaaä tod , ett& paperi ei ail-

läln taYalla poikennut noraaAlie eta lna4uatamme. Kahdessa sen ai

Jaan Yali tottiin, että paperin pi ata oli irrolUlUt Jotakin ainetta., 
joka oli tarttunut painolaattoihin. ~t ko. kirjapainoison ovat 
aelvtttänQot, ett&1 timä vika 1 ilc ia otiknfill ole ainakaan euora .. 

naieeati johtunut talld.at , vaan paperin auuree tä7t ainecäilr t&. 

Paperi atn&naä oli painatueosinaieuukailtaan ollut h7v • 

Th t ~ 

Edelllllterrotu l:olce• u ja jo ai iee•~111in uori t tut 1 boratoriotut

ki uksat ovat o oitt et, ttU koti eelln talkilla tcdonn· öieoati 

tulee ol lko ~ ti dollicuukai ~j ttli ainakin o 
ulkolaie c~ kaol1in1et perin t toain • a heikkoudet, 

talkillt. on ha 1 t - hu i o 11 teet 1 .1 hu~~W~~~•• 

im. k olU.ni Ba ta • 901t·· 
lla 1 1 ptatkatnea 

to:t ., n 1 oll1 lad .. 

ta 
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Ta1kip kfxttö tul!_vaiaupdessa. 

imienkuin tähän qeyiqksean Toimme vastata jlmrl mitään, olisimme 

halukkaita keakustel.emaan asiasta lluoaen )falmi 071n edustajan kana• 

ea. PidiiDae kuitenkin selvänä, että voimme sen määrin, minkä tul1-

a1mme kä7ttämään norjalaista talkkia, korvata kotimaieella. Ilmei

eeeti voi~ myöekin ainakin oaasoa painopapereista kä7ttää kaolii

nin rinnalla ko. talkkia. Näin ollen voimme v. r962 ottae käJtettä~ 

viikoemme ne 500 tonnia kotimaista talkJ.ia. ehkä huomattavasti enem.., 

minkin. Sitä mukaan kuin ko. t~teaine osoittautuu k_,tttlkelpoisoksi 

tarkoituksiimme, ·~ulemma m;yöskin käy·ttömääriä lis1iälaään .. 

s. Riala.kki 



KoM.:ra.ie~n tvlkin }~EJ.yttö paperin ti.\.yi..eeil~e~na o.lo"ii:ettiin 22~9,.-196• 
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~ .;.. '\ ' 
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Yhtpenvetg 

- Talkki on täyteaineena paperin pintaominaisuuksien suhteen samanve

roista kuin kaoliini. On mahdollista, että se parantaa hyvää kiiltoa ja 

eiloy"~;tä, te. kun valmiatuaolocmhteet ovat wutez1 hyvät 9 voidaan talkil

la kenties aanda pBre~pi kiilto ja eileys kuin kaoliinilla. 

- Talkki pienentää paperin toiepuolisuutta. 

-Kahdelta ko+tma.iseltc. paperin k~ttäjältä on tioduateli,l tal!ck:!pape-

rin painatueteknillisiä ominaisuuksia. Uolemmat olivat tyytyväisiä pa

perin laatuun, eivätkä olloet havainneet ~tään eroa tavalliseen pape

riin ver~ttuna. 

- !alkki vaahtoutuu kuitujon tslteonottolaitteesaa heikommin kuin kao= 

liini, joota B.1.f&ti t~lkkia kerääntyy kiertoveeiin. Tämä haitta voita-. 
nee kuitenkin poistaa talkin valmjstuksesaa käyttämällä sopivia liaäai· 

noita. 

- Tehtaamme nykyiset lietteen käsittaly- ja oekoituelaitteet eivg~ .,~, 

talkin käsittelyyn. Mikäli varaetoaltaieiin oaadaan tehokkaampi s6koitus, 

ei tässä suhteessa liene vaikeuksia. 

- Katsomme kuitenkin, että mikäli talkki hintaeuhteeu puolesta kykenee • 
kilpailemaan kaoliinin kanssa, niin huomsttava osa kaoliinin ~töstä 

voidaan korYata tal~illa. Ueid!n nykyinen vuotuinen k&oliinin kulutuk

semme on n. 4.500 tonnia', joten esim. 5~an talkin käyttö edellyttää 

n. 2.250 tonnin talkk.illäJ1rää vuodesaa.. 

Liitteenä painatusn~tte1tä pap3riata, Joaoa töytcaineena on ollut 

iO~ tal.kld.e. aeltä. paina ttom1a pe.pe~'1.näyttoitö., joissa 1005\ talkkia 

on tU,te&ineena. 

Yll!YBEEJ! PAPERITEHTAAT OSAKEYHTIÖ 

Simpele 



Lahnaslammen vuolukiviesiintymän malmivarat 

Suomen Malmi Oyan pyynnöstä olen suorittanut yhtiön hallussa olevan Lahnaslam

men vuolukiviesiintymän malmivaroja koskevan arvioinnin lähinnä esiintymän va

raan suunnitellun talkki-rikasteen tuotannon kannalta. Lahnaslammen esiintymä 

sijaitsee Sotkamon pitäjässä Korholanmäen ja Jormaskylien rajamailla. Tarkempi 

sijainti ilmenee Suomen Malmi Oyan oman lausunnon liitteenä olevasta kartta
piirroksesta. 

Aineisto 

~ Arviointini perustuu siihen materiaaliin, minkä Suomen U&lmi Oy on asettanut 

k~tettäväkeeni. Tärkeimmän osan siitä muodostavat yhtiön "Alustava esitys Lah

~aslammen vuolukiviesiintymän ~väkeikäJtöatä", päivätty 31.8.60 liitteineen ja 

tämän jälkeen hankittu materiaali, kuten timanttikairausraportit analyyaitulok

sineen, profiilikartat , magneettinen kartta, VTTan selostukset rikastuekokeista 

ja koetehdaskäytöstä kesällä 1961, valokuvamateriaali koelouhokeeeta, kairaus

aydännäytteet, keskustelut yhtiön johdon ja seologien sekä VTTan tutkimusinsi

nöörin kanssa ja tutustuminen lopullisiin tuotantosuunnitelmiin sekä paperiteh

taitten lausuntoihin. Oman tehtäväni katson kuitenkin rajoittuvan lähinnä itse 

malmiesiintymästä, te. malmin määrästä ja laadusta, suoritettuun tutkimukseen. 

Geolosanen Ympäristö 

Esiintymän ja ympäristön geologiaa sekä tutkimuksen historiaa on käsitelt,y yl

lämainitusea Suomen 14almi Oyan esityksessä, joten tässä yhteydessä siihen ei 

tarvitse puuttua enemmän kuin maininnalla._Vuolukivi on yleiskartan mukaan kar

jalaisissa kiilleliuskeissa lähellä kvartsiitin kontaktia. Suoritettu tutkimus 

ei ole muuttanut eikä vahvistanut tätä käsitystä . Vain yhdessä profiilissa 

(3680) on lävistetty muuta kuin vuolukiveä tai siihen geneettisesti liitt.yviä 

kiviä. Tämäkin, mustaliuske, on kuitenkin ollut jo tunnettu paljastumista. Vuo

lukiviesiintymä on osa lähes N - S suuntaisaata pitkästä mutta kapeasta ultra

emäksisestä linssistä, jonkalaiaet ovat tavallisia itä-Suomen karjalaisissa 

muodostumissa~ Osa näistä lineseistä on serpentiiniä, osa on metasomaattisesti 

muuttunut vuolukiveksi . Lahnaslammen esiintymässäkin on kairaussydämiseä tavat

tu se~entiiniä . Suoritetut kairaukset eivät kuitenkaan paljasta esiintymän 

varsinaisia puitteita, sillä ne on suori t ettu melkein yksinomaan vuolukivessä. 

Niiden perusteella ei voida päätellä esiintymän kaadetta eikä sen sivukiviä, 

yllämainittua lukuunottamatta. Vuolukiven liuskeisuuden kaade on luonnollises-

ti havaittu paljastumista ja avolouhokeesta, ollen se e.m. raportin mukaan 
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pyet.f tai 80° E, mutta senhän ei tarvitse olla sama kuin esiint,rmän kaada. 

llalmi varat 
Määrä Malmimäärien arviointi perustuu yksinomaan esiintymästä timanttikairauk
ailla hankittuihin tietoihin. Magneettisen mittauksen tulokset saattaisivat 
antaa kylläkin apua tässä suhteessa, mutta niinkauan kuin esiintymän puitteet 
eivät ole selvillä, niiden bJväksi~ttö rajoittuu vain heikommin tunnetun eli 
mahdollisen malmin luokkaan. Timanttikairauksia on suoritettu kulun suunnassa 
n. 200 mtn mittaisella alueella. Äärimmäisten profiilien väli on 210 m. - Li
säksi on tätä kirjoitettaessa aloitettu kairaus pohjoisimmaeta ('680) profii
lista n. 200 m B, mutta tulokset eivät ole vielä k~tettävissä. Tämä kairaus 

on katsottava lähinnä tunnusteluluontoiseksi. - Varsinaisella inventointialu
eella on kairattu kaikkiaan neljä profiilia, joissa kussakin on 4•7 reikää. 

ProrU.lien väli on n. 50 m ja 100 m. Lisäksi on kairattu jokaiseen profiilivä
liin 7kei reikä. varmistamaan saatuja tuloksia. Vuolukivi'V7Ö~kkeen leveyssuUn

nassa kairaukeet peittäTät n. 200 m itsekuesaktn profiilissa. SJVY7seuunnaeea 
inventointikairaue ulottuu korkeudelle Z = 6o-70 m. Vain eteläieimmäseä (3470) 

on kairattu kolme reikää n. Z • 100 m ja rksi niistä ulottuu Z = 160 m. (Kal
lion pinta on IITvin lähel;.lä z a 0 tasoa). Kaikkiaan alueelle on kaira.ttu 24 

·~ 

reikää yhteispituudeltaan 2270 •· Kairaukeella on p7Titt7 inventoimaan vain 
mahdollisesta avolouhoksests saatava malai. Suoritettua kairaueta voidaan pi

tää riittävinä timänlaatuisen tavaran inventoiaieeen sekä määrän että laadun
ld.n suhteen. 

Kun lqQJD.TJtaesei. on suhteellisen homogeoninen lm1, josta otetaan talteen vain 

yksi ainoa komponentti, ei ole 917t& cinkääl ioeen laatuluoki tteluun. Malmin 
arviointi on t rpeen suorittaa v.armuueluokittelun mukniaeati, Y&itkakaan hei
koimmin tunnettujen elJ. 4oll1sten onlm1varojen ilmittamieella ei ole tällä 

hetkellä ~tänn6n rld.t7stä. 

ltoska malmin puitteita ei toistaiseksi tunneta, ei paljoueervioesa voida esit
tU. JQ'öskälin eeiint1'JII,n muotoa tai asentoa. Arvio rajoittuu vain kairaukeilla 
lävistett.r.y.n osaan. Ensisijaisesti k~ttöön otettavaksi tarkoitetulla alueella 

(prot. välit 3470-,585) on kijfttökelpoisen kairatun vaolukiviv,röbJkkeen leveys 
n. 160-170 a. Syv,T,Jsulottuvaisuudeksi voidaan ottaa 70-75 m protiileieta riip
puen. Täten saadaan tälle alueelle todettua malmia n. 5. 3 milj. tonnia, käyt
täen ominaispainoa 2.9. ~ähän liittyy välittömästi pohjoiseen profiileissa 

36'0 ja 3660 kairattu malmi. Sen määräkai voidaan arvioida n. 2.~ milj. tonnia. 

Arvio ulottuu tällöin vain taeolle Z • 50 m. Näin ollen todetun ~ttökelpoieen 
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vuoluki ven WotU:~ on DTt ouori tetun kairaulteen mukaan n. 7. 9 milj. tcmnia. Ko-

ko tätä tuskin voidaan taloudellisesti 88a avolouhokseata, koska lou-

hoksen B.JVJYd n teki jouduttaisiin raunoilta siirtämään runsaasti raakkukiveä. 

Todcnnäköiaten .___en luokkaan voidaan luke6 vuolukiven jatkeet Tfn'Ssuun-

nassa j pituu uunnassa. ~dellämejnituat on oeoituksia ainoast~ eteläisim-

protiiliss • ~iellä on tavattu vuolukiveä Z • 160. •n syvyyteen saakka, 

johon reikä an lopetettu. Valitettavasti tästä profiilieta ei ole reikäkohtaid· 

ta laatututkimusta. tta sycilinroporttion mukaan kivi on hyvin eaQ&Dlaista kuiJJ. 

yksi tyi kohtais ti tutki tui rei "issä. Voidaan pitää. todennäköi enä, että. 

vuoluJdvi jatkuu koko nyt tutki tulla alue 11 ainakin 100 an BY"Y7t en .• Näin 

arvioiden aaadam1 qv.yyaouunnassa n. 4.0 lj. tonni todennäktsiet malmia.. 

Kulun euunte.i ista j tkciata · i to11taisek 1 ole paljon oanottavaa. Eteläpääs··· 

s tul e Lnbnasl 1 va taan, j lie ai agn ettin n indikatio loppuu tähän. 

Si llä ei ole uori tottu yhtään kairaus , jot n peruatai t todennäköisten 

malliivaroja 11 aeen tä s uunnasea ei ol • Pohjois en vuolukiviVJöh_yke 

il eis st1 jatkuu ett1eest indikatiosta pälitellen. tto. to k täältä 

ei toistai kai ol inuttakcan hav intoa ( nai isen reiän kairaus juuri 

alkanut), johon voitaiotin ruota laadun arviointi, kuuluv t varat mah-

dollisten malmi luo J . Kokonaieuudo an todennäköiset l.aivarat ovat 

4.0 milj. tomd kone rvatU.vi n .arvion nukaan. 1lahd.oll1aten lmivarojen mää-

.... 11:4-"'~ arvio • Vuoluld. ven laatu attaa vaih-

e tee ta. iin kauan kuin ei tun-

n t ult ki n JJUUttumiata vuolukiv i kontrolloivi t kijöitä, 

eikA ole konkre ttisia o oituk ia vuolukiven laad.u ta täe ä 6eykkeeeaä nyt 

tutkitun alueen ulJcopuol lla, r11 ttliä m1eleetän1 ininta, että on ol saa mah-

0 dolli uu t lijytU suuri · kfi7tt6kelpoi ta vuoluki vo Lalmasl vyö-

~kka 81.. 

uoluJd.ven l 

tallipitoi u • Kiven ~tökelpoi uu 

1 uuksi ~tt·~ t olevan suorae 

B.JöVmin raalina on Labnaa.&.GI"""""~'" 

un malmin 

riippuu sen tyaikaali 1st omi

suhte a m1n raalikokoomukseen. 

· ykaino talkki, jo k1n kiisuis-

takin voitan e taltoenot tt tta lpoin n JI1Yiltit ota. Vuoluld. en 

pet~fin kuvaus on t tty a1 1aelll.'21n maiJSi tus Suo n lllli Oysn ra- • 

portie • Pore.us en vuoluki ä pi t 71 t vf:Lil homo-

eeeni .1 a oaoi t t ~r76sld.n rikastu ko t, joihin 1 dun tt 1.y 

p ruatuu. un vaiht lu ttas joht II88D sii ttiadarin ihtelu ta, utta 

t ei niiytl ol van kovin euur1. Jokatapault jäll r1k tuoproeee isaa 
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jätteeseen, jot~n talk~rikasteen laatuun ee ei vaikuta. Saantiin sensijaan 

sillä voi olla merkitystä. Täet syystä olisi ehkä ollut paikallaan suorittaa 

useampia co2 -määr~ksiä. Toinan laatuun vaikuttava tekijä on serpentiini

kloriitti ja tremoliitti-talkki suhde. Nämä mineraalit ilmentävät nähtävästi 

alkuperäisen ultraemäksisen kiven muuttumisen voimakkuutta. Tremoliitti ei 

ilmeisesti heikennä talkkirikasteen laatua eikä saantia, mikäli se on riittä
vän hienokei jauhettu. Aivan selvää korrelaatiota analyysitulosten ja sydän

raporttien välillä tästä ei kuitenkaan löydä. Eräissä, varsinkin alkupuolella 

kairatuiesa rei'issä sekä saanti- että valkeus ovat alhaisemmat tremoliitti

rikkaissa kohdissa, mutta monissa rei'issä ei tällaista suhdetta havaita. Sen

sijaan serpentiini ja kloriitti aivan ilmeisesti pilaavat rikasteen laadun. 

(Vaikka tästäkin on kyllä poikkeus, reikä 9).x) Olisi ehkä ollut aiheellista 

tutkia, kuinka paljon määrätyt laatuvaatimukset täyttävä talkkirikaste sietää 

näitä harmemineraaleja. Tällä seikalla saattaa olla merkitystä louhinnaesa. 

Mikäli rikaste on hyvin herkkä näille mineraaleille, voi tulla eteen määrätt,y

jen osien selektiivinen louhinta. Mutta mikäli se ei ole kovin herkkä, niin 

on aina mahdollisuus sekoittaa heikompilaatuista kiveä hyvään malmiin. - Vuolu

kiven kiieumääräksi on .+lmoitettu n. 1-2 %, mutta suoritetut määräykset eivät 

ilmene käytettävissä olevasta materiaalista. Talkkirikasteen kannalta ei kii

suilla ja mahdollisilla oksideilla ole merkit.Ystä, sillä ne saadaan vaahdotuk

sessa eroon. Kiisurikasteen valmistaminen ja myynti on luonnollisesti riippu• 

vainen sii't;ä, onko kiisuja tasaisesti läpi malmin. 

Laatumääritykset ovat kohdistuneet sekä malmiin (vuolukiveen) että rikastee

seen. Edellisestä on määrät·ty liukenematon (90 %•een HCltään liukanematon osa), 

joka eisältänee lähes kaikki silikaatit (talkki, tremoliitti, serpentiini, 

kloriitti). Tämä luku on muunnettu "talkiksi" käyttämällä määrättyä kerrointa. 

Itse asiassa talkkiluku ei merkitse enempää kuin liukenematonkaan. Liukenemat

toman määrä on 55% (aritm. keskiarvo). Mielenkiintoista on todeta rikasteen 

saannin riippuvuus liukenemattoman määrästä. Suuri liukenemattoman määrä mer

kitsee korkeata saantia, mikä on luonnollista, mutta usein myöskin heikompaa 

valkoisuutta. Tämä merkitsee sitä, että rikasteessen on tullut muitakin mine

raaleja (silikaatteja) kuin talkki. Rikasteesta on määrätty vaikeusaste, joka 

vaihtelee painoitettuina keskiarvoina rei'ittäin 67.51etä 82.1 %aiin. Koko 

kairauksen painoitettu keskiarvo on 79.0% 33.5 5& saannilla. Vaikeusarvot on 

määrätty rikaeteista, ja on tuloksia pidettävä vertailukelpoisina keskenään. 

Rikasteen laatuun vaikuttaa paitsi vuolukiven mineraalikokoomus myös sen rapau

tuminen. Kallion pinnassa ovat rakopinnat keliastuneet ainakin n. 2 man syvyy~ 

x) Vertauksen vuoksj. mainittakoon, että rikastamettoman vuolukiven valkeusarvo 
on n. 70 %. 
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teen. Tämä kivi on malmikai kelpaamatonta. Värikuvien muke.lm kellaatuminen on 

tapM.tunut vain rak.opinnall ohueD& kettona. J,~klili esiiD't7desä on mahdolli
sesti suurempi rakoja tai ruhjev.yöhykkeitä, on luonnollisesti pelättävissät 
että rapautULlinen on me~t oyvecu:nälle. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan koe

louhoksen kohdalla, eikä _,öekään timanttikairauksisaa ole tavattu tällaisia 

vyöb1kkeit • T - perusteolla ei olisi odotettavissa åuurempaa harmia rapau

tuaiaeata, v ikka se luonnollisesti oDkin mahdollista. 

Yhte.@nveto 

Vuolukiven a kä paljoua- että laatuarvio perustuu suurelta osalta timantti· 

kairauksiata anatuihin tietoihin, kä osittain koeloubintaon.Timanttikairaus
ta •oid$an pi tWl rii ttävlinä odellämain1 tun arvion auor1 ttamiseen, vaikka se 

ei annekaen oko esiintycän puitteita. Tosin rcikilraporteiote ei' käy selville 

tarkka qdän•s.anti. !ämin mahdoll1seet1 aihauttamia pettyt~Ykaiä voidaan odot

taa vain rakovyöbNkkoiden muodossa. Koelouhinta ja rikastue ont selvittäneet 

vuolukiven louhintaominaisuudet sekä talkkirikastoen saannin ja ~tttimahdol
lisuudet. BäideD tutki aten perusteella voidaan sanoa, että Lahnaslammen vuo
lutivieaiintycäaaä on todettu malmia n. 7.9 milj. toDDia arvioituna eteläpääs-

"' .. 
aä 75 11nn taeolle ja. pohjoispäässä 50 mtn to.eollc. 'i'odennäköiaeeti malmia on 

n. 4•0 ailj. tonnia arvioituna 100 man tasolle. ~ömän kiven laatu on hyvin ta-

sainen jo on eiit · taYisaa talklcirikaste, joka ~tää paperi~btaitten 

vo. timuk8et. Suunni.tellulln kapasiteetilla louhittaesea voidaan tuotanto saada 

vuosi~n1ksi eteenpäin ovoloubokacota, vaikkapa louhintaa ei ulotottaisi 

50 11un ta•on lapuolello. Jo rJTt inTentoiduesa osassa malmivarat sallivat tuo~ 

taunon 1 jent~aen markkinoinnin cahdolliseati loajentueeao. Cutta aikanaan 

luonnollis sti OD tutkittava ~eulottuvuuskin mahdollisen maanalaisen lou

hiDDIUl varalta. 

Helsingissä huhtikuun 11 pnä 1962 

A11!10 Uikkol 

Aimo kkola 



Supmen Malmi Oz1n puunnitelM~~ Lahnaela~on 

~_iJs .. ivoltsJtn kä.yntiin!B!oa varten. 

Suomen Malmi Oyan pyynnöstä tutustuttuani mainitun yh~iön Lahnaelammen talkki

esiintymän hJvökaikäyttöä varten tekemiin suunnitel iin ja laskelmiin esitän 

käaitykaenäni seuraavaa• 

Rik at.ooi.DAA 

Aikaisemmin suoritettujen kokeilujen antamien tulosten perusteella voidaan to

deta vaahdotusmenetelmän osoittautuneen Qinoakei ~ttökelpoiseksi cahdollisuu

dekDi malmin jalostamisekei. 

Murgkaus 

V•n 1961 koetehdasajon perusteella on odotettavissa murekauksen onnistuminen 

yksivaiheioen iekumurskauksen avulla. Kustannusarviosaa mainitun Hazeceg-AP 4-
murskaimen voi saada Paraisten Kalkkivuori Oy:n Lappeenrannan kaivokeelta n. 

1.6 cmk~lla, mihin sia~1tyy joukko kUlutusoaie. Kone on k~ttökelpoinen. Joe 

syystä tai toisesta iekumurekain oooitteutuisi sopimattomakei, olisi vahinko 

vanhaa konetta k~tettäeesä pienempi kuin uutena hankittua käyttäen. MUrskaus

suunnitelma on käyttö~elpoinen. 

Jauhatus 

Huolimatta ajan euuntaukseota autogeenisaan jauhatukaeen, on näin pienen kapa

siteetin ja helposti jauhettavan kiven kya,y~ksesaä ollessa taloudellisinta 

jauhaa yhdessä vaiheessa kuulia käyttäen. Malain kuluttavuus on todennäköises

ti niin vähäinen, ettei Ni-hard kuulista tule sanottavasti rautaa tuotteeseen. 

Sen sijaan rikasteen jälkijauhatus on tehtävä joko posliini- tai piikivikuu

lilla, kuten on suunniteltukin. Malmikappale t eivät l~U1, sillä niistä tulisi 

rikastetta huonontavaa magnee11ttia mukaan. 

Ajateltu ~llykoko on riittävä. Mahdollisen tuotannon laajantamisen yhteydessä 

voidaan jnuhatusosaotolle sijoittaa vanha ~lly suurennettuna tai toinen mylly 

rinnalle. 

Vaahdotug 

V. 1961 suoritetun koeajon antacien tulosten perusteella tehty vaahdotusauunni

tel~a tuntuu toteutumiekykyiseltä. Vasta k~tiinpanon jälkeen voidaan selvit

täät onko edullisempaa jauhaa lopullisesti kerrattu rikaste vaiko mahdollisesti 

jo oturiknste. xyoy~s on vain yhden putken muuttamisesta. Samoin on talkin 

vaahdotuksen ja koko tehtaan sisäänajon jälkeen mahdollista järjestää nikkelin 

vaahdotuspiiri. 
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Atuvaahdotuekennokci on Fagerpen.-konno opivin suuren riknste:säördn vuokei. 

Kertauekennokai on jou tavan kältön takie .r.rtä ottaa potkurityyp,tnen kenno 

eoiUl. OKK0-1.5. Btuvnabdotukc saa voitaisiin k~ttlii aivan brtin rqöo pneu

maattisia konnoja, joiden ~ttö tul1o1 ekaaniaten ~ttöU balve ei 1 joskin 

pinta-alan tarve olisi auur~i. Pneumnattietan kennojen ent säästö olisi 

suuruusluokkaa 2.0 ·/v. 

"! e,denpgj.stp 

~seessä olevan hienojakoisen ja liojumaiscn tavnran suodatukeaan voiei parhai

ten soveltua Eimcobelt - euodin, joka on htlnkinta.birmaltae.n kallis ja johon ei 

Suomesta saada varaosia. (SeloetukGesea aivuillll 13 -15 c.aini ttu Eimeo-Diec -

auodin tarkoittanee Eimoobelt - ouodinta?) Kokeilemisen arvotn~n olisi ~ös 

r--- aekoittajamekaniamilla vo.ruetettu kickkosuodin1 joko. vanhana oetettuna ja uusi

tulla al taallc. varustettuna olisi suhteollisen halpa, n. 1. 5 m:nk verra.ttuna 

Eirncobeltin hintaan n. 6.0 mok. Joo suodetottava lieto voitaisiin kuumentaa 

kuivauouunin jätelämmöllä, voisi kiekkoauotimen antama tulo8 olle yllättävän 

hyvä. V1n 1961 koe~jon aikana lienee huonoon suodatuetehoon vaikuttanut mahdol

licesti heikko 1mutoho •. fluuten on käsittämätöntä, ettei suodatue ole juuri pa

rantanut kiintoainopitoisuuttn, vaikka tuote onkin ollut hienon. 

~nen kuivausuunin hankintaa oliei ~tä kokeilla todella toho~raen cuodatus

ykaikön toimintaa talkkirikastetta käoiteltäeeaä. 

Varastointi 

Rikasteen vara.·tointia varten on rakennettava umpivarasto, jotta pöly ja roskat 

eivät pääse likaamaan tuotteita. Uikäli oaim. Kajaani 07 voisi ottaa ~0 % vettä 

sisältävää rikastetta, olioi se edullisinta varastoida euoraan kuljetueastioihin. 

Jätteen käsittely 

Kemikaalien puolesta jätteen käsittely ei tule tuottamaan vaikeuksia ~öekään 

Nitn vaahdotukaen ollesaa kyseessä, sillä 1. Ri voitanee vaahdottaa ilman rik

kihappoa ja 2. mahdollisesti tarvittava H2so4-määrä laimenee jätealueella. Kun 

lisäksi jätteen s-pi toisuus on pieni= ei se rikkaampi en sult'idimaloien tavoin 

muodosta ,rikldhappotehdaeta" jätea.lueelle. 

Vesi-ijJdron suunnitelmasaa on esitetty teräsputkea jätteen kuljettamiseen. E

dullisempaa on käyttää esim. polyteenimuoYiota tai asbestieeaentietä tehtyä 

putkea. Putki voidaan perustaa pylvaiden tai jätepuusta tehtyjen kevyiden puk

kien varaan. Jätteen määrä tulee ilmeisesti olemaan n. 1100 1/min. 

Jätealue olisi lcyvä jakaa esim. jä.tteeatä teh~illä padoilla niin korltei.aiin 

lokeroihin, että kuhunkin voitaisiin ajaa jätettä enil:l. kuukauden ajan, minkä 

jälkeen kiintoaine saisi rauhasaa laskeutua. Kuta eakeampana jäte on flokku

loitu, sitä tehokk•ampi on selkeytyminen. Sen sijaan osittsin kirkaetetun 
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ylitteen lopullinen selkeyttäminen voi muodostua vaikeaksikin. 

Kalkin ja muidenkin keaikaalien vaikutusta ja tehokkuutta veden kirkastamiseksi 
on syytä kokeilla laboratoriossa ennen laitoksen rakentamista. 

Jätealueen järjestelyille olisi edullista, jos myöskin Labnaslammen länsi- ja 

eteläranta olisi kaivosyhtiön hallinnassa. 

Rikaatamon kQptannusarvip 

P!rustamiakustannukset 

Ra.kennJ!!& Rikastuorakennuksen osalta on arvioon otettu 35.0 mmk, mikä vastaa 

3 900 mk/m3. Summa tuntuu riittävältä, sillä varasto-osan ei tarvitse olla 

niin vaativa laadultaan kuin itse rikastamon. 

Koneistoa Rikastamon, siihen luettuna IIIllrskaamo, kuivaamo ja varasto, koneiston 

hankintaan on varattu 98,5 mmk, josta on asennus- ja sähkötöiden osuus n. 20 %. 
Arvio tulee tarkistetuksi, kun koneista on ehditty saada tarjoukset, mutta suu·· 

ruusluokka tuntuu oikealta. Tosin asennukset voivat tulla vähän kalliimmiksikin, 
kun kyseessä on pieni laitos • 

Käyttökustannukset 
. ,f 

Rikaatamon kä\v'ttökustannuksien määrä on arvioitu seuraavaksi a 

Varsinain~ murskaua 

Jauhatue, vaabdotue 
sakeu-tua ja suodatue 

Kuivatus 

Yhteensä 

25 mk/t 

360 -"-
217 _ .. _ 

622 mk/t 

gtukäteen ajatellen tämän summan pitäisi riittää, jos kohta kustannusarviosta 

n~ttääkin puuttuvan eräitä kohteita. 

Murska.ukeeesa saattavat kulumisoeiElJl aiheuttamat kustannukset olla n. 5 mk/t 
ja jauhotukeeosa kuuli.en ja piikivien .rekä vuorauaooien osuue ehkä 10 mk/t. 

Uämä aiheuttavat 1. 5 cckan lisän vuotuieiin menoihin. 

Rikastalllon osalta on icorje.uekustannukeUl'l varattu 7, ,a k .. Luku saattaa hel

posti nousta aina 10.0 mmk:aan asti. 

Jos edellä esitetty peeeimistinon enau tue toteutuisi, tietäisi se n. 4.0 amkan 

lisäystä ''i".lotuisii.n ~ttökustannukeiin. On huomattava, että korkea energian 

hinta (7 mk/kWh) aiheuttaa huomattavan lisäkustannuserän halvempaa enerBiaa 

käyttäviin mslmirikaatnmo1h1n verrattuna. Tällöin olioi ~ttökuatannuaten 

oouua rikastuY.eeaea 6~2 mk 622 $ken saeMe~~a melnitonni4 kohti. Suotuisissa 



olosuhteissa on mahdollista saada käeittel)' tapahtumaan arvi~itua huomatta

vasti halvemmallakin. 

K#ytBn yht~ieln~stansueten määrä 31.5 mmk/v ~untuu liian optimistiselta. 50.0 
mmk/v voi mennä helposti. 

Sekalaisia huomautuksia 

Tehdas&lueen pai~ tuntuu sopivalta, sillä maaston mataluuden vuoksi on vaike

ata rakentaa läheDl'JJäksi jätealuetta. Entinen koetehtaan paikka taaea on liian 

ahdas malmin aijaintiin nähden. 

Tuotteen määr! on laskettu 10% vettä sisältävänä. Selvyyden vuoksi olisi pa

rempi käyttää kuiva-ainemääriä kaikissa laskelmissa. Myöskin h~ta on erehdyk·· 
A 

sen välttämiseksi parasta määritellä kuivalla talkkirikasteelle, huolimatta 

sen toimituskosteudesta. 

Säbköenerg!an hinnakei arvioitu 7&-/kWh tuntuu teollieuualeitoksen oaksamaksi 

suhteellisen kalliilta Kainuunkin olosuhteet huomioon ottaen. Sivulla 8 on 

energiankäyttö arvioitu n. 3.5 milj. kVIb./v. Murskaukoen, rikastukeen ja kui

vauksen arvioitu )'hteis~lutus on jo kuitenkin 3·95 milj. kWh/v. Kun lisäksi 
tulee korjaamo, asuntoalue, laboratorio, vesihuolto ym., tullaan helposti 

4. 5 - 5.0 milj. kffhtn miärään YUodeeea. 

Htnkilökunnag mää~ tuntuu eopiYalta, joskin rikastamolla tuskin tarvitsee 

erikseen suodin- ja uunimiehiä. Tuntuiei luonnollieelta, että rikastamon pys

tyisi hoi te.maan kaksi mi stä vuorossa. Mikäli tuota joudutaan säki ttäoään, 

tarvitaan siihen työhön liaähenkilöt. 

Oravikoski 3.4.1962 

Toimi Lukkarinen 

Toimi Lukk:. .dn n 

tekniikan lisensiaatti 



Laati ja: prof. Kauko Järvinen Jäljennös 

L A U S U N T 0 
::a======a::z===•==-=r 

Suomen Malmi Oyan laatimaata Lahnaslammen vuolukiviesiintymän 

hyväksikäyttösuunnitelmastaA 

Saamani tehtävän mukaisesti olen koGttanut perehtyä esi to~tyyn suun.1.1i· 

telmaan kokonaisuudessaan. 

Yleistä. 

N~ttää siltä, että Lahnaelammen tuotteen tapaisella materiaalilla on mc;u.;-

eamme huomattavan laaja käyttö ja sillä on melkoinen merkitys maamme pern.L 

teollisuudelle. Näyttää myös mahdolliselta, että tulot ja menot saadaan eo· 

pivaan suhteeseen, jopa koko yritys voiton puolelle. Voiton suuruudes t a voi 

eri henkilöillä olla erilainen käsitys ja omasta puolestani on laskelma hiu · 

kan optimistinen, kuten eräin osin tulen seuraavassa osoittamaan. 

Edellyttäen että mallll.i.n määräarviot ovat päteviä~ jot a puolestani e"' 

epäile, on mielestäni pidettävä huolta siitä, että aikanaan :ryhdytään se l·· 

vi ttä.Jnään vientimahdoll isuuksia lähinnä Ruotsiin ja tätäki n t ietä pyri t~·.e. 

lisättyyn tuotantoon. Voi hyvin kuvitella tuotannon voivan nous ta 3 a t~

kertaieeksi, jolloin t i etysti t aloudellinen puoli joutuu ai van uudellG ja 

vakavammalla pohjalle. 

Laitosten sijoittelu. 

Kun suunnitelman liitteenä olevista kartoista ei suoranaisesti näy talkki -· 

esiintymän rajoja, voin vain huomauttaa siitä, että tuotantolaitokset on 

sijoitettava riittävän etäälle malmista huomioiden varsinkin sen, että tuo~ 

tanto melko pian saattaa olla moninkertainen. Hieman pitempi autokuljetus 

ei vaikuta ajohintaan, koska peruaetäisyys yleensä on 1 km. Liian lähellä 

olevat laitokset voivat joutua kärsimään oortumista ja lentävistä kivistä . 

Näin ajatellen tuntuu alue vieläkin vähän ahtaalta ja laitokset näinollen 

ovat saattaneet joutua liian lähelle mallllia. 

Murgkaaegn jär3estelz. 

I s kumurskain lienee oikea kone j a näitä on halvalla saatavissa sekä Otan-
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mäki Oyal tä että Paraisll ta. Pölykysymys voi tuot"i;aa vaikeuksia-, 2illä 

murskain on itse voimakas ".f'lekti", joka puhaltelee eri suuntiin. Säiliön 

rakentaminen voi olla väärä ratkaisu, joa toiminta tapahtuu myös talvel l a. 

Avolouhokaesta. saatu kivi on niin kylmää, että se jäätyy säiliössä ja tul:

keaa sen. Parempi ratkaisu ehkä olisi ajaa murskattu tuote avoimeen kasaan, 

jonka alta se voidaan syöttää edelleen kuulamyllyyn. Kasan kokoa voidaan 1~.·· 

sätä puskuria käyttäen (tai raappaa). 

Syö-ttölai tteena ehkä rumpu ei ole soveliain, vaan paremmin sopisi va·~ 

pöytä- tai hidas hibnasyöttäjä. (Huomioitava tavaran enempi tai vähempi 

jäätyminen.) J 0 s säiliötä ei rakenneta, joutuu murskaamo er i l leen, joka l;,Ö·· 

lyvaikeuksien vuoksi voi olla suotavaakin. 

On mielestäni huolellisest~. harld ttava sallaiste. mahdolli:mutta, et·cä 

sinänsä yksinkertainen murskaamo järjestetään itse avolouhokseen ja muxs~ 
A 

kattu malmi siirretään hihnakuljethmella rikastamon luona olevaan lmsam1. 

Hurskaamon louhiminen avolouhokaen pohja lle eyvennykseen on yleensä hal\rem·

paa kuin vastaavan talon rakentaminen. Hihnakä.ytävän tai "ojM " te~;:errD.aen 

voi olla hieman pulmallisempio Murska.amon yhteyteen syntyy kiitevästi pie .. .d. 

voimakeskus ja pumppuasema. 

Rikastamo. 

fl1untuu oudolta, että myllykai on ehdotettu Karhulan tietääkaC:!ni kuuls.laake" 

roi tua myllyä., joka on turhan kall;.s. Haverin putkimyllylle on mer"'.ci tty ". .. o .. 

vin vaatimaton hinta (mk 3,0 milj.), mutta vaikka se l:i.enee saatavj .. sr:a h8J .. -

·~ralla, on se vuorattava uudelleen joko ei-rautanateriaalilla tai vähint ·~ ·n 

Ni-hard"illa.. 

Yleisenä piirteenä koko laskelmalle voidaan sanoa, että n.e. asennu~··: 

sähkö- y.m. kustannukset on arvioitu liian pieniksi. Kun lisäksi koneiden 

hinnat tuntuvat hieman alhaisilta, pidän suotavana että rikastamon koneist~·

jen pääoma-arvoja korotetaan . Sivulla 35 esiintyvässä luettelossa on pääoma

kustannuksiin otettu 36 1 6 milj. varalle ja käyttöpääomaksi. Joe voidaan ai

nakin osittain luopua nimityksestä "käyttöpääoma" ja esim. runsaasti puole~ 

summasta siirretään puhtaasti varalle ja siten kuoletettavakai arvoksi, tu

lisi vsjaua ehkä melkolailla täytetyksi. 

Kuivaamon uunikysymys on vielä avoin ja ilmeistä on, että tähän kannattaa 

kiinnittää riittävästi huomiota, koska lopputuotteen laatu voi paljon riip

pua kuiva\\kaesta. 

Tuotevarastoon on syrtä varata mahdollisuus kahden ehkä kolmen eri laa

dun varastointiin ja lastaukaeen. 
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Jätekysymys voi tietysti tuottaa harmia, mutta mielestäni ei, niinkuin 

uutta vesilakia todennäköisesti tullaan tukitsemaan, ole syytä. ~uuremparu1 

huoleen, vaan suunnitelluilla järjestelyillä selvittänee vru1in vaikeuksin. 

~yttökuäta.a~ukset. 

Käyttökustannuksissa ei tunnu olevan mitään kovin silmiinpistävää. Puoles" 

·tani olen kiinnittänyt huomioni posi tioon "karkeamurskausrr, johon on las

ket t u mukaan sekä laataus että ajo ja tällöin summa 140:-/tonnia tuntuu r'.ir;;

man alhaiselta.. 

Jos murskaamo siirretään kaivokseen, on hyvin todennäköi ~tä, että esi

tettyyn arviosummaan päästään. 

!'· !;Q;ppulausun t,Q.. 

r 

Suunnitelma tuntuu sekä tulojen että menojen osalta varsin pitäväitä ja 

koska. tuote aivan ilmeisesti muodostuu erääksi tärkeäksi raaka. ... a.ineeksi 

paperiteollisuudellemme ja vielä voi kehittyä vientitavaraksikin, ei täte 

tilaisuutt a olisi jätettävä käyttämättä, vaan laitos pitäisi rakentaa. 

~·· 

Helsingissä 14.4.1962 

Kauko Järvinen 

Prof. Kauko Järvinen 

----------
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~!ileua: 

Suom-an ~1a.J.mi Oy, Otaniemi 

Lokak. 1962 

Talkin vaahdotustutkimus 

Nao A 1109/63 

Si.vu 1 ~·.'lt. 2 -----

Suomen ?!almi Oy toimi J~ti syksyllä 1962 noin 50 tonnin suuruisen erän 

Lahnaele.mmen talkkimagnesii ttiki ''eä Val tiozl. takn~.llisen tutkimuslai tok

sen Vuoriteknillisen laboratorion koetehtal.9Sa avoritettavia vaahdotus-

tu tkimukaia varten. T~hnän tutkimuka en pää ~a.:rkoi tukse:n.a tuli olemaan tal· 

kin saa.nn.i.n ja edelleanjauhetun te.lkk~.r:tkaateen Vtllkeuden välisen riip~ 

puvuusauhteen selvittäminen~ kun erotettavan rikasteen oä.ä.r._ä. on 20 ... 40 

% syött"H~stä.. Samaa kysymystä on kä.si ·~el ty myösk:i.n eräissä uikaiseu.missn 

talkin rikastustutkimuksissa. Näihin lii t}liyvi.ssä lal:ora·~ )rlokokeisaa, 

joisaa oli käytetty koem.a.teriaal:i.na Lahnaela.m~;en esiintyinää edustE'.·?ia ka; .... 

rasydännäytteitä, oli esimerkiksi voitu todeta, että ko. kivestä on mah

dollisuus e1,ottaa. yl:l :SO {o talkkix'ikaate·tt3, jonl~a valkeus on edelleanjau

hattuna vähintäin ·r~.()~ GE. Tämän leatuinen :rikaste oli saavutettu ;nyöskin 

koetehtaan puitteissa toteutetuissa tutkimuksissa. Anne~In päätavoitteen, 

eräiden koneiden rajoitetun kapasi·l:eetin ym. tekijöiden tale .. a jä.:.l. ta.lkin 

saantikysymws tällöin kuitenkin osittain ratkaisematta. dyt eeloetetta

vasea tutkimuksessa on rikastusp:i.iri, ei:i.han kytketyt oleelliaimat ko .. 

neet ja laitteet sekä ~oeajon kapasiteetti voitu valita uimenomaau talkin 

saantia ja laatua selvittäv!:l.aeä ta.rk:oitukaasse. Rikasteen edelleenjauha

<Justa ei ole kui tenkaau voitu toteuttaa Vuoriteknillisen laboratorion koe-

tehtaan puitteissa, vaan se tullaan suo1'ittamaa.n tilaajan toimeksianuosta 

Englannissa. Tätä varten on Vuori telr:nillinen laboratorio toimittanut ti

laajalle edustavan näytteen tutkimuksen yhteydessä valmiatetuis·tn talkki·· 

rikasteieta. ~ässä selostuksessa esiintyvä edelloenjauhatus tarkoittaa 

yksinomaan jauhatusta laboratoriokokoe olevilla myllyillä. 

Kaiklti oleelliset tiedot koeajosta ja een yhteydeaeä saavutetuista tulok

sista esitetään yksityiskohtaisesti oheisissa liitteissä. Niiden perus

teella ne~ttää erittäin todennäköiseltä, että Lahnaslammen talkkimagne

siittikivestä Qn erotettavissa noin 34 % talkkirikastetta. jonka valkeus 

tulee pitkälle vieQyn edelleenjauhatuksen jälkeen olemaan 78 - 80 % GE. 

Lisäksi on voitu todeta, että rikasteen määrän pienentyessä sen vaikeus 

alkaa vähitellen nousta saavu.ttaen esimerkiksi saantialuealla 22-25 ~ 
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: ·u,~i~:~t_.. r ,:r~~ .. .. os 
lu ...... tu?.n:.ll:.:. :;n 

J. · ·bo .. f• iO"d.o .)i vn .l yJd· • ?. 

t :•:\·')f~ 8~--8} % GE. ,\ika.f.itemätirär.. nc~lstc ~~sa 1~<.. tkairJ-;vacti yl:i. 35 ~;, L'l 

~ nlkt un a.:::.a.ttaa Den s:t. jaan al-?ntua jonkin vej:ran • l!.e 78 7"d!:t. ~iauhah. f

kokeet lvryulliei::.la t<i.J.kkir:.i.kaste~Ula ovat osoi t·v:;>,ne et, e\,ti' tuott.aeh 

h::encusa.s be;m kauva.es;;;a. ve.llteu.s nousee a l uks:t me:~ko .iyrkäsJ;i pysyt·l ur:n 

jälkee!t aunnilleon veklo:1a .. Edellä esi tei yt valkHusarvo·t edustav t:Y!; täflt:'ä. 

mr-m:i.ttua vakioaluetta. Talkldrikastee~". valketu: on lisäk:;ri. riinpu•vEJ.innr. 

stm s:loältärdstä ti.".mmi_n mine:raalien, kut.;;n magrwsii 'liin, magnetiittr .. 

k::.isu,jen ym . määrästä. Tt.'l.tki.mut.:3en yhteydescä valmiEJtetitissa talkki:.'~

kastoissa on ollut 5 ·- 10 ~~ mag.aesi.i ttia,. jolloin p:.i.ez.empi luku e~1us·r.·'a. 

vai keinta tuotet ta . On ilmeistä~ että mi tii. pienemmäksi magn,_oaii ijt:f p: te:: •• 

suus voidaw. alentaa 3i tä suurBmpi mahdolli~;:uus or. päastä le.hell e t&. .. k:i.n 

omaa valkeusarvoa, jolta pa.rhaimmillaal~. liene$ 85 - 69 %. i~=u~. tten tummj :n 

Lnineraalien poistaminen Yaikutta.neE; aamae.li suun ta~. Niider1 osuus magt".e

eii 1iti1n verrattu..aa l:ieneen kui·l;enkin vähi:i,inen .. 

Edel lä e-site·&yt tuloks3t on saavuteJGtu kc~tehd.asmittal;:ae;va.ise9t:i. ·.otnu ... .. 
tetuL.ssa. tutkimuks:i . .n3a., joisaa on olemassa aina ·c; ei.yt ·tuotteen laatue. 

p:'.kemminkin heikeutä.v.:i.t kuin keinotekoisesti kohvt·;;e.vat t(;kijät. lffi.:;,n 

ollen on odotettavissa~ e·ttä. tehda~:~mi ttaks.avaisesti eaa-.rute·~·~avai; tu:.C'k·~ 

set tulevat olemA-an väh;.ntäin yhtä. hy,rä.t ~ 

Otan:i.emessä, maalitkuun i6 pä.:i.vä.."lH 1963 

c!'Jhtaje 
Prof . 

Laj.ma: 

VALTION TEKNILLINEN 
TUTK:thtUS LAITOS 

Tutkimusins i nööri 

Liitteenä; t utkimusselostuksia 

V.ALTION TEKNil·l:i:NEN ':.TOTKDWSLAI'WS 

Vuoriteknillinen labora t o:do 

R.T . Hukki 
R.T .. Hukk:i 

E.Or i vuori 
E.Orivuori 
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v~ .. i;,0: : : :n J.iihetn l.:o 763/'t-':;. ~ . 196? 

ei , : T auc l.ln to Lahnaolar.rpi-f: uur~i t~lll'9.Bt& 

Kauppe- ja teollisuusr.u .li..;~c '1.öll--

~· 
suuuneuvo"teluk· nm.>Il vuorite~llisuus~ .. os~on J J.Uf.. • .t~·. Suor. •m ~·<-J.r,·:. 

Asian käsittelyä varten o.a jaostolla ollut kål,• .. _t·.:;:ivi'Jsl ~·n 

A. t!d.kkosen, !!. Raj 'l-IIa.llin ja ri . ~·.lisku.l 17 • '). 1962 alle~::..t•joi t ,:- _.,. 

~ualei tok3en 'ru.or;. teknilli.sen laboratorion H>.12 . 'l961 , .1rof. -~· 

JäJ."Visen, prof. l1.l.fikkolo.n je. tekn . lirJ . T . Lukkarise.l kyauises-t,E, 

asiasta antanat lausunnot . 

Lisä...ltsi on jaooto kuullut asian tun tij oi.na uipl. ine. 0 . AL.·· 

rotua ja fil.maiot . A. Uikkosta. 

Nliiden aelvi tysten perusteella jaosto ':atsoo, c ttä "Lahnas-

lampi-euunni .. elma" on tehty huolella ja aaiantw1temu.lceella . 

Joooton l~si tyitaan mukaan on kuitenkin suunnitelman edel-

lyttämä ~00 milj . markkaa koko»aisinvestointitarpoena riittämätön. 



............. 

Tarkoitukseen olisi varattava n . 350 milJ.markkaa. ~ähän ei kuiten-

kaan sisäl~ tehdasalueelta rakennettavan tien kustannukset, jotka 

on arvioitu n . ~5 milj .markaksi. 

Hankkeen k&lnattavuus on oleallieesti riippuvainen talkin 

saannlsta ~Ja val!reus<lsteeste. Jaosto to·t~eaa tässä suhteessa, että 

Valtion telm:i.llit~en tutkimusln.i toksen vuori teknillisen laboratorion 

18.5 . ·1962 antaman a.i~leenkoetusselostuksen mukaan suoritettujen rikas-. 
·i;ugkok.eidon valossa r.)n mahdollista saavuttaa 33 % talkin saalis ja 

e·t"jä ~.~uotteen valkeusaste jä.lktjauhe.tukailla ·.,oidaan nostaa 79 %aiin . 

N~illä ed.sllytyksillä näyt-'l;ää yri ty'3 kannr ttaval ta, vaikka huomioi-

dean edellä esitetty suurempi pääomasi,joi tltS ja vaikka tuotteen suun-

nitelrti.saL arvicJ tu ·wy1.1.tihinta laq'dsi 10 5G. 

tJ aos'.;o f:l.:tu·(·· <;tcllee, että V•U tion telt-,...'1illi8en tutk:imu~:lai toksen 

) r• . ' 

J o~ ~n 

• __: • -Ttm_t.,;_; ·-~-~. 

· . .:-un;t · c. 

t'J . ._)O .f . , . ..,.~0 

·;oi,',J: ,rr,._, j~ vor 1\ IJUryh:.O:,; 
y,y !~~~H)LJ ·,·~·;_,.;lt)S':\! 

.te .. ·; 1 i_ n'·"}/: 
P1 'w< n.i oh ;.tlj ·~ . __ }~ ' ~!'llJ·l;t.Qm__ 

Å. :Ie '~,s tl'Öll1 



Lahnaalammon vuoJ.uki vieaiintymä.ä 
ja sen hyväkaikäy·ttä.mistä koskeval 

aikaisempaa tutkimusaineistoa 

Vuolukiven käyttömahdollisuuksista, 20.3.55/'l'.Mikkola 

Tolkki-magneeiittitutkimukset vv. 1955~56/~.Mikkola 
Näytekiven louhinta Lahnaslammalta talvella 1957/5·4·57/S.Lehmuskallio 
Talkki-magneaiitin koerikastue VTTcllä 1957/1.6.57/S.Lehmuskallio 

Tslkkitutkimus v. 1957/11.11.57/T.Mikkola 
Uagnesii tin hehkutua, sintraua ja sulamislämpötilojan määri tye/VTTcn 

Qetcllurginan laboratorio/21.12.1957/Asanti 

Lahnaalammen toteu.ttamieauunnitalma/17.1.58/S.Lehmuake.llio 

Tslkin koerikastua II VTT&llä 14.12.57 ~ 21.1.58/17.3.58 S.Lehmuskallio 

Lahnaalemman toteuttamiaeuunnitelma II/5.5.1958 S.Lehmuskallio 

Magneaiitin ja Ui-rika.eteen valmiatus/24.6.1958 S.Lohmuskallio 

Lahnaelampi, nagneettisct kokeilut/27.6.58 S.Lohmuekallio 
P.U. Iehnaelnmman talkk!~magneaiittiesiintymän hyväkaikäyttösuunnitelmicta/ 

11.10.59 H.Raja-Halli 
Lshneslampi, kiisuvaehdotuekokeet, VTT/27.4.60/S.Lehmuakallio 

Lahnaalammen vuolukiviesiintymän ~väksikäyttömahdollisuuksiata/31.8.60 
T.Mikkola, A.Mikkonan, H.Raja-Halli 

Liitteeta Die Verwendung von Talkum in der Papior-lndustrie/ 
"Papior Zeitung" 1957 

Kotimaista talkkia paperiteollisuuden tarpeisiin/ 
"Paperi ja Puu" lh o 11 /Erkki Aal tio 1959 

Lausunto karbonaattijätteen k~ttökelpoisuudeeta/ 
14.5.60 Martti Salonen 
VTTcn vuorilaboratorion tutkinueaelostus/5.8.60 R.Hukki 

Kaskuelaborotori.on tutkimueaelo.3tukeet 5·5·58 je. 18,10.60 
s.Englund & J.Alhojärvi 

Veitsiluoto Oy&n tutkimusselostukset 1.2.57 ja 28.4.58/ 
E.Lauri 

JUoeänkoaken paperitehtaan tutkimusaalostue 6.6.60 

'ielkkirilmeteiden v lmiataad.nen vonhdottamalla, rikasteiden jauhaminen ja 
keskimääräisen r&ekoon m&äritys ocinaiepinta-alan poruot ella~'n vuori

laboratorio, Bukki & Oriwori 17.10.60 

2utkimukaot k&oliinin korvaamioekai Lahnavl en talk6ll paperiteollieuu
dossamos/9.12.60 • Kikkonen, esitelmä Vuor13.yh4.gaol.jaoatossa 

U~tteiden talkl:ipi tuiEJuudon ja niistä erotettujen tnlkkirikasteiclen 
valkoisuuensteon mlärit,yajVTT Hur~ & Orivuori 21.12.6o 
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A.J.~ikkonen ja T.Tuisku/Länsi-Saksaan tehdystä opintomatkasta keeällä 1962 
H.Rnja-Halli & ~.Orivuori/Englantiin, Kanadaan j USAahan tehdystä opinto
matktlSt syyskesällä 1962 

Tila.a!gllir,ta: 

Tulliballi~~aen tilastolliset taulukot 
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KAUPPA- JA TEOLLI SUUSMINISTERI O 

Teollisuusosasto 
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 
Valkeakoski 

Viite: 

As i a: 

2 . 9 .1964 

N ~ o 18/270/64 

Yhtyneet Paperitehtaat 
Osakeyhtiön ja Lohjan 
Kal kkitehdas Oy - Lojo 
Kal kve rk Ab :n kirje 
26 . 8 . 1964 . 
Enint ään 200 000 mkn 
valtion avustuksen myön
t äminen Lahnasl ammen 
talkkikoerikastushankkee 
seen (13 Pl .XIX :34/63). 

Lohjan Kalkkitehdas Oy-Lojo Kalkver k Ab 
Yrjönkatu 30 
Helsinki 

Suomen Halmi Osakeyhtiö 
Otaniemi 

Kauppa - j a teolli suusministeriö on, valtiovarainministe
riön annet tua t änään as iasta puoltavan lausunnon, päät tänyt , 
että vuoden 1if63 valtion menoarvion momentin 13 Pl .XI X:34 
(Teollistamistutkimukset ja niistä aiheutuvat hallintomenot) 
siirtomäär ärahasta maksetaan Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyh
tiölle j a Lohjan Kalkkitehdas - Lo j o Kalkverk Ab:ll e yhteisesti 
maini ttujen yhtiöiden kauppa- ja teollisuusministeriölle l ä 
hettämässä , 26 . 8 . 1964 päivätyssä hakemuskirjeessä mai nitun 
Lahnaslammen t alkki esiint ymän koeri kastustoi minnasta aiheutu
vista myöhemmin kauppa - j a t eollisuusmi nisteriön hyväksymis t ä 
kustannuksista yhteensä enintään yksi neljäsosa (l/4), ei kui
tenkaan yli 200 000 mk, seuraavilla ehdoilla . 

l) Koerikastussuunni telma toteutetaan Suomen Malmi Osa
keyht i ön laatiman koerikastussuunnitelman pohjalta s i ten , 
että talkkirikastetta valmistetaan vai n se vähi mmäismäärä, 
mikä on tar peen luotettavan kuvan saamiseksi tuotteen laadus 
ta . 

2 ) Määr äraha on myönnetty edellyttäen, että Suomen Malmi 
Osakeyht i ön yhti ökokous hyväksyy mainitun yht i ön Yhtyneet Pa
per i tehtaat Osakeyhtiöll e ja Loh jan Kal kkitehdas Oyglle l ähet
tämässä 1.8 .1964 päivätyssä kir j eessä tekemän Lahnaslammen 
tal kkihanketta koskevan tarjouksen . 
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3) Määrär aha on myönnetty edellyttäen 9 että Yhtyneet Pa

peritehtaat Osakeyhti ö ja Lohjan Kal kkitehda s Oy - Loj o Kal k

verk Ab mahdollis i mman pi an ja viime istään vuoden 1964 l op

puun mennessä ilmoi ttavat sekä kauppa- j a teol lisuusmini ste
riöll e että Suomen Malmi Osakeyhti ölle ryhtyvänsä viimeks i mai 
nitun yhtiön ens i ks i maini tuille yhtiöi lle l ähettämän 1 . 8.1964 
päivätyn ki rjeen mukaiseen koerikastustoi mi ntaan j a vuoden 
1965 l oppuun mennessä r yhtyvät Lahnaslammella mainitun tarjous 

kirjeen mukai seen koerikastustoimintaan . 
4) Tutkimuskustannuksia hyväksyttäessä pidetään poh jana 

haki j ayhtiöiden 26 .8 .1964 päivät yssä kirj eessä esitettyä 
950 000 markkaan päätyvää kustannusarviota~ jolloi n koetoi min

nassa t uotet ulle t a l kkirikasteelle ei l asketa mitään h i ntaa . 
Maksettavaksi hyväksytään paperin valmi stuksen osal ta vain ne 
konetunnit 1 j otka aiheutuvat paperikone iden s iirtymisest ä käyt 
tämään tal kkia muiden täyteaine iden s i jaan . Sen sijaan ei mak
seta korvausta niiltä paperikonetunneilta, joiden a i kana ko
neet tuottavat t al kki pitoista paperia . Suomen Malmi Osakeyhtiön 

~ 

korvauksetta käyttöön l uovut tamien kone iden ja l a i tteiden osal -
ta e i makseta konevuokr ia . 

5) Koer i kastustoimi nnan a ikana tutkimusta suori t t ava t yh
tiöt pitävät yhteyttä kauppa - j a teol l i suusmini steriöön sekä 
Suomen Mal mi Osakeyhtiöön . 

6) Tutki mustulokse t asetetaan välittömästi tutkimusten val 

mistuttua kauppa- ja teol li suusministeri ön j a sen määräämien 
vapaasti käytettäväksi. 

7) Tutkimuskustaru!uks i sta pidetään erillinen tilinpito , j o

ka tutki muksen valmistuttua l uovute t aan kauppa - j a teolli suus 
mi nisteriölle . 

8) Mikäli koerikastustoimi ntaa suorittavat yhtiöt ilmoitta
vat Suomen Mal mi Osakeyhtiön lähettämän 1 .8 .1964 päivätyn kir
j een muka i sesti viimeistään j oulukuun loppuun mennessä 1 967 ~ 

etteivät ne ryhdy t uotantotoimintaan , yhtiöt luovuttavat kaup
pa- j a teollisuusministeriölle tai sen mää räämille korvauksetta 
kaikki koevaiheen a i kana saavuttamansa tutkimus - ja koetulokset 
sekä muut asiaa valaisevat selvitykset , jossa tapauksessa tut 
kimusvaroill a hankitut koneistot ja laitteet palautetaan val 
tiolle t a i sen määräämälle . 
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9) Myönnetyn määrärahan maksatusta on myöhemmin erikseen 
pyydettävä j a maksatus tapahtuu tutkimuksen suorittamisen a i
kana jälkikäteen puolivuos i ttain kauppa - ja teollisuusminis
teriön hyväksyttyä tutkimuksesta a iheutuneet kustannukset . 

Kauppa- ja teollisuusministeri Olavi J l"1attila 

Yli tarkastaja Pentt i I Saarikka 

Tiedoksi 
KTM: n til itoimisto 



Viite : YhtynGet Paperitehtaat Oy : n ja Lohjan Kalkkitehdas Oy: n kirjelmä 27 . 5. 64 

Asia: Lahnaslam,.,l;ln tall<k ihanke 

Vastauksena otsikkoasiaa koskevaan kirjelmäänne sekä tämän johdosta käymiimme 

jatkoneuvotteluihin esitämme seuraavan tarjouksemme. 

Nimitämme seuraavassa Suomen Malmi Osakeyhtiötä "Malmiksi" sekä Yhtyneet Paperiteh

taat Oy:tä ja Lohjan Kalkkitehdas Oy:tä yhteisesti "Yrittäjäksi". 

Toteamme, e t tä kysymyksessä on 

~ a) koevaihe, Yrittäjän Lahnaslammen talkkiesiintymän toteuttamismahdollisuuk-

sien tutkiminen toisaalta paikalla suoritettavaksi suunnitellun koerikastukeen 

avulla ja toisaalta näin saadun talkkirikasteen koekäyt tö paperin täyteainee

na paperitehtailla, s ekä 

b) edellisen koetoiminnan osoittautuessa myönteiseksi Lahnaslammen talkkiesiin

tymän ja Malmin Lahnaslammalla olevan omaisuuden luovutus (myyminen) Yrittä

jälle. 

1. Malmin Lahnaslammen talkkiesiintymään liittyvä omaisuus 

1.1 "Lahnaslammen kaivospiirit 1- 2", maa- alueineen ja apualueineen siellä ole

vine rakennelminen kuten koerikastamo~akennus, varasto, sauna ja paja. 

1. 2 "Lahnaslammen irtaimisto" ; käsittäen Lahnaslamwella olevat sellaiset kaivos

ja rikastuakoneet ja laitteet, mitkä ovat tarpeen koerikastuavaiheen aika

na ja mitkä jäävät Yrittäjän käyttöön lopullista toimintaa aloitettaessa. 

Tähän ryhmään luetaan myös kuuluvaksi paikalla olevat kaksi siirrettävää 

asuntovaunuparakkia. 

1.3 Varsinainen "malmiesiintymä" sekä sen hyväksikäyttämistä koskeva "tutki

musaineisto". 

2. Lahnaslammalla suoritettavaa koerikastukeen osalta ehdotetaan: 

2. 1 Yrittäjä pyrkii suorittamaan koerikastuksen v.l965 aikana ja talkkirikas

teen paperitehdasajot v. 1965- 66 aikana. Tämänmukaises ti edellytetään koe

vaiheen kestävän v.l966 loppuun. 

2. 2 Malmi luovuttaa edelläsanotun koevaiheen ajaksi korvauksetta Yrittäjän 

käyttöön kohdassa 1 luetellun omaisuutensa. 

2.3 Yrittäjän on helmikuun loppuun mennessä 1967 kirjallisesti ilmoite t tava 

Malmille päät öksestään, jolloin 



2.31 kielteisessä tapauksessa Yrittäjä luovuttaa Malmille korvauksetta 

kaikki koevaiheen aikana saavuttamansa tutkimus-ja koetulokset sekä 

muut asiaa valaisevat selvitykset. Muut osapuolten välillä voimaan

tulevaksi suunnitellut jatkotoimenpiteet raukeavat. 

2.32 myönteisessä tapauksessa jäljempänä esitettävä Lahnaslarnmen talkki

esiintymää koskeva luovitussopimus tulee vaimaan 

2.4 Koerikastuksesta vastaa Yrittäjä mutta Malmi on va lmiina eri sopimuksella 

ja ehdoilla osallistumaan koerikastukseen. 

3. Lahnaslammen talkkiesiintyåää koskeva luovutussopimus 

~1 Koevaiheen osoittautuessa myönteiseksi ja Yrittäjän edellä kohdan 2.32 mUka 

kaan ilmoitettua Malmille ryhtyvänsä tuotannolliseen toimintaan Lahnas

lammella, astuvat voimaan seuraavat osapuoleen kesken sopimat velvoiteet 

3.1 Malmi siirtää omistamansa kaivospiirit 11 Lahnaslampi 1-211 sekä kaikki tut

kimustuloksensa Yrittäjälle, jolloin Yrittäjä samalla maksaa Malmille 

~000 markkaa (viimeistään helmikuussa 1967) 

3.2 Lahnaslammen irt~}miston sitoutuu Yrittäjä lunastamaan nimiinsä viimeis

tään helmikuussa 1968 ja maksaa tällöin Malmille 50 000 markkaa 

3.3 Varsinaista Lahnaslammen talkkiesiintymää koskeva kauppasumma maksetaan 

viiden vuoden aikana seuraavasti: 

3·4 

helmikuussa 
II 

II 

" 
" 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

25 000 mk 

25 000 " 
50 000 II 

50 000 " 

50 000 " 

Indeksiehto ?? Tässä l uonnoksessa on maksuehdot sidottu tiukempaan aika

tauluun kuin aikaisemmin, joten mielestäni indeksiehtoa ei tarvittaisi tai 

se voisi olla lievä 25 % . 

4.Muita määr~ksiä 

4.1 Tämäj tarjoukse~e hyväksymine~ edellyttf å, että ~ittäjä r jhtyy koeioi

min{aan LahnasYammella xxXji~ v.1965. Tässä tapauksessa pyydämme saada 

vastauksenne tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä. 

4.2 Mikäli Yrittäjä suhtautuu Lahnaslammen hankkeen toteuttamiseen positiivi

sesti, mutta pitää edellyttämäämme aikataulua liian tiukkana ja haluaisi 

tarkistaa esittämiäämme maksuaikoja, pyydämme saada vastauksenne tulevan 

syyskuun aikana, jolloin olemme valmiit neuvottelemaan asiasta(uudessa 

valossa~ 



Otaniemi 

Professori Paavo Haapala 

Outokumpu Oy 

Kuparitalo 

Tervq ~ 

Käytyjen keskustelujen perusteel l a Yht]~eet Paperitehtaat Oy : llä ja Lohjan 

Kalkkitehda s Oy : l lä on tarkoituksena saada La~as1ammen kys~~s pois päiväjär

jestyksestä kuluvan he inä- elokuun aikana , ennenkuin YP:n tuomari Leht o siirtyy 

uuteen toimeensa. Asianomaisten yhtiöiden keskinäiset neuvottelut jatkuvat ja 

luonnollista on, että niiden edustajat ennen lopullisia p?~töksiään haluavat 

tietää , millä ehdoilla SMOy l oppujen lopuksi luopuu Lahnaslammen omaisuudes taan. 

SMOy:n johtokunnan 3.6 . 64 päätöksen mukaisesti olen laatinut oheisen luonnoksen 

vas taukseksi YP: n ja LK : n esittämään kirjelmään. Keskusteluissa asianomaist8n 

kans sa on käynyt ilmi , että t arjouksemme , ollakseen yleensä hyväksyttävissä , 

tulisi olla kchtuullineJ ja kauppasumman kiinteän. ~oyaltyn s isällyttäminen 

tarjoukseen (ehtoihin) saattaisi ajaa karille koko asian , siitä he eivät kerta

kaikkiaan pidä . Tämä on mielestäni kaikkein ikävin juttu. Onhan royalty, vaikka 

vaatimatonkin, oikein määriteltynä, kummallekin osapuolelle oikeudenmukainen . 

Olemme tässä tapauksessa, kuten ennenkin he ikomman ~~emassa ja alakynnessä , Vas

tapu oli saa melkeinpä sanella ehdot , meillä ei ole suurta valinnan varaa. Toi

saalta, eihän myöskään meille Ge seikka, että kauppasumma jää pieneksi, ole rat

kaisevaa, vaan ylipäätään se y että saataisiin yritys käyntiin, eikö niin. Esittä

mäni ratkaisu meidän puolel tamme ei ainakaan tulisi vaikeuttamaan sopimukseen 

pääsyä. 

SMOy :n johtokuntaa emme voine saada kokoon , mutta pöytäkirjaan voitaneen panna 

asia käsi tel lyksi johtokunnassa, koska kaikkien jäsenten kanssa on asiasta kes

kusteltu . Mitään vas t avä itteitä eivät muut jäsenet ol e esittäneet, joten toivon 

Sinunkin voivan yhtyä ehdotukseeni . Olisihan hyvä, että saisimme virallisen 

vastauksemme vastapuolelle ajoissa, niin ettei ainakaan asia jää siitä kiini, 

kun nyt loppujen lopuksi ol emme näin l ähellä loppusuoraa. 

SMOY 5 6. 500. 6 63 KKPO>'HKI 9C77 



Otaniemi 

Asia : Lahnaslammen talkkihanke 

Raja- Hallin luonnos 

SMQy:n joht okunnalle 

Yhtyneet Paperitehtaat qy :n j a Lohjan Kal kkitehda s Qy :n kirjelmä 27. 5. 64 

Lähtökohtana seuraavassa esittämäämme pidämme niitä välillämme käytyjä neuvot

teluja, j oiden t arkoituksena on ollut pyrkiä sellaisiin sopimus- ja yhteistoi• 

mintajärj estel yihin , joiden pohjalta Lahnasl ampi- hankkeen toteuttaminen kävisi 

mahdolliseksi . 

Neuvotteluissa kanssanne on todettu , että ennen Lahnaslampi- suunnitelman lo

pullista toteuttamista on suor itettava tarkemmin tutkittavaa optimi kokoa vas

taava koerikas tua sen seikan selvi t tämiseksi , voidaa~~o Lahnasl ammen tal kkiH 

rikastetta tuottaa j a käyttää niinkuin ko suunnitelma edel l yttää. Tämän koe~ 

vaiheen on laskettu kestävän 2- 3 vuotta . 

Kun Lahnaslampi~esiinty~ siirtyisi omistuksee~~e vasta myönteiseksi osoittau~ 

tuneen koerikas tuavaiheen jälkeen, olisi keskenämme jo ennen koerikastukseen 

r yhtymistä sovittava niistä ehdoista, joill a Lahnaslammen luovutue aikanaan 

tul isi tapaht~aan. Koerikastuavaiheen yhteistoimintaa määrittelevist ä toimen

piteistä on katsottu voitavan neuvotella senjälkeen kun itse pääsopimuksesta, 

Lahnaslammen l uovutukses t a (myynnistä) ensin päästäi sii n sopimukseen. Olemme 

harkinneet oike~ksi esittää tarjouksemme siltä pohjalta 9 että samal l a kun väl~ 

tetään r asittamasta a l kavaa kaivosyritystä liian ankarilla maksuvel voitteilla, 

olisi meidän kuitenkin saatava kohtuullinen osa Lahnaslammen hyväksi suoritta~ 

mistamme tutki muskuluista. 

Nimi tämme seuraavassa Suomen Malmi Osakeyhtiötä omaisuuden luovuttajana , myy

jänä, ":Malmiksi" .. Samoin käytämme Yhtyneet Paperitehtaat Oy : stä j a Lohjan Kalk

kitehdas Oy : stä omaisuuden vastaanottajina yht eistä nimitystä "Yrittäjä". 
r ~ 

// h / Malmin Lahnaslammein_talkkiasi intymää koskeva. omaisuus käst_ttää 

· :,._/ "'. / \Y ' 181 Itse"mal miesiintymän 11 sekä sen hyväks i käyttämistä koskevat 11 tu"':;'k-i1Tlustu-
r \" . 1 ~ 

rrl' . .l~cJ/1/./ l okset ; joi lla 1 m arvoa Yrittäji:ille . 

,~ /! ( ~\ 1. 2 "Kaivospiiri t " . = kiinteistöt. Tähän ryhmään luetaan Lahnaslammen kaivos ... 

{(·~\!}/ piirit 1~2 maa~alueineen ja apualueineen siellä olevine rakennuksineen, 

,1{ J ll (kuten koerikastamorakennus , varas t o , sauna ja paja~ 
y t l. 3 " Irtaimiston"; Lahnaslammella ol evat kaivos ... ja rikastuekoneet sekä sel-

l~ laiset laitteet ja tarvikkeet , mitkä ovat tarpeen koerikastuavaiheen 

V' aikana j a jäävät Yri ttäjän käyttöön lopullista toimi ntaa aloitettaessao 
SMOY 5 B. 500. 6 63 KKPQyHKI 9C77 



2. Koerikastuavai he 

2. 1 Malmi l uovuttaa koer i kastuavaiheen a jaksi vapaasti Yrittäjän käy ttöön 

edellä kohdas sa 1 luetellun omaisuudensa . 

Koerikastuavai heen edellytetään kest~vän vuoden 1966 loppuuno Mol emmi n

puolise l la sopimuksel l a voidaan koeai kaa kuitenkin pidentää vuodella , 

milloin tämän katso t aan olevan ehdottoman väl ttämät öntä päätarkoituksen 

saavuj; taJlli seks i . . · · ' ~ ;. .:. ;. 11.-. -~ ~~~V?vf.u_ /At..t..ltt.A · • J"""'(). wi..-v.P i" tn·YVVI~ ~e.·fo't ;---..~,,o. 
Ennen edelläsanotun koer ikas tuavaiheen päättymi stä ' on Yrittäjän ilmoi-

tettava Malmil l e päätöksestään, jolloin 

2o3l kielte i sessä t apauksessa luovutus t a koskeva myyntisopimus r aukeaa , 

2~32 myönt e i sessä tapaukses sa t u l ee voimaan Lahnaslammen luovutusta 

koskeva sopimusp jost a seur aavassa käy t e tään nimi tystä "myynti .... 

sopi mus". 

3~ Lahnas l ammen talkkiesi intymää koskeva myyntisopi mus 

3.1 MYYntisopimuksen voimaantullessa sii rre tään edellä kohdassa 1/ 1- 2 mai~ 

nittu L~~naslammen tutkimusaine i sto j a kaivospi irit Yri ttäjäl le , j olloin 

Yri t täjä samalla maksaa Malmille 50 000 markkaa. 

3. 2 Lahna slammen ir~imiston (1/ 3) s itout uu Yrittäjä lunastamaan nimi i nsä 

tuo tannon a lkaes sa tai viimeis t ään 2 vuoden kuluttua myyntisopimuksen 

allekirjoittamisesta , maksaen tällöin Mal mille 50 000 markkaa . 

3. 3 Vars i naista Lahnas l awnen t a lkki e s i intymää koskeva kauppasumma makse~ 

taan v.ii4an vuoden aikana seuraavast i : 

t uotannon alkamista seur aavan ka l ente rivuoden al ussa 

§euraavan vuoden al ussa 

sitä seur aavan vuoden alussa 

sitä seuraav:ian::,kalidanarueden aikana, a 50 000 mk,yht . 

kauppa summana yhteensä 

10 000 mk 

40 000 " 

50 000 II 

~ lQO 000 II 

200 000 mk 

Edellytämme , et tä esi t tämämme näkökohdat ova t periaa tteel l isi a , joiden pohja lta 

ol emme va l mi it neuvottelemaan yksi ty iskohdista sopimuksen aikaansaamiseks i . 

Odotamme vastaustanne niin pian kuin mahdollista, vi imeistään kuitenki n $ämän 

vuoden marra skuun l oppuun mennessä. 

Kunni oittaen 

SUOMEN 1\ff.ALMI OSAKEYHTI Ö 



Suomen Malmi Oy 

OTANIEMI 

Lahnaslammen talkkihanke 

Aikaisempaan kirjeenvaihtoon sekä neuvotteluihin viitaten il

moitamme käyneemme keskenämme neuvotteluja otsikossa mainitun 

hankkeen toteuttamismahdollisuuksien tutkimiseksi. Näiden tu

los on, että me olemme periaatteessa, joskin viel ä epäröiden, 

kiinnostuneet koetuotannosta j~ sen tuloksista riippuen, hank

keeseen ryhtymisestä. 

Keskusteluiss~~e olemme todennee t, että e~ntymä sijaitsee 

kotimarkkinoita ajatellen suhteellisen hyvin, vaikka ei lähes

kään kulutuksen painopisteessä. Vientimarkkinain· kannalta si

jainti on huono. Huonot kuljetus- ja voimansiirtoyhteydet li

sää vät puolestaan käyttökustannuks i a. Kaivostoiminnan luon 

teesta j a syr j äisestä sija i nnista johtuu, että huomattavasti 

yli puolet kustannuksista on kiinteitä, QOsta johtuen vasta 

suuri t u ot a nto antaa taloudel lisesti kannattavan tuloksen. 

Esiintymän koko kylläkin t ekee myös suuren tuotannon mahdolli

seks i , j os t uotanto saadaan markkinoitua. 

Tuotteiden menekin kannalta on ilmeistä, että täyteaineille 

a setettujen, j atkuv asti n ousev ien laatuvaatimusten j ohdost a, 

ja toisaalta paperiteollisuuden kaolinin korvaamiseen t alkilla 

osoittaman, yleensä od otettua laimeamman kii'nnostuksen vuoksi 

'tuotannon myynnin kohottaminen kannattaviin tuotantomää riin tu

lee edistymään aikaisemmissa suunnitelmissa edellytettyä hitaam

min. T oisaalta alkuvaiheissa j oudutaan paperiteoll i suudelle me

nevissä myynneissä ilmeisesti alittamaan tuntuvast i kaolinin 



hintataso , jotta riittävän perustuot antamäärän myynt i s aa t ai 

siin turvatuksi . Talkin muu käyttö on suhteellisen pientä ja 

sillä ei ole sanottavaa merkitystä kaiv ostoiminnan kannatta 

vuudelle. Vientikaupan mahdollisuuksia huonontavat korkeat 

rahtikustannukset, jotka lisäävät kaolinin kilpailukykyisyyt 

tä mahdollis issa vientimaissa ~ 

Kaikesta edellä sanotusta j ohtuu, j os koevaiheen tul os kehoit 

taa jatkamaan varsinaisella täysimittaisella laaj entuva l l a 

tuotannolla, että l aitos joutuu toimimaan t appi ollisena tai 

heikosti tuottavana aikaisemp ia arv i ointeja huomatta vasti pi 

temmän a j an . Kats omme, että kaikki myyntimah dol l isuudet nii n 

kotima~han kuin ulkomaille, s amoin kuin , kustannustason muu t 

tumisen johdosta, erillise t kus tannusteki j ät, on ~arkistet ta 

va yksityiskohtaisesti, _e nnenkuin voi mme nyt s uunniteltua yh 

teistoiminta-ajatusta kehit tää konkreettisempiin muotoihin 

sopimuksineen kesken~mme ja yhtiönne ka nssa • .. 

Ennen j atkotoimenpiteitä ol isi t a rpeen saada Teiltä peruut 

tamaton, määräajan voimaspa oleva tarjous kysymykseen t ule

van Te idän omaisuutenne luovutuksen ehdo~sta . Tässä mi e les

sä ehdotamme neuvottelua, jossa py r i ttäisi in selvittämään 

l uovutuksesta aiheutuvat kustannus.t eki jät .j a tar jouksen 

v o imassaoloaika . Kuten e dell ä sanotustA. selvinnee, katsomme 

a s ian pos itiiviselle ratkaisulle suur eksi eduksi, jos lunas 

t usmaksut eivät tulisi rasittamaan suunn i te l lun yrityksen en

simmäisiä , tapp~ollisia toimint avuosia . 

Valkeakoskella toukokuun 27 päivänä 1964 

LOHJAN KALKKITEHDAS OY 

- LOJO KALKVERK AB 
/ r- ~ 

//J-·-z.-7 ... 77~~~-

YH]fNEET PAPERITEHTAAT OSAKEYHTIÖ 

,fJ~~ 



5. 2. 64 

Asia: Lahnaslammc n t alkkikoerikastamo 

Suomen Malmi Osakeyhtl.ön laat i man 30. 1. 1963 päivätyn ns Lahnasl ampi -p .. ä 

suunni t e l man pohja l t a toteute t tavaksi suum.itellun tal kki koerikas tamon r a

kentamises t a Lahnasl ammel le on käyty neuvotteluja useaan otteeseen muun mua s 

sa Yhtyneet Paperitehta~t OYe n, Kajaani Oy: n , Metsäliiton Sel lul oosa Oy:n, ,. 
Typpi Oy:n j a Enso- Gutzei t Oy:n kanssa. Koe r i kastamohankkeen t oteuttami sen 

rahoitus ja yr i tykseen s isältyvän r i skin j akami nen on t ällöi n ollut keskei

senä kysymyksenä.. Näi den neuvottelujen pohjalta esi tämme Tei lle kunni oittavaa-

t i seuraavaa. 

Al ustavan kustannusarvion mukaan tarvi ttaisiin koerikastamon rakennus-kone~ 

hankinta- ja muihin perustami skuat nnuksiin sekä ensimmäisen vuoden käyttö

kustannuksiin yhteensä noin 1 500 000 mar kkaa. 

Suomen ~almi Osakeyhtiön sekä kauppa- ja teo l l i suusmi niaterian väli llä käy

t yjen neuvo t telujen pohjalta on hankkeen r ahoitus su .. nni teltu j ärj este t t ä 

väksi sitem, e t tä pääosa r ahoituksesta hanki ttaisiin Suomen Mal mi Osakey h

tiön pääosakkaalta , va1ti01ta. Tämän mukai Gesti on suunni tel tu pyydettäv~~

s i 1 000 000 markan vientimaksulainamää.rärahan ot tami sta ko tarkoitukseen 

v&lti on vuoden 1964 kevätl i sämenoarvi oon. Lisäksi on tarkoitus pyytää kauppa

ja teoll isuusministeriöltä valtion tuiea koer ikastamohankkeel l e teolista

mistutkimusmä~rärahoista 200 000 markan määräisenä val tion avustuksena o Ra

hoi t uksesta tämän jälkeen puuttuva osa 300 000 markkaa jäisi t a l kinkäyttöä 

kokeilevien yhtiöiden TI1t yneet Paper i tehtaat Oy:n , Kaj aani Oy: n 9 ~e tsäliiton 

Sellul oosa Oy:n ja Typpi Qy:n yht e i nesti vastattavaksi . 
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Koerikaatamon edellämainittu rahoitussuunnitolmnn lainoitusj ärjestely edel

lyttää, ett ä Yhtynee t Paper itehtaat Oy. Kajaani Oy, metsälii ton Selluloosa Qy 

~yppi Oy jn ~nao Gutzei t Qy menevät kukin kohdaltaan måäräosuutcen rajoittu

vaan omavelkaisoon t akauksoon yhden miljoonan markan vientimnkoulainamäärära

han, een korkojen ja mahdollisten viivästyakorkojen. indeksi korotuksen sekä 

perimiskuetannueten maksamisesta seuraavien prooenttilukujen mukaisissa suh

teis sa: 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 40% 

Kajaani Oy 20 t• 

·etaä.lii ton Selluloosa Oy 15 " 

'l'yppi Oy 15 u 

Enso-Gutzeit Oy 10 " 

Yhtoenei 100 ~ 

Käytt ökustannusten rahoitusjärjestelyssä on ajateltu, että talkkia käyttävät 

yhtiöt os·ta.vat suunnitellun koerikastaillan talkki tuotannon hintaan, mikä vas

taisi kaoliinin keskimääräistä hintaa eli noin 80 markkaa. tonnilta. Alust a

vien tiedust elujen perueteell voitaneen koetuotannoeta, josta on a rvioitu 

scatavan noin 1 000 to~a, osa myydä myös mahdollisille muille talkin käyt

täjille . J.:ikäli koko euunni tol tu tal .. ki tuotanto saadaan myydyksi, arvioidaan 

tuotoksi 550 000 markkaa. Tti.m'. myynti tuotto käytettäisiin ensisijaisesti käyt 

tökustannustan rahoittamiseen ja vasta mahdollinen yli jäävä osa yhtitlidon 

takauavaetuiden vähentämiseen. 

Mikäli koetoiminnan tulokset osoittautuvat myönteisikoi, on tarkoit ksena 

päätty~ lopullisen t hdnslaitokocn rakentamiseen t~tin kirjeen alussa mai

nitun LahnPolampi-plläsuunnitel~an p hjaltao Mainittuun lopulliseen tehd~ o

hankkooeeen olisivat nyt koorikastamohankl.ecn~lainoituksaata takuuseen me

nevät yhtiöt oikeutetut osa llistumaan e s imerkiksi takuuosuuksiensa suhteessa . 

Tässä vaiheeaea on katsottu ennenaika1aekei esittää lopullista e dotustn hank

keen t o teuttamiamuodosta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, mikä voita

neen tarkoituksonm~kaisemcin tehdä toteuttamista selvittelevän yhteiselimen 

toimesta, jossa kaikki yritykseen osallistuvat yhtitlt ovat edustettuina. 

Edellä esitettyyn viitaten pyydämme ~unnioittavasti Teitä vastaamaan mahd

dollisimman kiireellisosti seuraavaan tiedusteluun. 

Hnluatteko myötävaikuttaa edellä eelostetun Lahnaelammen koerikaetamohankkeon 

toteuttamioeen sekä monnä omavelkniseen tnkaukoeen edelläsanotulla osuudella 

hankkeen rahoitusta varten anottavan 1 000 000 markan viontimakeulainan, sen 

korkojen ja indeksikorotukoon Hekä por iuiskustnnnusten maksamisesta. 
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amalla pyyd mme ilmoittamaan, sitoudutteko oetama n koelaitoksessa tuototta

van talkkia oekä ehdottaoallamme t valla myötävaikuttamaan käyttökuot nnusten 

rahoittamiseen. 

Mikäli suhtaudutte myöntaioeoti ehdotuk3eamme, pyydämme Teitä nimeämään edus

tajanne yhteiseen hanketta totouttavaan elimeent joka tulee laatimaan koeri

kastamohankkeen toteuttamisesta yksityiskoht aisen esityksen yhtiöiden lopul

lioien ratkaisujen pohjaksi . 

Kun valtion vientimaksulainoituksen oaaminen nyt puheenaolevan hankkeen rahoit

tamiseen edellyttää, että sitö kookeva hakemus voidaan tehdä r iittävän ajoissa 

huomioonotettavaksi valtion vuoden 1964 kevätlisämenoarvion piakkoin alkavan 

valmistelun yhteydcss!i , pyydäi:'.me kunnioittavaa i, ottä. antamalla kiireelliaee

ti va ataukson tieduoteluumme tekisitte mahdollisekoi hankkeen p ä rahoituksen 

turvaamisen valtion lainoituksen ooaltao 

Jakelua 

- Yhtyneet Paperitehtaat Qy 

- Kajaani Qy 

- 'etsäliiton Selluloosa Oy 

- Typpi Oy 

~ Enso-Gutzeit Oy 

Tiedoksi& 

Kauppa-ja teollisuuscinisteriö 

SUO J .ALJII OJAKEn TIÖ 

(l~4-.t.- ~\.~t ( 
Paavo Ttaarala :. :tz.6a- lli 
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Otaniemi 5.2 . 196~ 

Yht yneet Paperitehtaat Oy Valkeakoski 
Kajaani Oy Ka jaani 

Asiu: Latnaslammen talkki
:oerilmstarno. 

Metsälii ton Selluloosa Oy Äänekoski 
Typpi Oy Oulu 
i nso- Cutzoit Oy Kanava r anta 1 Helsinki 

() 

Suo1:1en Malmi Osalwyhtiön laat i man 
Lahnaslampi-plitisuunnite~an pohjalta toteutettava a.AJ~·~-v 

rikast~mon r~kentamisesta Lahnasla~~elle on käyty neuvotteluja 
useaan otteeseen muun muassa Yhtyneet Paperitohtuat Oy:n, F~
jaani Oy:n , l:ets=iliiton Sel luloosa Oy : n , Typpi Oy:n j a Enso
Gutzeit Oy :n lrons sa. Koerikasta ohanltkeen t oteuttamisen rahoi
tus ja yrityks ee n sisältyvän riskin jal<:runinon on t ällöin ollut 
ccsltc.~sont..i~,lQl'syr.wk:enä . fni.iden neuvottelujen pohjalta esitämme 

!.44.\MO. • ·_) 

'l'cille ~u~-
Alustavan lmstnnnusarvion mukaan t a rvittaisiin t a lkldkoe

riko.·stamon ra\ onnus-, konehank1nta - ja muihin porusta.miskustan
nuksiin noin 7 0 000 rn. rlili:c.a sekä ensi mmäi sen oden käyttökus
tannuksiin noin 800 000 ~nrkkaa eli rahoitusta yhteensä noin 
1 5oo ooo ~arkY~a . 

~uomen Mulmi Osakeyhtiön sekä lUiuppa- ja t eollisuusminis
teriön välillä kvyty j cn neuvotteluj en pohjalta on hankkeen r a

/ hoi i..us suun · tcltu j ~· r j ectettävliksi siten, että pääosa rahoi

tul<sesta hankittaisiin ouomen Halmi Oy:n päi:iosakk.an.lta, valti-
/ oltu . Tämän mulw,i oesti on ~uunniteltu pyydettävö.ks1 1 000 000 

markan vient i t':'lnltsul a.inamäär ärahaa otettavaksi ko tarkoitukseen 
valtion vuoden 1964 kevätlise~enoarvi~~~ Lisäksi on 
t arkoitus pyytää 1{8unpa- ja t oollisuusministcriö1tä valtion tu
kea koeri kastamohankkeolle t eollistamistutldz:rusmUär ärahoista 
200 000 markan mll .. r ä isenä valtion a.vustuksena . 'lahoituksesta 
t ämän j ~ilkecn puuttuva osa 300 000 markkaa j äisi talkinkäyttöä 

kokeilevien yhtiöiden Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n , Ka jaani Oy:n, 
Hetsälliton oel luloosa Oy ~n j a. Typpi Oy:n yhtois0st! vastatta-
vaksi , ~loin-Gn 
ki koer i kastomosta r- -

q~ 

suunniteltu, että mainittujen yhti.äiden talk-
~ --estam~ talk1n hinnalla peitctttii~iin tämä. 
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~dclläoalnittu l ainoit usjä r jestely edellyttää , että Yh
tyneot Paperi tehtaat Oy, ~'1 jaani Oy , l'letsälii t on Sel luloosa 
Oy , Ty ppi Oy Ja Jnso-Gutzeit Oy menisivä t kukin kohdaltaan 
määräosuuteen !:'Ujoittuvaan omavelkai secn t akaukseen yhden mil
.'}oonan markan vi enti maksUla i namäär ärahan , sen i:orkojen ja mah
dollisten vi ivilstyskorkojen , indeksikorotuksen sekä perimisku
lujen mnlts amiseste. seuraavien prosenttilukujon mukaisls•sa suh-
tcissn.: 

Yht yneet Papc;r.i tehtaat Oy 
Ka jaani Oy 
l!otsäliiton Selluloosa Oy 
Ty ppi Oy 
Enso- Gutzeit Oy 

40 ~ 
20 ;! 
15 J 
17 J 
10 % 

Yhteensä 100 jj 

~~ ~ 
!tuten etL .. l l i:i Ol~::,ed~il.Y~ft QA l<äyttäkuntar1nust en ra-

hoit~sjti;rjcstelyssä c~y, että t alr..kia k;·yttävät yht i öt 
~~ . 

1 :u=tzst "~~at SU'' · tellun koerilre.sto.mon talkkttuot annon ostami-
..-------__ 

~sta hintaan, t :ikä vastaisi kaoliinin kesl" · :; ~räistä hintaa .. 
el i 80 markkaa t onnilta . Al ust avian t 1edustclujen perusteella 

/ .,,oi daen koctuotc.nnosta, joksi on suunni t e l tu noin 7000 tonnia , -osa mY1dä ~vös ~ahdolli sille mui lle talkin l~yttäjille . Koe-
t uota nnosta ~:l't:v'Uiota: ~D!IX.X~ saat avasta t al kl:sta 
on arvi oitu k (n-•t y'Vän yhteensä noin 550 000 tiD.rl:krul • tfi tä yh-

t tiöi (ien takt:.usvastuuaaen tulee, on sitä sum'1:.'1it cltu vähonnettä
väksi sillä mä~..irällä , mHtä voidaan saada koori~·w.stumon ta.lkin 

~uloista . 
zii käli koetoiminnan t ul okset os oi t t autuvat myönteiseksi , 

on t arkoitus päättyä l opullisen t ehda slaitokscu ra kentamiseen 
kirjeen a.lus so. mainit un ahnaslampi-pääsuunnit-ol m.an pohjalta . 
Haini ttuun lopulliseen t ehdashankkee seen olisivut nyt .koeri
kastamohanldreon l ainoituksesta takuuseen meacvlit yhtiöt oi keu
tetut osallistumaan es i merkiksi t akuuosuultsi0nsa sul1teessa . 

Tässä vai he0ssa on t~tsottu cnnonaikai s cltsi esittää lo
pull ista ehdotusta. hankkeen t oteuttil!:lisr.'lUodostn. ja siihen 
lii ttyv i stä yksit:yiskohdista, mi kä voitonoon to.rko1tuksenmu
kaisimmin tehdä erityisen hankkeen toteuttfu~int~ solvit t elevän 
yhte1sel im<:ln t oimesta , jos sa ka.il<lci yritykseen os alli stuvat 
yhtiöt o~t edus tettuina . 
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E<l«;tll~ esitottyyn viitaten pyydämme kunnioi-~(jtavast1 

Toi.tä va staamaun mahdollisi mman kii~eollisest:l seu:raavaan 
tiE)<lo.s·tel uu.n .. 

Ha.lua.ttelto myötävaikuttaa edellä. selostotun Lohnaglammen 
koori kastamo.h.ankkeen toteuttami s een sek~ men..l'lä omavelkaiseen 
tak~een e~ellämaini t ul la. osuudella k..~aXitul hankkeen 
r ahoitusta V?-l?ten m:vönnottävän l 000 000 marltan vi enti ma.ksu
la.i nan, sen korkojen ja i ndeks i kor otuHon sekä pcriml.skust an
nus ten maltsumisesta~ El.l<at t A voisi hyvälrd:;rtl ~dollä €>h<lotta
maumme m~iä·N~p:rof-'enttia.J pyyd;innue 'i1e1.tä i lmo1:ttrune..an oman ~o

tuksenn.e takuuosuudesta.ooe . Samulla pyydämttte i lmoit tamaan, 
< 

sitouduttoko ostamaan lwelai. t okse ssa tuotet tavaa tal kk1a sekä 
~hdottama.llcvrume tav-alla royötävaik.ttttamaan ktlyttölrustannusten 
:rahoittami seen. Hikbili suhtm~dutte myöntei sesti ehdotukseemme, 
p y y dtil!l.mG Teit~ ni meämään ~d~stajan.ne yhteiseen hank~tta t oteut· 
tavaan e1im~en, joka t ulee J:aatiroaan koeri kasto.mohat'lkkeen 'to
tcuttumisesta yksityiskohtaisen esityks~n yhtiöi den mpmttiaaa 
!m}ti{-a.i~ lopullisien rntkaisu j en poh j a ksi • 

.;' 

Kun -gält i on vi,enti maksulainoituksen saamin~n nyt puheena ... 
olevan hankkeon !'ahoituk:saen edcl lytt!iä., että sj;tä koskeva ha· 

kemus voi daan tehdä riittävän a j oissa huomioonotet tavaksi val
tion vuoden 1964 kovät l1sämanoorvion piakJ~otn alkavan valmis
telu..ll yht eydessä,. pyydärmne h"U:nnio,i't;tatrasti , että an,t aroalla 
kiire~llise~staUksen t i edustel uun®.o t ekisi tte mnhdolliseksi 
hankkeen päärahoi tuksen tu~ .. v-aamisen valtion lainoituksen osal
t a . 

SUOHEH M~ Hl OSAKEYHTI Ö 

J~;kQly: 
- Yht yneet ~upcritehtaat Oy 
- Kajaani Oy 
- Mat suliiton Sellul oosa Oy 
- Typpl. Oy 
- Enso-Gutze~tt Oy 
1i1edots~ : 
... . b5!itt:m.Y~ttliS0~ 

Kauppaw ja tGolli su,usministeriö 
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LlBNASLAKVEN TALKKIKOERIKASTAMO 

mainituilla yhtiöille 

SUUBWITE ........... 
Ennen na Lahnaslampi-euunnitelman edellyttämän 42 000 tonnia talkkirikaetetta 

tuottavan tehdaslaitoksen rak nta 1ata hdotataen nain toteut ttavak i opt1• ry 

ikokoa oleva koelai~os . XO rikast osta on ol saa eri llinen suunnitelma yt
aityi kohtaisine ku tannu laskelmineen, johon t as viitataan. 

Koerikaatamoaa tuotettava& talkkia tultaisiin yttä än kokeilumieleaal 

eräillä mm auurimmilla paperitehtailla. Tarkoituk ena on aelvittäl, voi-

daanko Lahnaalaamen talkki ilman ~ain tueteknillisiä tai muita edeltäkäsin 

arvaamattomi haittavaikutuksi a käyttäi p pertu t~yteain ena ulkomaia n kao
liinin a eme ta a llaiaia äri& kuin Lahnaala ! - suunnitelma d llyttiä. 

imeno an on tarkoituksena osoittaa, että talkin käyttö on mahdollista ~6a 

lev i lli , auuritehoi ~}la paperikoneilla, joilla toiatai eksi ei ole voitu 

kokeilla talkin ytt6 • 

KOERIKlSTAMON RAHOITUS 

Suo n Malmi Osakeyhtiö on tämän hankkoen tut imuksiin tähän mennee 1 sijoit• 
tanut jo noin miljoona markk • Thti6, joka omiataa Lahnaslamm n kaivoapiirit 

maa-alu ine n , paikalla olevan en immäisen koelaitokften koneet ja laitteet 

eamotnkuin laati~~oa "Lahnaalampi-auunnitelman", ei voi yksin llht ä hanket

ta toteuttamaan , sillä yhtiöllä ei ole t tl tarknituat varten riittävästi 
varoja. uppa- ja te~ll1euuaminiet ri6n t olta on esitetty, ettl tarkoituk

eanmukaisimmin t mä hank olisi tot utettavia niiden pii ien toime ta, jotka 
tulisivat ole an tal in p äkäytt jinl. 

Paperitehtaat katsovat, että suostuessaan kokeilemaan koerikaatamon tuottamaa 

talkkia, tehtaat ottavat kantaakeeen määrätyn riekin. Jos nimittäin koe epä
onni tuu, tehtaat saattavat reklamatioiden johdosta joutua euorittamaan san• 

gon huo ttavia vahingonkorvauksia. 

P peri tohtaat toivovat, ettl tlmän inlnaä lupaavan ja lle tärkeän hankkeen 

toteuttamisekei löydetl&n ratkaisu. Paperi ahtaat esittävät, että Valtio, jonka 
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omaistukacssa eeiintymä viime kädessä on, voisi myötävaikuttaa rahoituksen 

järjestymeean valtion X"ahoi tuksel l a . 

Käl~t neuvottelut. Suunnitellun koeri kaatamon t oteuttamisesta ja sen ra

hoittamisesta koskeva kysymys on tois t ai aekai ollut e illä vain Yht yneet 

Pap.oit i tehtaat Oy:~oä ja Kajaani Oyassä. Asiasta on ·kuitenkin käyty yksi

tyiskohtai si a neuvotteluja useiden paperitehtaiden toimitusjohtAjien ja 

heidän edustajienaa kesken. Viimekai asiaa on käeitelty KT :ssä 0 . 1. 64 

ylijohtaja P Rekolan kokoonkuteum.aasa n~uvottelutilaisuudeasa. Leuraava 

ehdotus nojaa suurelta oeqltaan juuri näihin alustaviin neuvottoluihin . 

Ehdotus rahoi tukeen jiir.1estämi seksi 

1) ,;)u.omen aalmi CJ:! anoo Lll.hnaeltwrAen ta.lkkihankkeen jatkotutkioukeia var

ten valt ion avuetuksena teollisuustutki~ukaiin varatui sta määrärahoist a 

2dG. OOO mk. 

2) Koolaitokson edellyttämien peruatamiekustannuaten katta~iseksi anotaan 

valtiolta vientim~sulainaa 1. 000 .000 mk. Tämän lain:xn takaavat alem

pana 11aini tut yhtiöt seuraavasti: 

Yhtyneet Paperi t aht aat Oy 40 ~ 

Kajaani Oy 20 " 

Typpi uy 

Enso Gutzeit Oy 
15 ~" 

10 " 

5) O:::~:i::::Y:::::l::::u:v:: :såamaan koeriknsta~oasa valmistottavaa , ) 11 
talkkia suuruusluokallGen alemp ne. eai t ettäviit määrät niin edollytet ... 1,. ~ ., '( 

~ ' s: - ~ 
tynä, että laadusta riippuen k~skihinnakai muodostuu kaoliinin hint a !'~ l~ 
eli noin 80,-/tn . T~llä tavalla aaaW.an yrityksen käyttöön 250.000 mk . ~· 11 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 3 000 tonnia 

Kajaani Oy 1 500 " 

etsäliiton Selluloosa Oy 

Typpi Oy 

1 JOO 

1 500 

II 

II 

Ilmeiseati erliät muut'dn yhtiöt oli sivat ha.lukkai ta kokeilemaan l:oerikas

ta;;ton talkk~ jolloitL no euori ttaieivat vastaavan hinnan. 

Kustannukset. Koetoiminnan uunnitelmanmukaiset kuotannukset ovat seu

raavata 
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1) Rik otamon konehankinnat ja 

rakennus- ym perustamiskustannukset 

2) aimmöisen vuoden käyttökuatannwtset 

3) &uomen lmi Oy:n kaivospiirit , rakennukset, koneet 

ja laitteet samoinkuin tutkimustulok et tulevat kor

vauksetta koetoiminnan k~ttöön. 

V 

700 .000 mk ~ _t~, 
800 • 000 II l ("/" 

käli tal~in toi tet an yli 7000 tonni , voidaan olettaa juoksevien 

käyttökustannusten poittyvän talkin myyntituotoilla. 

Tällöin laoketaan hyvityksenä tslkin 0yyntituotto sekä valtion antama 

vuatus. 

.! 
Ukäli koetoimintav~ibeen tulokset ovat myöntei et, pää~tään lopulli-

sen tehdaslaitoksen rakentami een. Osallistujayhtiöt ovat tiGtenkin oikeu

tetut tnkuuosuuksi~~sa suhteessa oeallistumaan uuteen yhtiöön . On arvioi· 

tu, että 425 .000 mk vastaava oauun koelaitok~ecn hankitueta omaisuudesta 

voidaQn käytt·~ hyväksi lopullisessa laitoksessa . Suomen mlmi Oy sitou

tuu QYYmään mahdollisesti myöherr~n perustettavalle yhtiölle k ivoepiirit 

rnkennuksine n, sinllä olevat perustettavan 7ritykeen k·yttöön soveltuvat 

koneet ja muut tarvikkeet sekä tutki~uskulunsa hinnalla josta edellyte

t åän ainakin periaatteessa sovittavaksi ennenkuin osallistujayhtiöt menG

vät takuua on nnottavasta vientimaksulainaeta. 

Jos koetoimint ep ·.onnistuisi eikä lopullista tehdaslaitosta perustettai

si , jäisi osallistujayhtiöiden tappiokai 750 .000 mk vähennettynä koneiston 

reaalisoimioarvolla . Nettotappio olisi tällöin ilmeisesti 600.000 markkaa, 

mikä tuliai yhtiöiden makaettav si siinä suht eeaoa kuin yhtiö ovat osal

listuneot vientimaksulainan takuuseen. 

AIKATAULU JA .. , EIS RAlUN TARVE 
~=~~====•~=~===~•:==========~=a•~ 

Koe~ikastar..on rake:nta.uinen kestää noin vuoden.- Edellyttå.en, ett .. päätös 

laitoksen rakontamis sta tehdään viimeistään maaliskuussa, on ko~rikastamo 

tuotantovalmiina huhtikuusaa 1965. Rahantarve olisi suunnilleen seuraavaa 



Muis±iinpanoja neuvottelukokouksesta , joka pidet tiin 

Kauppa- ja teollisuusministeriön--teollisuusosastolla- 8~1 .1964 

ja jo~sa keskusteltiin Suomen Malmi Oy : n tutkiman Lahnas l am

men talkkiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista . Neuvot- -

telutilaisuuden oli kutsunut kokoon ylijohtaja P . Rekola kauppa 

ja teollisuusministeriöstä toimien myös kokouksen puheenjohta

jana . Neuvottel utilaisuudessa oli saapuvill a kutsuttuina seu

raavat edustajat : 

dipl . ins . 0 . Aho , Yhtyneet Paperitehtaat Oy , 

dipl . ins . P . Kivi , _Kajaani Oy , 

fil . tri Y. Hentola ~ Enso- Gutze i t Oy , 

yli- ins . A. W. Heino , Rikkihappo Oy , 

toimitusjohtaja J . Lehmus , Typpi Oy , 

toimitusjohtaja H. Raja- Halli , _SuomenMalmi Oy , 

vt . toimistopäällikkö U. Salo , KTM:n kaivostoimisto . 

~ 

Avatessaan kokouksen ylijohtaja Rekola mainitsi , ett ä _ko . 

neuvottelutilaisuus oli järjestetty Suomen Malmi Oy : n tutkiman 

Lahnaslammen talkkiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksien 

selvittämiseksi ja että kokoukseen on kutsuttu edustaJat niistä 

yhtiöistä , ~oihin on a ika is emminkin oltu yhteydessä ja jotka 

ovat osoittaneet kiinnostusta ko . asiaan ja jotka tul isivat ol e

maan talkin suurimmat ku l uttajat . 

Yhtiöiden edustajat esittivät yhtiöidensä epäv irallisena 

kantana se uraavaa: 

Kajaani Oy . 
----------------------- -

KaJaani Oy on kiinnostunut asiasta . Ensin olisi koetehdas 

mittakaavassa rikastettava talkkia , jotta vo itais iin suorittaa 

koeajo nopeilla suuritehoisilla paper ikoneilla, koska aikaisem

mat koeajot suor itettiin vanhalla pienitehoisella koneel l a . 

Jos koeajo onnistuu ja talkin hinnasta tulee kilpailukykyinen 

kaoliiniin nähden niin asia on- OK . Otetaan määrätty r i ski koe

tehtaan pystyttämisessa ja samalla suhteellisella- määrällä tul 

laan lopulliseen tehtaaseen mukaan . - Yhtyneitten ja Kajaanin 

lopullinen kanta olisi e nsin saat ava selville . 



2 

Yhtyneet Paperi t ehtaat Oy . 
~========================== 

Samanlaiset koeajot suoritettava kuin Kajaani e s i tti ja 

talkin hinta oltava kilpail ukykyinen kaoliinin hintaan nähden . 

Yhtynee t suhtautuu myönt e is esti kotimaisen raaka- ainepohjan 

laaj e ntumiseen j a osallistuu koetehtaan ja l opull is en tehdas 

l aitoks en perustamiseen sopivalla summalla . 

Enso- Gutz e it Oy . 
- --------- ------ --------------

Enso käyt tää täyteaine ita erittäin vähän ja nä i noll en 

yhtiöl l ä ei ol e käytxäjän intressiä ko . as i assa . Yhtiö hal uaa 

kuitenkin ol la mukana sopival la summall a yrityksen eteenpäin

vie miseksi . 

Typpi Oy . 
========== 

Yhtiö käyttää n . 2000 - 3000 t /v tal kkia lanno i tt e ide n 

puuteroimis ee n . Ko . asia. on kannat e ttava ja yhtiö haluaa 

ol la mukana sopivalia summal l a asian e t eenpäinviemi seksi. 

Rikkihappo Oy . 
--------------------------- -

Rikkihappo Oy käyttää tal kkia. toistai s eksi vähän _, j oita

kin satoja. tonne ja . Koska yht iö harjo i ttaa k emiall ista t e ol 

lisuutta ja ko . asia on puhtaasti kaivosteollisuutta e i 

Rikkihappo katso aiheellis e ksi osallistua ko . koeto i mi ntaan. 

Lis äks i yhtiöllä on tällä hetkell ä omia suurisuuntaisia l a a 

jennussuunnite l mia . 

Ede llä tiiviste ttyinä- o l ev i e n. eri yhtiöiden kannanottojen 

lisäksi tuotiin julki s e uraavia ajatuksia 

Varsinkin Yhty n e it t en ja Kaj a ani n tahol ta todetti in , 

että vaikka Suomen Mal mi on Lahnaslamme n tal kkiesiin

tymän tutkimiseksi uhrannut huomattavan summan tulisi 

Suomen Mal min (valtion) -~uitenkin olla mukana tässä 

jatkotutkimusv aiheessa aikaisemmi n kaavaillun suurui

s e lla summalla. . ( n . 200 . 000 mk) . 

Paperiteht a at tähdensivät n i mi ttäin sitä, että koe

tehtaan per ustamises t a aihe utuv an r isk i n lisäksi jää 

yks i n omaan h e i dän (Yhtyneet ja Kajaani) kannettavakseen 

koeajo i sta aihe utuva riski . 
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Ylijohtaja Rekolan ilmoituksen mukaan on mahdollisuuk

sia J että teollistamistutkimuks iin varatuista määrä

rahoista olisi Suomen Malmin mah dollista saada avus 

tuksena tähän tarkoitukseen n . 200 . 000 mk . Vienti

maksu l ainaa ol is i koetehtaan pystyttämiseks i mahdolli

sesti saatavissa n . 1 mmk , mikä tu l is i yhti ö i den 

taattavaksi (ei Suomen Malmin) . 

Yl i johtaja Rekol a teki ko . asian e teenpäinviemi

seksi alustavan ehdotuksen koetehtaan kustannuks i en ja 

vastu.un jaosta 

Yhtyneet 40 % 
Ka jaani 20 % 
Enso 20 % 
Typpi 20 % 

t 1 · t vo 1·t1·1·n vetää seuraava t loppu Käydyistä kesk~s e u1s a 
~ 

päätelmät . 

Ko . -· suunnitelman to t e uttamista pidettiin kannatetta-
vana 

Ensin olis i pystytettävä koetehdas talkin tuo t tamisek

si (n . - 7000 tn) , jotta suurimmat käyttäj ät (Yh~yneet 
ja Kajaani) voisivat suor i ttaa koeajoja nope illa J suuri

tehoisilla , l eve illä paper ikoneill a ja samal l a selv i t 

t ää er äitä asiaan liittyviä teknillis iä seikkoja . Koe

ajojen suorittami nen muodostaa suurimman ja ainoan 

riskin . Samall a kävi kuitenkin ilmi , että on olemassa 

r ealiset mahdollisuudet markkino i da kohtuu llisia määriä 

talkkia muihin tarkoituks i in v i enti huomio iden ~ jo~ 
koe~jo~ täysin epäon~ist~isivat . 

~o as ian geol ogisessa J kaivos - ja r i kastuateknill isessä 

p uolessa ei ol e mit ään epävarmoja t ekijöitä . 

Lopuksi sovittiin , että kolmen mi ehen " työvaliokunta" 
dipl . ins inöörit 0 . Aho , L . Joke l a J·a H~ RaJ·a- Hall

1
· 

, saa tehtä
väkseen asian eteenpäi n viemi sen seuraavasti : 

ottaa yhteyttä täytea ine ita käyttäviin paperitehtaisiin 

tiedustelemal l a mahdollista ki innostusta tilata Lahnas 
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lammen tal kkia koea jaja varten . 

laat i a t arki stettu ehdotus koetehtaan rakentamis ~a~a, 

rahoittamisesta , yht e is t oimintamuodosta y m. asiaan 

liittyvis tä seikoista es ite ttäväks i ao . yhtiöiden 

johtoe l imil l e . 

. ! 

11Mu ist iinpano j en 11 vakuude ksi 

L-~-?-o 1 -S c.c.l ~-
Urpo J . Sal o 

vt. ~oimistopääll ikkö 

Kauppa- ja t eoll isuusmini steriö • 



Jäljennös 

SUOMEN MALMI OY 

Postiosoite: Otaniemi ~ Pankki: KOP Otaniemi 

Puh.: H:ki 461026 Vaihde Postisiirtotili N:o 26999 

• 

• 

Kauppa- ja teollisuusministeriö 

Teollisuusosasto 

H e 1 s i n k i 

Viitee e n n e Kirjeenne 

• 

Geologisia tutkimuksia 

Geofysikaalisia mittauksia 

Syväkairauksia 

As jantuntijalausunto j a 

Vi it teemme Otanie m i 

HR/AS 

Asia: Vientimaksulainahakemus Lahnaslampi-hankkeen toteuttamista varten. 

Suomen Malmi Osakeyhtiön toimesta on tutkittu Sotkamon kunnassa sijaitsevan 

Lahnaslammen talkki-magnesiittiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksia. Vasta 
/ 

valmistuneen, tarkistiftun ns . "Lahnaslampi-suunni telman 1963" :n mukaan raken-

nettaisiin Lahnaslammelle talkkirikastamo. Vuosilouhinta tulisi olemaan 125 

000 tonnia vuolukiveä, mistä saataisiin 42 000 tonnia talkkirikastetta. Tästä 

määrästä tulisi 36 000 tonnia markkinoitavaksi maamme paperitehtaiden täyte

aineeksi korvaamaan ulkolaista kaoliinia sekä 6 000 tonnia muun teollisuuden 

tarpeisiin. Ilmeistä on, että tuotettavaa talkkia ennen pitkää tultaisiin vie

mään myös ulkomaill~. Alustavasti on arvioitu, että yrityksen pääoman tarve 

tulisi olemaan 3 800 000 markkaa, liikevaihto 2 900 000 markkaa ja vuosivoit

to 600 000 markkaa. 

Maamme paperiteollisuuden piirissä tunnetaan kiinnostusta Lahnaslampi-hank

keen toteuttamiseen. Teknillisesti tämä talkki täyteaineena antaa paperille 

määrättyjä hyviä omainaisuuksia . Kaoliiniin verrattuna sen käyttö muodostui

si taloudelliseksi. Kotimaisena raaka-aineena talkki saattaisi paperiteolli

suuden vähemmän riippuvaiseksi ulkolaisesta tuonnista , millä seikalla on mer

kitystä erityisesti kriisitilanteita silmälläpitäen. 

Tällaiseen uuteen raaka-aineeseen siirtyminen edellyttää käyttäjän kannalta 

aina määrättyä ennalta arvaamatonta riski nottoa. Onkin esitetty, että ennen 

hankkeen lopullista toteuttamista olisi talkin käyttöä kokeiltava puolimitta

kaavaisessa toiminnassa riittävän kauan ja perusteellisesti, jotta kaikki 

K KPOYH Kl 9834-60 
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asiaan vaikuttavat niin hyvin teknilliset kuin taloudellisetkin tekijät saa

taisiin selvitetyksi. Voidaan arvioida , että tällainen "koelaitos" maksaisi 

1,6- 1, 8 milj . markkaa . Tällainen koelaitos rakennettaisiin yhteistoimin

nassa Suomen Malmi Osakeyhtiön ja tulevan toteuttajayhtiön kanssa siten, että 

hankkeen toteuttaja huolehtii rahoituksesta ja Suomen Malmi Osakeyhtiö antai

si asiantuntemuksensa sekä Lahnaslammalla olevan omaisuutensa yrityksen käyt

töön. Optiosopimus tehtäisiin siltä pohjalta, että Suomen Malmi Osakeyhtiön 

omaisuus Lahnaslammen kaivospiireihin siirtyisi tulevalle toteuttajalle vas

ta myönteiseksi osoittautuneen koetoiminnan jälkeen. Suomen almi Osakeyhtiö 

tulisi saamaan osuutensa sen tähänastis~a tutkimuskustannuksista lähinnä 

royaltymaksujen muodossa . 

Lahnaslampi-suunnitelma on aikaisemmin ollut KTM: n teollisuusneuvottelukun

nan vuoriteollisuusjaoston käsiteltävänä. Vuoriteollisuusjaoston (puheenjoh

taja vuorineuvos Petri Bryk sekä jäsenet fil.tri Åke Bergström ja dipl . ins. 

Aulis Junttila) Lahnaslampi- hankkeesta antama 29 . 5.1962 päivätty lausunto 

oheistetaan.. 

Koska neuvotteluissa ~pperiteollisuusyhtiöiden kanssa ei vielä ole ehditt,y 

päästä sopimusasteelle, esitämme , että 

valtion vuoden 1963 vientimaksulainamäärärahoista varataan 

1 000 000 markkaa myöhemmin tehtävän eri hakemuksen peruateelle 

sille tai niille yhtiöille , joiden kanssa Suomen Malmi Osakeyh

tiö tulisi tekemään asiaa koskevan sopimuksen, käytettäväksi 

Lahnaslammen koerikastualaitoksen rakentamista varten. 

Kunnioittaen 

SUOMEN MALMI OSAKEYHTIÖ 



Jäljennös 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OSAKEYHTIÖ 

OA/A1I 

Suomen Malmi Oy 

OTANilMI 

Lahnaslampi- suunnitelma 

Valkeakoski 2. 4. 1963 

Viitaten muistioon "Lahnaslampi-suunnitelma II" sekä kirjelmäänne 
13. 3. 63 koerikastamoa koskevine muistioineen ja s opimusluonnoksi
neen samoinkuin toimitusjohtaja H. Raja-Hallin kanssa käytyihin 
täydentäviin neuvotteluihin, olemme asiaan perehtyessämme tulleet 
seu.raaviin tuloke,jfin: 

- Suoritetut selvitykset ovat osoittaneet ko . suunnitelman perua
edellytyksenä olevan riittävän laajan massatuotannon , mikä edelleen 
muistienne mukaan olisi sijoitettavissa kotimaahan vain jos paperi
teollisuudessa osa kaoliinista voitaisiin korvata talkkirikasteella, 
jolloin sekä talkin laadun että sen hinnan olisi oltava kilpailuky
kyisiä nykyisin käytettyjen kaoliinilaatujen kanssa. 

- Yhtiömme Jämsänkosken ja Simpeleen paperitehtaiden koeajot toimit
tamallanne talkkirikasteella antoivat, eräitä täysin selvittämättömiä 
vaikeuksia lukuunottamatta, melko lupaavia tuloksia . Näissä koeajois
sa ei kuitenkaan voitu riittävänä pidettävässä laajuudessa määritellä 
talkilla korvattavan kaoliinin maksimimääriä, eikä suorittaa kokeita 
useamman laatuisen paperin valmistuksen yhteydessä. Koska maahantuo
dun kaoliinin pääkäyttö on, ja ilmeisesti entistä suuremmassa määrin 
tulee olemaan, sellaisissa paperilaaduissa, joita valmistetaan nopea
käyntisillä , leveillä paperikoneilla, kuten Kaipolan tehtaillamme, 
katsomme välttämättömäksi jatkuvat, riittävän laajat koeajot vm. ko~ 
neilla. Vasta em. täydelliset koeajot antaisivat nähdäksemme vastauk
sen kysymykseen kaivostoiminnan lopullisen toteuttamisen mahdolli
suuksista ja laajuudesta. Suuremmasta laajennetusta koerikastamosta 
olisi epäilemättä saatavissa myös arvokkaita kokemuksia lopullisen 
rikastamon laitteita silmälläpitäen. 

Näinollen katsomme, että hankkeen tässä vaiheessa olisi toteutettava 
lähemmin tutkittavaa optimikokoa oleva koerikastamo (lähinnä muisti
osaanna "Lahnaslammen koerikastamon rakentaminen" esitetyssä laajuudes
sa) niin, että tarvittavat koneistot voitaisiin käyttää seuraavassa 
tuotannon laa jennuksessa. 
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Koska suunnitelman kehittelyyn joudutaan sijoittamaan huomattava 
määrä työtä niin koerikastamossa kuin paperitehtaissa ja rahavaroja 
jo tässä vaiheessa rikastamoon arviolta 1, 6- 1 , 8 milj .markkaa 
kieltämättömän riskin alaisena, on käsityksemme, että paras loppu
tulos saavutettaisiin Suomen Malmin aktiivisella mukana ololla edel
lä esitetyssä laajennetussa koevaiheessa . 

Jatkokäsittelyn pohjaksi liitämme oheiset aivan alustavat sopimus
ja esisopimusluonnokset . Nämä ovat rakennetut sille pohjalle , että 
meillä tai aloitteestamme perustettavalla osakeyhtiöllä on oikeus 
koeajan päätyttyä ostaa kaivospiirit ja koerikastamo edeltä päin 
sovitusta hinnasta itselleen . 

Olisi toivottava a , mikäli ehdotustamme pohjalla on löydettävissä 
yhteistyömahdollisuuksia, että ensi tilassa ryhtyisitte toimenpitei
siin Vient imaksurahaston lainan saamiseksi yhteiseksi hahmotetulle 
yritykselle samoinkuin TVHrn tiesuunnitelmien edistämiseksi Lahnaslampi
suunnitelman hyväksi. 

Meidän mukaantulomme Lahnaslampiyritykseen r~~ppuu hallintoelimiemme 
kannasta. Tämä ei vielä ole tiedossa, koska asiaa sen alustavan vai
heen vuoksi ei näille ole vielä esitetty • 

.• • 

Liitteitä 

Kunnioittaen 

PP • YHTYNEET PAPERITEHTAAT OSAKEYHTIÖ 
Pääkonttori 
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Jäljennös 

SOPIMUS 

Allekirjoittaneet Helsingin kaupungi ssa kotipaikan omaava Suomen 

Malmi Osakeyhtiö, seuraavassa. "Malmi", ja Valkeakosken kaupungissa 

kotipaikan omaava Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö, alempana "Yhtiö", 

jotka molemmat ovat kiinnostuneita kaivostoiminnan aikaansaamisesta 

Malmin Sotkamon kunnassa sijaitsevilla Lahnaslammen kaivospiireillä 

tarkoituksena tuottaa etupäässä maamme paperiteollisuuden käyttöön so

veltuvaa talkkia, sopivat tämän päämäärän toteuttamiseksi seuraavasta: 

1. Sen seikan selvittämiseksi, että paperiteollisuuden täyteaineena 

käyttämä kaoliini voidaan kaoliinin hintatasoa ylittämättä ja paperin 

laatua huonontamatta osittain korvata Lahnaslammalta saatavalla talkil

la , aloittavat Malmi ja Yhtiö, jälkimmäinen joko välittömästi tai pe

rustamansa uuden osakeyhtiön välityksellä, yhteisenä yrityksenä talkin 

koetuotannon Lahnaslammen kaivospiireillä ja vastaavat ne tämän kusta.n-
" nuksista suhteessa 50:50 . 

2. Koetoiminta toteutetaan Malmin toimesta laaditun 15o2.1963 päivä

tyn "Lahnaslampi-suunnitelma" II:n ja lisäselvitysten, jotka ovat kum

mankin osapuolten allekirjoituksilla varustetut , pohjalla siten, että 

perustettava koerikas ta.mo rakennetaan n . 15 . 000-20 . 000 tonnin vuosituo

tantoa varten, ottaen samalla hpomioon kaivostoiminnan myöhemmän laa

jentamisen tästä määrästä Lahnaslampi-suunnitelmassa II esitet tyyn 

42o000 tonnin vuosi tuotantoon. Edellä sanotulla pohjalla to t eutettavaa 

koetoimintasuunnitelmaa kutsutaan alempana nimellä "Projekti". 

3. Yhteisen yrityksen hallituksena ja johtoelimenä on malmilautakunta. 

Lautakunnan tehtävänä on mm. 

a) tutkia ja päättää, millä tavalla Projekti toteutetaan; 

määrätä rakentamisjärjestyksestä ja -tavasta sekä kaivosalueen 

eri rakennusten ja laitosten sijoituspaikoista; 

b) päättää kaikista koerikastamoa varten tehtävistä hankinnoista , 

kuten koneista ja rakennustarvikkeista; 

c) valvoa kaikkea rakentamis- ja kaivostoimintaa kaivosalueella 

ja antaa sitä koskevia ohjeita ja määrityksiä; 

d) määrätä talkin ~yntihinta; 

e) tehdä kuljetus- ym. sopimukset ulkopuolisten kanssa; ja 
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f) hoitaa yrityksen kirjanpito selvityksineen siitä, kuka on 

minkin omaisuusesineen omistaja. 

4• Malmilautakuntaa kuuluu neljä jäsentä, joista kumpikin sopija

puoli valitsee kaksi ja suorittaa valitsemilleen jäsenille tästä tehtä

västä aiheutuneet kustannukset . Lautakunta valitsee keskuudestaan pu

heenjohtajan ja kokoontuu puheenj ohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa. 

Lautakunta on viipymättä kutsuttava koolle kun kaksi jäsenistä sitä 

haluaa ja ilmoitt avat siitä kirjallisesti puheenjohtajalle . Kokouskut

su on todisteellisesti toimitettava lautakunnan jäsenille viisi vuoro

kautta ennen kokousta. Jonkun jäsenistä ollessa estynyt osallistumaan 

kokoukseen, hän saa valtuuttaa itselleen sijaisen. Lau takunta on pää

tösvaltainen kun vähintään kaksi eri sopijapuolten valitsemaa jäsentä 

on saapuvilla. Lautakunnan kokouksis ta on laadittava pöytäkirjao Laut a

kunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakaantuessa tasan 

asia on viipymättä alistettava sopijapuolten johtokuntien puheenjohta

jien ratkaistavaksi. Elleivät nämä ole kuukauden kuluessa asian alista

misesta sitä ratkaisseet tahi päättäneet sen siirtämisestä välimiehille, 
. .! 

asia ratkaistaan arvalla . 

5· Yhtiö valitsee kaivospäällikön silmälläpitäen kaivostoiminnan myö

hempää täysimittaista toteuttami sta . Kaivospäällikkö johtaa malmilauta

kunnan alaisena ja sille vastuunalaisena koerikastamon rakentamista ja 

käyttämistä sekä suorittaa lautakunnan päätösten toimeenpanon ja tekee 

lautakunnalle esityksiä koerikastustoimintaanliittyvietä kysymyksistä. 

Kaivospäällikön tulee nauttia malmilautakunnan luottamusta. 

6. Malmi luovuttaa korvauksetta koerikastuatoimintaa varten käytettä

väksi Lahnaslampi- suunnitelmaa koskevat tähänastiset tutkimustuloksensa, 

kaivospiirinsä, kaikki niillä olevat rakennelmat , kaivos- ja rikastue

koneet sekä muut sellaiset laitteet ja tarvikkeet, mitkä ovat hyödyksi 

toimintaa aloitettaessa. lmlmi sitout uu kaikin tavoin myötävaikuttamaan 

siihen, että sen hallussa oleva tieto ja asiantuntemus saatetaan yhtei

seksi hyväksi. 

]. Malmi ~ulee viipymättä anomaan Projektin t deuttamista varten vienti

maksurahastolta lainaa. Tämän ~ja Yhtiö käyttävät koerikastuatoimin

nasta aiheutuviin kustannuksiin sekä vastaavat sen koroista ja kuole~uk

sista suhteessa 50:50 . 
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8. Yhtiö suorittaa kustannuksellaan kokeita koerikastamosta saatavan 

G9Jl~ 1 ? talkin soveltuvuudesta paperinvalmistukseen. 
~~~ 

9~ Projektin kustannusten alentamiseksi Yhtiö ja Malmi antavat mah

dollisuuksiensa mukaan kaikkea apua ja luovuttavat yhteisen yrityksen 

käyttöön erikseen sovittavin ehdoin henkilökuntaa, tarveaineita, lait

teita sekä palveluksia. 

10. Koetuotanto päättyy heti kun sen joko positiivinen tai negatiivi

nen tulos on saatu selvitetyksi , kuitenkin viimeistään 31 . 12.1965 . 

Jos on selvitetty, että Yhtiön paperinvalmistuksessa täyteaineena 

käyttämä kaoliini voidaan kaoliinin hintaa Yhtiön asianomaisilla tehtail

la ylittämättä ja paperin laatua huonontamatta vähintään kolmanneksella 

(1/3) korvata Lahnaslammalta saatavalla talkilla, osaa Yhtiö Malmilta 

tähän sopimukseen liittyvän esisopimuksen mukaisesti tähänastiset tutki

mustulokset, Lahnaslammen kaivospiirit ja niillä nyt olevat rakennukset 

ja irtaimiston, \ jotka malmilautakunnan päätöksel lä on otettu yrityksen 

käyttöönJ kuin ~ps yhteisen yrityk~en aikana hankitun ja malmilauta

kunnan Malmi omistukseen osoittaman omaisuuden. 

Kaupan jälkeen yhteinen yritys puretaan, joka tapahtuu siten, että 

yhteiset velat maksetaan ensi sijaisesti yhteisestä omaisuudesta ja että 

senjälkeen kumpikin osapuoli ottaa itselleen yhteisessä yrityksessä eh

kä olevan yksityisen omaisuutensa ja jälellä oleva yhteinen omaisuus 

jaetaan suhteessa 20:50. Yhteisen omaisuuden jako on suorit~ttava niin, 

että kumpikin osapuoli voi käyttää mahdollisimman hyvin sill e jaettavaa 

omaisuutta. 

11. Jos koetuotannon päättyessä osapuolet toteavat, ettei Lahnaslammen 

talkilla ole 10-kohdassa sanotulla tavalla ja edel lytyksin voitu korva

ta kaoliinia, yhteinen yritys puretaan. 

12. Koetoiminnan onnistuminen ja epäonnistuminen todetaan Lahnaslammen 

talkkia pitemmän aikaa kokeillei tten teollisuuslaitosten lausuntojen pe

rusteella. 

Jos jompikumpi osapuoli niin haluaa, tulee Keskuslaboratorio Oy:n 

edustajalla olla oikeus läsnä talkkia paperin valmistuksessa kokeilta-

essa. 
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13o Välimiesoikeus. 

14G Sopimus tulee voimaan heti ja jatkuu siihen saakka , kun yhteinen 

yritys on purettu • 

. f 



Luonnos Jäljennös 

Kiinteistön ostoa koskeva 

E S I S 0 P I M U S 

Siinä tapauksessa, että Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavan 

Suomen Malmi Osakeyhtiön ja Valkeakosken kaupungissa kotipaikan omaa

van Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön tänään tekemän Lahnaslammen talk

kilöydön koetuotantoa koskevassa sopimuksessa sanotun kokeen katsotaan 

onnistuneen Suomen Malmi Osakeyhtiö , alempana "leyyjä" myy välitt ömästi 

kokeen päätyttyä Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiölle tai sen aloi t 

t eesta perustetulle uudelle osakeyhtiölle, jota alempana sanotaan "0s

tajaksi11, ja Ostaja ostaa Lahnaslammen kaivospiirit sekä yhteisesti so

vitut ja merkityt kaivospiireillä nykyään olevat kiinteäksi omaisuudek

s i katsottavat rakennukset sekä muun sovitun ja merkityn kiinteän omai

suuden seuraavilla ehdoilla : 

1 . Kauppahinta on ••••• • • markkaa , minkä lisäksi Ostaja suorittaa 

~yjälle royalty~sua a markkaa talkkitonnilta ja y markkaa mahdoll ises

ti tuotettavalta Ni-rikaste- tai magnesiittitonnilta. 

2o Kauppahinta maksetaan siten, että ••• 

3· Royalty maksetaan huhtikuun kuluessa edellisen vuoden tilastolli

sesta vuosituotannosta. Edellämainitut royaltyn perusteena olevat luvut 

ovat: a ; X% maahan tuotavan kaoliinin lasketueta keskihinnasta tulli-

hallituksen tilaston mukaan, tullinimike 25.07 . 110 (v.1962~70 mk/t). 

Royalty maksetaan vuosittain ••• vuoden aikana alkaen 1.1.1966 . 

Tuotannosta riippumatta on royaltyn suuruus vähintään ••• markkaa . 

Milloin talkkiainehinta Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön tehtaal

la ylittää vastaavaan tarkoitukseen käytetyn kaoliinin hinnan, talk

kierältä ei suoriteta royaltya . 

4• Myyjä vastaa siitä, ettei kaupan kohteena olevaa omaisuutta rasita 

mitkään kiinnitykset . 

5· Jos MYyjä on yhteistyösopimuksen voimassaollessa ostanut lisäalu

eita Lahnaslammen kaivostoimintaa varten, sitoutuu se myymään nämä kiin

teistöt samoinkuin sen kiinteän omaisuuden, joka sille yhteisen yrityksen 

aikan on malmilautakunnan päätöksellä langennut siitä hinnasta, jolla 

se on ne hankkinut itselleen. 

6. Omistus- ja hallintaoikeus myytävään omaisuuteen siirtyy heti Osta

jalle. 
Allekirjoitukset 

Kaupanvahvistajan todistus 



Luonnos Jäljennös 

Irtaimistoa koskeva 

E S I S 0 P I M U S 

Siinä tapauksessa , että Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavan 

Suomen Malmi Osakeyhtiön ja Valkeakosken kaupungissa kotipaikan omaa

van Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön tänään tekemän Lahnaslammen talk

kilöydön koet uotantoa koskevassa sopimuksessa sanotun kokeen katsotaan 

onnistuneen Suomen Malmi Osakeyhtiö , alempana 111ey"yjä11
, myy välitt ömästi 

kokeen päätyttyä Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiölle tai sen aloittees

ta perustetulle uudelle osakeyhtiölle , jota alempana sanotaan "Os tajak

si• , ja Ostaja ostaa tähänastiset Lahnaslammen kaivospiirejä koskevat 

tutkimukset sekä kaivospiireillä nykyään olevat i rtaimeksi katsottavat 

rakennukset , koneet sekä muut i rtaimet laitteet ja tarveaineet , jotka 

on malmilautakunnan päätöksellä otettu yhteisen yrityksen pysyvään käyt

töön kuin myös yhteisen yrityksen aikana hankitun ja malmilautakunnan 

Myyjän omistukseen osoittaman irtaimen omaisuuden seuraavilla ehdoilla: 

.! 
1. Kauppahinta on hinta, jonka kolmijäseninen arviolautakunta, johon 

kumpikin osapuoli nimeää jäsenen ja nämä yhdessä kutsuvat puheenjohta

jan, määrää. Ellei osapuoli nimeä jäsentä • • • • 

2. Kauppahinta maksetaan siten, että •••• 

3. Jos ~jä niin haluaa , nyt olemassa oleva irtain omaisuus voidaan 

siitä huolimatta, tuleeko se otettav~i yhteisen yrityksen pysyvään 

käyttöön, jo ennen yh teisen koetoiminnan aloittamista perusteiden saa

miseksi tulevan kauppahinnan määräämiseksi hinnoitella. 

4• MYyjä vastaa siitä, etteivät tulevan kaupan kohteena olevaa omai

suutta rasita mitkään panttioikeudet . 

5. Omistus- j a hallintaoikeus myytyyn omaisuuteen siirtyvät heti 

kaupanteon jälkeen ostajalle. 

A.llekirjoi tukset 

Kaupanvahvistajan todistus 



P.M. 

L a h n a s 1 a m m e n t a 1 k k i r i k a s t a m o n 

t o t e u t t a m i n e n 

Suomen Malmi Osakeyhtiön johtokunta esitti määrärahan ottamista vuoden 1963 
tulo- ja menoarvioon yhtiön osakepääoman koroittamiata varten. Tarkoituksena 

oli, että yhtiö olisi ryhtynyt rakentamaan talkkirikaatamoa Lalliiaslammelle. 

Valtiovalta (KTM) suhtautui tähän anomukseen kuitenkin kielteiaeeti seuraavin 

perusteluina 

1) maassa on jo kaksi kaivostoimintaa harjoittavaa valtion yhtiötä, jo

ten kolmatta ei enää tarvita, 

2) ei ole tarkoituksenmukaista, että Suomen Malmi Osakeyhtiö, joka saa 

valtion avustusta malmietsintäänsä varten, harjoittaa tuottavaa kai= 

vostoimintaa, 

3) olisi ensin tutkittava, eivätkö yksityiset yrittäjät (lähinnä paperi

teollieuusyhtiöt), jotka tulisivat olemaan talkkituotteen pääkäyttä

jiä, voisi tässä tapauksessa ottaa asiaa hoi.taakseen. 

Tämän jälkeen ryhdyttiin asiasta neuvotteluihin kahden paperiteollisuusyhtiön 
~ 

kanssa. ~sy~ksessä ovAt Kajaani Oy, joka sijaiteee lähellä Lahnaelampea 

(25 km) ja jonka uusi paperitehdas tulee tarvitsemaan 15-20.000 tonnia t~te

ainetta, eekä Yhtyneet Paperitahtaat Oy, jonka kolme tehdasta käyttävät yli 

30o000 tonnia täyteainetta (maan suurin). MOlemmat tehtaat ovat koekäyttäneet 

Labnaelammen talkkia muutaman sata tonnia vuonna 1961. 

Sanotut yhtiöt ovat luonnollisesti kiinnostuneet Lahnaslammen talkkihankkeen 

toteutumisesta. ~dyissä kesku~teluissa on tehtaiden taholta kuitenkin ilmoi

tettu, että ennenkuin no voivat päättää osallistumisestaan ko. hankkeen lopul

liseen toteuttamiseen, olisi koetoimintaa jatkettava niin kauan ja siinä laao 

juudesea, että saadaan perusteellinen ja varma käyttökokemus talkin sopivuu

desta paperin t~teaineeksi~. Yhtiöt katsovat, että hankkeen toteuttaminen en

nen aanotunlaista kokeilua sisältää määrätyn riskin. Niinikään ne esittävät, 

että tarkoituksenmukaisimmin tämän koetoiminnan suorittaisi Suomen l~lmi Osa

keyhtiö yhteistoiminnassa paperitehtaiden kanssa. 

Paperitehtaiden mielestä Suomen Malmi Osakeyhtiön osallistumista koetoiminnan 

kustannuksiin voidaan perustella sillä, että näin tehdessään Suomen Malmi Osa

keyhtiö osoittaisi itse uskovansa yritykaen onniatumieeen ja Jakaisi mahdolli

sen riskin paperitehtaiden kansaa. HUomattava on, että koetoiminnan onnistu-
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essa Suomen l~lmi Osakeyhtiölle ei tulisi koitumaan mitään ylimääräisiä kus

tannuksia, koska paperitehtaat siinä tapauksessa maksaisivat kaiRki ~lut. 

Paperitehtaiden esittämää näkökohtaa ko~toiminnan välttämättömyydest~ voidaan 

pitää täysin luonnollisena. Todettakoon tässä se yleismaailmallinen tilanne~ 

mikä aina liittyy uuden teolliauusmineraalin saattamiseen teollisuuden käyt

töön. Uuden tuotteen käyttökelpoisuutta ei nimittäin etukäteen voida arvostel

la sen kemiallisen koostumuksen tai fYsikaalisten ominaisuuksien perusteella. 

Vasta tarpeek~i laaja käytännön kokeilu antaa vastauksen tuotteen sopivuudestao 

Talkin kohdalla aeia on mielenkiintoinen. Talkin maailmanmarkkinahinta on ui~ 

mittäin kaksin- jopa kolminkertainen kaoliinin hintaan verrattuna. Tästä joh· 

tuu, että talkkia k~tetään maailmassa paperin täyteaineena vain rajoitetusti~ 

Lahnaelammen tapauksessa tulisi sensijaan talkin hinta olemaan sama tai alem

pi kuin kaoliinin hinta, joten runsaskin talkin k~ttö on mahdollista, jopa 

taloudellistakin. Pääosaltaan hintasuhteista johtuen ei maailmassa ole pape

ritehtaita, jotka käyttäisivät talkkia siinä määrin kuin mitä meikäläiset teh

taat tukisivat suunnitelman mukaisesti käyttämään~ Käinollen ei ole mahdollis

ta saada vastausta kysymykseen tieduetelemalla sitä muilta. Senlisäksi on niin, 

että jokaisella paperinvalmistajalla on yksilöllinen valmistustapansa, puuraa

ka-aineensa jne, joten jossakin muualla saatua kokemusta ei ilman muuta voida 
• 

pitää yleispätevänä kaikissa olosuhteissa. Nimenomaan katsotaan runsaan talkin~ 

käytön onnistuminen uusilla, nopeilla paperikoneilla vielä riittämättömästi 

selvitetyksi. 

Tähänastisissa kokeissa on osoitettu, että valmistettu talkkipaperi sinänsä 

on teknillisiltä ominaisuuksiltaan (lujuus, pintaominaisuudet, toispuolisuus, 

valkeus jne) tä1sin tavanomaiseen kaol.iinipaperiin verrattavaa, osin jopa si

tä parempaakin. Sensijaan ei ole kylliksi kokemusta siitä, miten talkkipape

rin painatueteknilliset ja siihen verrattavat ominaisuudet muuttuvat, tulee-

ko mahdollisesti esille piileviä, negatiivisia tekijöitä. On myös herätetty 

kysy~s siitä, mikä vaikutus talkin käytöllä on viirojen, leikkuuterien ym 

kulumis0ssa. Tätä seikkaa on yritetty selvittää tekemällä vertailevia tutki• 
muskokeita Lahnaslammen talkin, erilaisten ulkolaisten talkkilaatujen sekä 

eri kaoliinilaatujen ne. "abrasio"aominaisuuksien kuvaamiseksi. N~Jttää siltä, 

että Lahnaslammen talkki asettuu tässä vertailussa paremmuusjärjestyksessä kär

kipäähän, Mitään negatiivista ei siis pitäisi olla odotettavissa. 

Talkk1tuotannon aloittaminen Lahnaalammella odottaa toteutumietaan. Hankkeen 

painaviata perusteluista mainittakoon tlrkeimmlta 
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talkin ·~uot·taminen maElmme paperi teollisuuden täyteaineeksi olisi omiaea 

vahv:f.sta1I!8an teollisuutemme racka .. ainepohjaa ei ten vähentäen tämän r:Lip· 

~uvuutta ulkomaisesta tuonniata, 

1-tUdQn teollisuusJ.a.i tokaen pel'UI'Jtanlista Kainuuseen tarvehdi ttäisiin ilol

la, erikoisesti oman maakunnan piirissä, 

talkkia tultaisiin kaiken ~odennäköisyyden mukaen ·ennen pitkeä viemään 

myös mm. Ruotsiin ja Sakeaan. Sanottujen maiden kansaa käymäämme tuonti

voittoisoon kauppataseaseen uudella vientiartikkelilla olisi poeitiiviu 

nen vaikutus, 

talkkirikastamo tulisi olemaan varsin omalaatuinen. Vastaavanlaisia lieo 

nee maailmassa vain kaksi, toinen Amerikassa, toinen Ueuvostoliitossa. 

Uuden teollisuusmineraalin tuotanto olisi omiaan lieäämään ·kaivosteolli

suutemme tuotevalikoimaa sekä antaiai uskoa vuo~iteollisuutemme jatku

vaan monipuolistumiseen ja kasvuun. 

Edellisen jatkoksi on heti sanottava, että sinänsä Lahnaalempi-hanke on sangen 

vaatimaton. Sen työllisyyttä ja ulkomaankauppaa piristävä vaikutus on vähäinen. 
. ~ . 

Mutta vastaavasti on my6s tarvittava pääomasijoitus sangen vaatimaton. Tärke• 

ätä on, että tämä hanke omaa kaikki ne ~ö~teiaet taloudellis-poliittiset piir· 

teet, joita nyl~iseltä teollistamisobjektilta edellytetään. Tämän hankkeen kan

nattavuutta voidaan myös pitää varmana. 

Suonen ~lmi Osakeyhtiön laatimasta, Lahnaslammen talkkirikastamoa koskevasta 

suunnitelmasta on annettu myönteisiä lausuntoja. Niinhyvin paperintekijöiden 

kuin kaivos- ja rikastuealan asi.antuntijoiden mielestä pidetään varmana, etu 

tEi. I.ehne.slammeu vuolukivestä voidaan vaahdottamalla rikastae hyvin korkealuok ... 

kaiota tall~ia ja että tällainen toiminta muodostuu kannattavaksi~ Ha~kkeen 

toteuttamisen esteenä ei olekaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman puute vaan 

oe seikka, ettei ole onnistuttu löytämään sopivaa rahoitus- ja yritysorgani

aatiota. 

Suomen 16alm1 Osakeyhtiö on Lahnaslammen omistajana ja myyjänä toisena osapuo

len~. Ostajana ja tulevana kaivosyrittäjänä saattaisi tulla ~symykseen jom

pi kumpi tai molemmat yhteisesti edelläsanotuista paperiteollieuusyhtiöistä. 

Paperitehtaat eivät kuitenkaan haluaisi ottaa Lahnaslampea omistukseensa en

n~nk~{n suunniteltu koetoimintavaihe on menestyksellisesti suoritettu ja hang 

ke lopullisesti toteutettavissa. Uutta, erillistä yhtiötä ei kateota tarpeelli-
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seksi vielä enai kocvaiheessa. Lopullinen yritysmuoto määräytyisi vasta on ... 

nistuneen koetoiminnan jälkeen. Toisaalta on luonnollisesti lähd~ttävä sii

tä, ~ttä koetoimintaan ja sen rahoituksAen osallistunut yrittäjä on oikeutete 

tu oEallistumaan hankkeen lopulliaeen toteuttamiseen ja vain tämä voi myöhemQ 

min hyväksyä muut yhtiökumppanito 

Miten eri osapuolien oikeudet ja velvollisuudet oliei ' sopimukeessa määritel

tävä ? On asi tetty, että Suomen Malnrl. Osakeyhtiö Lahnaslammen "isäntänä" huo ... 

lehtisi toiminnan teknillisestä suorituksesta ja paperitehtaat vastaisivat 

käyttökustannuksieta. 

On arvioitu, että suunniteltu koetoiminta vaatisi noin 1,0 o 1,3 milj.markan 

investoinnin. Huomioonottaen valtiontalouden tämänhetkisen tilan samoinkuin 

KTMan jo tekemän periaateratkaieun, ei ylimääl'äisten budjettivarojen pyytä

mistä Lahnaalampea varten voida tässä vaiheessa perustella. Sensijaan voisi 

Suomen 2lalmi Osakeyhtiö osallistua yrityksen rahoitukseen sillä vaatimatto-

malla osuudellaan, minkä yhtiö voi irroittaa "vapaista kä;yttövaroistaan.". 

Niinikään saattaisi olla mahdollista saada pienehkö summa KTM;n teollisuus

tutkimusrahaetosta. Yhtiön (Valtion) osuus voisi esim. olla 200-300.000 

markkaa. 
.!.~ 

Koetoimintavaihe kestäisi 2-3 vuotta. ~önteiseksi osoittautuneen koetoimin

nan jälkeen paperitehtaat ostaisivat etukäteen laaditun optiosopimuksen mu

kaan Lahnaslammen kaivospiirit ynnä Suomen ]&ilmi Osakeyhtiön koetoimintaa var

ten jo olemassa olevat ja mwöhemmin hankkimat ja rahoittamat koneet ja lait

teet. Sopimukaesaa olisi tietenkin määritelty tulevan kaivosyrittäjän royalty

maksuperuateet. 

Jos koetoiminta epäonnistuu, raukeaisi sopimus ja yhtiöiden koetoimintaa var

ten sijoi ttama·t rahat katsottaisiin menetetyiksi. 

Suomen Zl.almi Osakeyhtiön, samoinkuin yhtiön pääosakkaan Valtion edun mukaista 

on pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, että Lahnaslampi-hanke toteutuu. Jos näin ta

pahtuu, saa Suomen Malmi Osakeyhtiö Lahnaslammen tutkimuksiin sijoittamansa 

rahat korkoineen takaisin. Ellei yritystä saada k~ntiin, ovat yhtiön tähän 

kohteeseen uhraamat rahat tuottamattomina. 

Otaniemi 23.7.63 

H. :Raj a-Ball:l 



SUlnflUTELMA 

LAHllASLAMMELLE RAKE~~ETTAVASTA 
TALKliR!KASTAtiDSTA . 

Suoaan Malmi Osa.keyhti.':in le..atima.n, ns. La.hnaslampi- hankkcon to ... 

taut·tan;iocsta on k~~l'~Y neuvott~luja Kajrae..ni Oy:n, Yh·tyneat Paperlt3htaat 

Oy:n eekä Suomen 1k:.J.mi Q::;[].koyhti~'n ketlkl,;n. Po.pezi·tc::cllisuuf!yhtiöiden 

eO.ustmjicm miclc:.:Jtä Suo::a:>J. l:slmi Oy :n l'3i.t. ·Ume!l p!i.liatm.lmi telma.c / ;0.1.1963 

voidaan pi·iiw!. "!?tll'i.,SiEJolliacast5. t.Jhtynä j(1 to:couttm1iokelpoisona. Siinä. 

on 030i tett.u~ Gttä LclJh&~l.fL::a.en 'I,"'Uoluki veatii voidoon 't"e.ahdottama.lla ri .. 

kcataa ko:i:keeluok.ltc.iiJta talldria ja o-i.;·b~ t!illeinen te.lkki tuotanto oliai 

kaunatto.vali. 
On osoi~liattu >!e·!;·&:.:. valmistettu ta.!.kkipe.pori sinänei! on teknillisil

tä omine.iauukeil ta.an (lujuus, pin tP,ominr.iauuå.9t, toispuolisuus, valkeue 

jne) 1:-äya:!.n ·cevm1.omaiseon kaoliinipP-pel .... :.in ve:r·rat·~Dvaa. . Sensijaan ei ole 

kylliksi kol.ccmus-'li,;, siitä, milleiae··; ·';e,ll;kipe.llel':i.n 1•e.inatuatel<:n:l.lliset ja. 

aiihe:n. ve:':o:r.at·;;a.Y&t ouw.1.nniauudet ova·~, tula0ko mahdollisesti esille .Pii

lev.iä, ueg&t::.:!.v-isia tokijöi tä. On m.vöa hc:xfi:t.e·~·~y kysymys, mikä vail•:utus 

l'l.mc'.la.11a ·tall~in kll;y-tö:'i.J.ä on viixojenf loikkuuterien ym kulumiaessa. Vii ... 

mo vu...i.ni ttua f:leikks:-. on yri t<lit·iiy selvi i;tEii. tekemällä verta~~levia tutkimuG"' 

koh;)i'tiJ. Lahnaolru-w.en toJ.l'..i;.:1, o:ril2 ~ rtea t•1.!r.olnieton talkldlaa.tujEln sekä 

eri l:r.oliinilaa. tujen ne. nabrns~.o"-·omi:n •. •.iouuksien kuvl':lnm:i. c::ekai. Näyttää 

siltä, et·l;ä. l·ahnaelar.;ss:n tulkki <.M'le·ttuu r.äissä vertailevisaa kokeissa pa ... 

remti:nluajä:rjestyk~esd.~ kä,;•kipäi.Ulil.n, kaol i.izli t loppupälihäl'l • .Mitään negatii· 

victa. ei !l~inollen r:J.täiei. täaeä suhteessa olla odotetta.vieea. 

Tähänas·tisia·~s rohkaisevia te poai t!i visiste tuloksisJiia huolimatta. 

on kateot·tu tarkoi tukacnmukaisokei annan hankkeen lopullista totautta ... 

mista jatkaa koetoimintaa siinä laajuudv~Ga ja niin kauan, että saadaan 

perusteellinen käyttölmkemuo ·~alkin sopi.vuudeate. kt:.ytettäväksi täyteai

necma ka.oliinin t:UiElJJU:l.O~Ge. niinlmin 1ahnl:lalo..mpi-suunni telrna edellyttää. 

Nimeno111ar.Jn on je.·iikotutldmusten ·t2o:r:-koi tuksena osoittaa, ettei edellä. sa

no·t·iiuja nega·ti:i.visia ·tekijöitä tule eaiintymään ja että t:.:..lkin käyttö on 

mahdolli.:l'im myös uuai:.la, nopeal;;;äy·t;·töiai.J.lä rs.perikon®illa. .. 
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~ntiöiden edustajien seuraavassa esittämän koerikastuasuunnitelman 

runkona ·on pidottu edelläsanottua Suomen Malmi Oyan Lahnaslampi-suunni
telmsa. Ehdotetaan rakennettavaksi mahdollisimman halpa koelaitos. mikä 

pysvy tuottamaan riittävän määräri talkkia paperitehtaiden jatkuvaa käyt
tötarvetta vastaavasti. · Päätarkoituksena on esittää laskelma tällaisen . - . ... . -- ~ ~ . . ~.: . - ... _ . ~ -- ... 

koerikaotamon pääomatarpeesta ja klqttökuatannuksista. Perustelujen suh-
teen viitataan pääsuunnitolmaan, käyt,yihin keskusteluihin paperitehtai

den t knillisten asiantuntijoiden kanssa, konetarjouksiin sekä tehtyihin 
erillisiin laskelmiin. Edellytetään, että Suomen Malmi Oyan paikalla ole

vaa vuodon 1961 koerikastamoa hyväksikältetään siinä iaajuudesea kuin se 
on teknillisesti mahdollista. Samoin edellytetään, että sanottujen yhti

öiden puolesta saadaan konoita, laitteita ja palveluksia, osin lainaksi 
tai omakustannuehintaan. 

KOEHIKASTAMON PERUSARVOT 

.! 
Vastatakseen tarkoitustaan on katsottu koetoiminnassa tarvittavan 

noin IQ.00-8000 tonnia talkk;J.·rikflstettn. Saattaa olla, että tämä määrä on 

riittävu vaikkakin koerik stustn todennäköisesti tultaneen jatkamaan seu

raavana wonna.. Sanottu tavoitetuotanto määrää rikastamon tehoarvot, ku

ten jälempänä ·eoitetään. 

lie.ali,a 

Pääsuunnitelmassa on laskettu saaliin olevan 3~,5 ~. Koerikastua

vaiheessa liGnea vuikeata päästä tähfrn arvoon, joten peruataksi on otettu 

varovaisesti 30.0 %. Louhitueta kiv~atä tullaan näinollen saamaan talteen 

20 ! tal~kirikaetntt~. Tuotteen kost us tu~isi olemsan noin 1 %. 
p~aB\~pn telqll!aen käyntisika, hikk 

Edellyto" ... :·:n rikastamoa käytettävän keskeytymättömänä 3-worotyönä. 

Pääsuunnitelmassa on kuukausittainen käyttötuntimäärä 635 tuntia vastaten 

87 % teoreettisesta. Koerikaatukeeosa laåk9~aan erilaisina hukkatunteina 
menatettävän ylimääräisesti 85 tuntia kuu~~udesaa (käyntihäiriöt, kor

jaukset jne). Tämän mukaan saadaan rikastamon tebollisekgi kijyntiajakei 
.i5,0.h/k.k. 

, . .. ' 



,.roidaan puhua 11kea8rilr.e.etamostg," te.::. 11 talv~.rikaata.moeta11 • S~lvää 

on , että on epe:taj~{)llclelJ.~.eta k?iy'~·;;ää, r.tlteotemoa vain oP.en ,motte., keeä· 

ka.\1/,clla . Toieaal·t.:.-.. on ha1·kittu, että rike.stamon kä~nniasäpitäL!inen talvi

pe.kkasillc. edellyttää ni:l.n Sl'!.'ll:t'in. lisäinveetointeje.) ettei r.di te. voida 

perustella enoimmEisessä vaiheessa. Pa:rhe.nssa h.paukseosa ehdi tä.än ltoe, ... 

r~i.kaatamo saada ktiyn~;iin kesi.'\hm:.1 J.usea ~ 964. Tuotanno· .. jt:'l/.;ka~"i:i"!an oni 

lokakuun tult~e olemaan v~ikesta. . Häil')C'llc.n vo:i.d~•m koerikastai'Eon koltonuis

l~äyntiaj al->:s:J •. ei:1Si12IT~~QEU~l~ J..~~D-~!:fl"!!.tif:.• 

Sen Ji:.Uii:acn kun adJ:Jllä.~:'"':rot·~t perusn ·vo·' cr r'·~c"J:';.{;~:l'~y; sPsda ll 

rikaotamon m.u'i.tt tchonrvot lasbannr1 lieoe.··~:.l . • Suun.Jitt-lman P' hjakc.i. oe:l t.El" 

·i;äful oc:mraavf::\ asetelr":-: 

:t:1iknat:->Mmcm kr.Lyntiailm 

kokonail!lkä.yn·~aiku 

tehollinen käynt iaika 

Saalis 
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550 X II 
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550 h/kt:: 
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~~ 
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PÄÄOMAN TARVE 

Johtavana periaatteena on ollut suunnitteilla mahdollisimman halpa 

koerikastamo, kuitenkaan vaarantamatta laitoksen teknillistä suoritus

kykyä. Paikalla olevia Suomen 1lalmi Oy:n rakennelmia, koneita ja lait

teita hyvä.ksikeyttäen onkin mahdollista sä.äatää kueta.nnuksiao Seuraava:J

se. esitetään auppeaati, mitä perua·~amistöitä ja mitä U'1.1diehankintoja on 

suoritettava. Laakelma noudattaa pääsuunnitelm&l r.yhmittelyäD jolloin 

perua·telut ja arviosummien vertailu käy he:Lpommakai. Suunni telma.n lii t

teenä olevasta kartastB käy ilmi olevien laitosten sijainti kuin myös 

mitä lisää on ta~koituksena rakentaa. 

Perustamiskustannukset 

Louhos. Vanhaa avoloubosta ·~~llaan laajentamaan nykyisestään noin 

50 x 60 metrin smaruiseksio Sitä varten on tältä alueelta kaadettava 

~1etsä, korjattava puut jn irtomaat työnnettävä louh~ksen reunoille. Edel= 

leen on louhi ttave pe:t.'in matrin ruostainen pintakerros a.volouhoksen pääl

tä. Tämä hylkyki~i.~arvitaan osaksi tier&k~nnelmiin ja ylimäärä siirre

tään tuleviin patorakennelmiin. 

Tehdasalu$ .. Nykyistä tehdaaaluat.tn. 011 laaj snne·ttava pohjo:ueen, 

vanhalle sähll:öliuja-elueelle, jonne rakennetaan kuivaamo- ja hienojau

himo. Meae·to on täällä rakentarniaelle sopivaa. Lisäksi on avattava parem

mat liikenneyhteydet tehdasalueelle ja rengasti~yhteys tuotteen kuljetus

autoille. TierakonneJ.mien pengermassat saadaan louhokaeeta (vrt edellä). 

Veaihuol to. Koerikastamova~.heeesa matka. v.a.nhal ta rikaatamolta Jor

nlaajoelle on lähea 500 metriä lyhyempi ku:i.n Nuaajär,lelle. V'eden ottamis

ta Lahnaelammeltn ei voida suositella, koska ·~ämä humuspi·to:lnen vesi 

eaatte.iai vaikut·taa likaavaati lopputulokseen •. Arviosumma käsittää maan

päällisan pikaliitinputkiston tai vastaavan vetämisen tehtaalta ~ormas
joelle, maanwok:ran yms. 

Jätehuolto. Kaivospiirin itäpuolella oleva alue riittää ensi vai

heen jätealueeksi (vrt. karttaa). Vesilain mukaisia ylimääräisiä toimen

piteitä ei tarvita. Arviosumma kääittää jäteputkiston ja asennuskustannuk
set, 

Voimahuolto ja puheli~ Keinuun Valo Oysn 20 kV:n sähkölinja tulee 

tehdasalueelle. Muuntajavuokraa ja asennuskuetannukeia varten varataan 
arvioeumma. Puhelin on olemassa Korholanmäelle. 
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Suurl!!i tte:!;q. Edallytetääll yhtiöiltä ilmaista asiantun·tija.,u.pua. 

Vaatimaton mä.ä:dtraha suunnittelua varten lil3nee kui ter.Udn ta:r·peellinen. 

~kennukset 

Suomen Malmi Oyzllä on Lahnaelammella kaksi asuinparakkia, vaati

maton varasto ja paj&. Lieärakennelmien tar9ealliauutta harkittaeasa on 

otettava huomioon eräitä näkökohtia. Rikastamon edellytetään kä~vän kea

keytymättömästi 3-vuoroiseatio Louhinta sensijaan on tarkoituksena entaa 

ur&kalla suoritettavaksi, mikä on omiaan vähentämään oman henkilökunnan 

tarvetta ja eenmukai~ten sosiaalisten toimintojen tarvetta. Paikkakunnan 

työvoima tulee olemaan vallitsevana. 'l'yömaa.ruoka.la ja työmaakonttori tar

vitaano Tehdasrakennelmat käsittävät vanhaan rikaatamoon lisäsiivet uut

ta myllyä ja suod1.nta va.r"iien samoinkuin siilon. Kuivaemo ja hien-:>jauhimo 

tarvitsevat oman rakennuksen! samoin tuotsT"e.:zoasto • 

. Koneet, kalustot ja laitteet 

Rikastamon Ot,1~lta täydennetään Suomen Mal:ni Oy:n vanhaa koerilcas~ 

tamoa osin k~tetyint osin uusin konein. Karkaamurskain, acrlly, ym~leit

teita saadaan kaivosyhtiöiltä, suodin ja kenno oqte"taan uusina.. Kuivaamc·

ja hienojaahimo rakennetaan kokonaan uutena. Kaikki laskelmassa esitetyt 

arviosummat perustuvat saatuihin tarjoukaiin. Korjaamon konaiaiin, kalus

toihin ja varaosiin varatut arviosummat ovat vaatima·ttomat. Varasto- ja 

korjaustoiminta tapahtuu vain välttämättämiltä osiltaan Lahnaslammella. 

Edellytetään käy·i.;ettHvä.ksi l'.yväkui Kajaani Oy:n korjauspajfl.e ym osastoja. 

- - - - - --'---------------------



PÄÄOMAN TARVE 

Perustamiskustannukset 

l10uhoksen avaus js. maanpoistotyöt 
Hylkykiven louhinta ja siirto 
Alueen tio:r.akonn11kset yma 
Veeihuolto 
Voimahuolto ja puhelin 
Jätehuolto 
Sutumi ttelu 

!su:l.npa.ro.ki t 
1<onttori- ja ruokala};l&rald. t 
Tehdasrakennwteet 

Bika.atamon korjc.uetyöt 
K~.rkeamura k9emo 
Ku,. vae.r11o ;i a :t~i ano j euhimo 
Varasto ja ?:to1•;)aamo 
Muut eekalBisot reker~elmat 

Koneet~alustot~i!-~i~,et 

Louhos (louhinta u~~kella) 
Karkoamurakaamo, ~ekal.laitt~et 
Rikastamon koneet ja laitteet 

~lly ja sen ~uoraus 
Okko-kenno 
Suodin 
Sakeuttajan koneisto 
Moottorit ym laitteet 
Perustukset~ asennukset 

Kuivaamon koneet ja laitteet 
Flash Dr,yer (Int.Comb.Engl.) 
Rahti, perustukeet ja aeennus 

Hienojauhimon koneet ja laitteet 
Raymond Roller Ydll (Int.Comb.) 
Fuller-pumppu ym. J.astat:slai tt. 
moottorit ja laitteet 
Rahti, perustukset ja asennue 

Vesi- ja sähköjohdot 
Korjaamon koneet ja laitteet 
Konttori- ja labor.~~lueto (osa on) 
Kuljetuekalusto 

Varaosat ja tarvikkeet 

Varalle 

?ääoman tarvs_lhteenoä~ 

2000 
30000 
5000 
4000. 

15000 
5000 
~S;Q 

10CO 
15000 

12000 
7000 

25000 , -
.50QQ. 

10000 

30000 
20000 
55000 

5000 
25000 
2500Q 170 000 

75000 
25000 100 000 

80000 
19000 
20000 
2500Q. 144 000 

30000 
5000 
5000 
5000 45 000 

86 000 

65 000 

459 000 

10 000 

50 000 

670 000 



KÄYTTÖKUSTANNUKSm 

Kiinteät kQatannukset 
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Poistot• Koetoimintavaiheen kä,ttökustannuksista on poistojen osuus 

jäteti,J huomioimatta, koska poistoeri ei edell7t& ylimääräistä rahanmenoa. 

Pääomabudjetissa on jo huomioitu tarvittava rahantarve. 

Korot• ~ttökustannuksissa on laskettu 1 ~ korko 2/3-lle vuotta 
pääomabudjetin loppusummalle, 670.000 mk. 

Vakuutukset sisältävät arviosumman palo· ja tapaturmamaksuja varten. 
Hallinnon kuluihin on varattu vaatimaton arviosumma. 

Kiytön yhteiskustannukset 

Pääsuunnitelmassa on yksityiskohtaisesti eritelty tämän r,yhmän kus
tannukset. Ryhmä käsittää paikallisen johdon, työmaakonttorin, varaston, 
korjaamon, huollon ja sosiaalisen toiminnan. Pääsuunnitelman mukaan ovat 
tämän ryhmän kustannukset 3a10 markkaa syöttötonnille. Lähtien siitä, 
että p~htiöiden taholta saadaan kustannuksia säästäviä palveluksia, ku
ten korjaus- ja huoltoapua, ei &•kustannusten tarvitse muodostua edellä 

sanottua arviota p~joa korkeammikei. Edellyttäen 4100 markan kustannuksia 
syöttötonnille saataisiin tämän ryhmän loppusummaksi 100.000 markkaa. 

Muuttuvat käyttökustannukset 

Numeroasetelmasta selviää yksityiskohtaisesti muuttuvien k~ttökus
tannusten al&r7hm1ttely ja &•perusteet. Louhinta- ja karkeamurekaus tulee 

koevaiheen aikana olemaan huomattavasti kalliimpaa kuin lopullisessa täls
tuottoisessa toiminnassa. Kalliiden vuokrakoneiden k~ttö ~ös kuormauk

seasa ja kuljetukeasaa nostaa kustannuksia tonnimäärän ollessa vaatimat
toman. Syöttötonnille lasketaan arvion mukaan 4100 mk/t, kun se vastaa

vasti lopullisessa laitoksessa on 2a75 mk/t. 

Rikastua-, kuivatus- ja hienojauhatuskustannusten lasketaan muodos

tuvan koetoiminnassa korkeammiksi kuin lopullisessa tuotannossa. Suhteel
lisesti suurempi miesmäänä nostaa palkkakustannuksia. Voimakustannukset, 

jotka rikastuksessa esittävät pääosaa, ovat koetoiminnassa syöttötonnia 
kohden korkeat. Rikastuskustannukset, mitkä pääsuunnitelmassa on lasket
tu olevan 6a10 markkaa eyöttötonnille, tulisivat koetoiminnassa arvion 

mukaan olemaan 13:40 mk/t. 

Rahtikustannuaten osuus riippuu siitä, miten paljon tuotetta tul

taisiin rautateitse kuljettamaan Jämsänkoskelle, Kaipolaan ja Simpeleelle. 
llimääräinen arviosumma on lisätty rahtikustannukaiin jälleenlastausta 

varten autoista rautatievaunuihin. 
~ttökustannusten loppusumma päättyy aoo.ooo markkaan, minkä mukaan 

talkkit uotteen omakustannukseksi tulee 116•- markkaa tonnilta. 



&ÄYTTÖKUST~m1~ 

K~intoä~ kuatannukae~ 

l?o:htot (ei huomioida} 
Korot , 7 ~ X 2/, V X 670 . 000 
Vakuutukset 
Hallinto 

~äl:;tön ;yh,:Ceislruatannu~aat 

Paikallinen johto, konttori, 
varasto, korjaamo, huol~o, 
aoaiaalinen toimin·(;a 

- 8 -

31.000 
20.000 
20 .ooo 

~t.uvat k?_..yttö.!f_!.!Elif'W.J:lk~.u'l,:i;. 

Louhinta ja kurke&mul·skaua 
Louhinta urakolla a 1,7/tn 42.000 
Kuormaus & kulj. 1,2/tn 30 . 000 
Murskaimen vuok't'a., palkat yrn. • 30 .ooo 

Rikastuskustannukoet 
Palkat 
Reagonaait 
Energla. a 3:~/t 
Tarveaineet " 
Vesi, jäte ym 

Kuivatuskustannukset 

Hionojauhatuakttatannukset 

Rahtikustannukset 
Autorahti a 3:50 x 6900 tn 
Raut.rahti 15:00 x 4000 tn 
Laataua- ja käsi ttelyl~ust;. 
10a00 z 4000 tn 

Louhintamaksut 

Varall e 

Kgyttökuetannuk~t yhteensä 

Vastaavalle kaoliin:l.Inäärälle lasketaan 

70 .000 
5.000 

so.ooo 
20 . 000 
3Q y00Q. 

25.000 
60.000 

40.000 

Yht . mk 

71 .000 

'100 . 000 

102. 000 

205 .000 

60 .000 

70*000 

125. 000 

4.000 

63 . QQ.O 

800 . 000 

800.000 
.... .,.... L 

: 

550. 000 

mk/oyöttö
'i;onni 

2:85 

4:00 

4:00 

8;20 

2:40 

2:80 

5:00 

0:16 

2:20. 

~~ 

6900 ~ 116:-

• aoa-
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YHTEENVETO 

Esitettävän suunnitelman mukaan rakennetaan Lahnaslammalla kesä

toiminen koerikastamo. Edellyttäen, että koerikastue päästään alkamaan 

kesäkuussa 1964, ehditään 5 kk aikana tuottaa n. 7000 tn talkkia, joka 

laadultaan edustaisi lopullisen laitoksen tuotet·ta. Jotta tämä olisi mah

dollista, olisi päätös koerikaatamon rakentamisesta tehtävä viimeistään 

syyskuussa 1963. 
Koetoiminnan perustamisen pääomatarve on laskelman mukaan 670.000 

nmk ja ensimmäisen kesän käyttökustannukset eoo.ooo nmk eli yhteensä 

1.470.000 nmk. Tämä summa sisältää ~öa tuotteen kuljetuskustannukset 

paperi tehtaille sekä. varamä.ärärahna n. 10 ~ kus·&annusarvioeta. 

Koetoimintaa varten saataneen valtiolta tutkimusapurahaa n. 

200.000a-. Kun koetoiminnassa saadaan talkin arvo vap. tehtaalla olisi 

7000 tn ~ 80:- m 560.000:-, jäisi tutkimustoiminnan kuetannukseksi 

1o470o000 - (200.000 + 560.000) • 710o000a-. 

Jos koetoiminta osoittaisi, että kaivosyritystä ei perusteta, 

jäisi rahoittajan tappioksi edellämainittu 710.000 nmk vähennettynä ko

neiston realisoinnilla. Nettotappio olisi ilmeisesti yli 600.000 mk. 
. i ' 

Jos taas koeloiminnan perusteella päädytään varsinaisen tuotanto-

laitoksen rakentamiseen, on tutkimuskustannuksesta 710.000 mk vähennettä

vä niiden koelaitokseen hankittujen laitteiden hinta, jotka on tarpeen 

lopullisessakin laitoksessa. Näiden osalta on arvio 350.000 mk. Näin 

ollen koetoiminta lisäisi kaivosyrityksen perustamiakustannuksia noin 

J50o000 markalla. Tämä ei olisi kuitenkaan pelkästään lisäkulua, sillä 

koetoiminnassa saatu kokemus olisi rahanarvoisena käytettävissä lopullis

ta laitosta pystyynpantaesea. 

Tässä suunnitelmassa ei ole käsitelty kyay~etä siitä, miten, mil

loin ja missä suhteeoea eri yhtiöt osallistuvat pääomatarpeen rahoitta

miseen. Ralloitukseata samoinkuin muistakin yhteistoiminnan ehdoista tul

laan tietenkin tekemään eri sopimukset, joista alustavia luonnoksia on 

jo tehty. 

H.Raja-Halli 
( Sl.10J!JPn l4'f.lJ 171i Ov) 

Kajaani, 21o6.1963 

Osmo Aho 
(Yhtvneot P~~Pritebteat. Ov) 

Lauri Jokela 
(Kaiaani Ov) 
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suo Mal11l 07 
Ol'ANI I 

LahnBal an talkkirl 

Yiitaten o aikko&aia ta kl1t71htn neuvottelUihin ja kirj .. nvaiht n 11 i
t ~ei4ln, KaJaani O,an ja Jhtiö • ••11 en 7ht ~att~ehdotukaen olleeD 
ea111& johtokun • kokoulcaeau. 5. 9.196-'· A1iuaa o d7tt7 ••uraavU.n 
totea kaiint 

- YhtJ'll• t Paperitehtaat Osakeyhtiö pi taolinia lcol"Vaavan, koti en 
paperin täJ aainaan tu~taato dolli uuk1i n edelle tutki a a ja kahit
UIIlatl UJ'kelnl 3• haluaa ._.,atlvaikuttaa a11an eteupfUn ie ilekal. 

- Kajaani 07tn 1lmo1te\tua oaalllatuvaaaa aahdoll1aaeti 1/10 osalla ko. koe• 
vaihaen tolmlenpanoon, ei rhtJUeet Paperitehtaat Oa keyhtiö katao volv&Daa 
1111'1 oauuttaaa vaataavaatl eltl aitan halua hankkia .. joritaattia ko. JTi
tJlcaaaaK. 

Edelllolevaata johtuen ehdot .... , ettl 

- Suoaan lml o.r tutki 1 talkkituotaanon tutklau.walhean loppuunaaattamt
• kai aabdolll•uudet llaltl valtion tukitoimenpiteitl rahoitukaaata puuttu• 
valta oaalta Ja ellei tl löt47 edall7t7 lil 

- Suoaan Malmi o.r tutkiai Kajaani O,tn Ja 7btiö lialkai Veitailuoto O,en 
ja atailiiton Sellulooaa Qytn l&nakoak tehtai4an aatl niiden rilt T.ID 
kiinnoatukaan puuttuaaaa ~1PP1 O,tn oaalliltumla h4olliauu4at auunnl eltuan 
,r1t7kaean. Olet a mainittujen taolliauual to1tan Lahnaal en llhelaen 
aijalmlln jobdoata aekl Jcaolinin \&1 talkin kil7t jinl tuntevan kU.nnoat ata 
ko. euunnitalmaan. 

1C\mn10it 

PP• TH'rYtJegr PAPERIT llf OS&IC&YH'l'IO 
kon\torl 

Leo '1'o1Jclca Ono Aho 
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lUJAAli OY 

suo n Malm 0,. 

Al Yarinauk• 1 

OTAJI 

!oi t johtaja Raja• H llin huomioon 

Kajaani, 5· 9-196, 

MT/L'r 

Johtokuntamma on okoukee eaan 25 elokuuta tutuetun t L laapl-
hankk:eeae n ja eli tl tähän llelllleed. auori t ttuibiA tutldaukaU. • Johtokunu 
haluaa tuoda Julki ilonsa iitl, ettl 7htiölle e on tarjottu tila! uua r,rh• 
t7& ka1Yoeto1ainta&D Lahnaalammella tait ainakin oaalliatua atih • 
Johtokunta on kuitenkin joutunut toteam an, ettl asiaa ka1k1npuolisekai ael• 
Yit ei .. ai olisi viel~ auoritettaYa elko auuri t)'ö. Selvi\telJD tulla! 1 • 
hinnl kohdistua tuotte ~ mark nointikelpoiauuteen ja aen arvoon aeka toi• 
eaalta 1Q'Öa tuotantokuetannuaten selvtttä111eeen. Tällainen tutk111Ue, joka luon
nollta1 n voitai tin au~rttt koeajon o o • , n 1ftkuin on ehdotettu in, 
Yaatii kuitenkin a lko euuria kuetannukeia. 1 kuetannukaet ovat luonteel• 
taan eellateia, että. ou Diiatl parhaaa akln tap ukeeeaa menee hukkaan. tcun 
olin ollen on todettaYa, e\tl tl aeian tutkiauat7ö on Yiell pahaeti ka•· 
ken ja ettl elia pelkkiin tutttauet7öbönkin ol1e1 uhr ttaYa Yiell huo tta• 
Yan Paljon rahaa, ei johtokUnta ole oinut katsoa aah4ollieekai r,rh~ akt11• 
viaeat1 Yte Lahaaelampl•hanketta et enpitn. 
'1'1.mln taki johtokunta plättilda, ett& 1Caj i ~ ai J7hd7 Labnaalaapi•ba.nlcet• 
ta toteuttamaan Jkein eikl öekl&n huo ttaYana oeakkaana. Sen sijaan, joa 
hankkeelle lö)'4et1Jl.D joku w. toteuttaj , jaani 0, on Yallli poeitiiYieea .. 
aiel asl harkita• 08 llietuaiata aiihen, joekin auhtaelli en pienelll 
osuudella. 
Kii ta '1'e1 ti ja !eidl.n ecluetajtanne 111ell7'\t1Yietl. ja antoisaata 7ht ia• 
t7öatl koko t1 tisen Lahnaalampi•hankkeen aelYittal)'• ja tutktmuatJöYal• 
haen aikana. 

Kwmtottta 

IUJ.&.UI OY 

lUkko T ht1nen 


