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(T ranslation.) 

Orijärvi Copper::: &. Zink:::Mines. 

The mine lies in the parish of l<.isko, in the 

province of Åbo, finland, about 16 kilometrc~ 

in a dircct Iine frCim Skuru rail\\'ay station and 

the porl of samc name, to which even larg-e vcs= 

seis float. The waterway to thc station is across 

the lakes about 9 kilometres, along- roads J km 

and then 4 km by the narro\\ gauge Iine of 

Fiskars. The roads Iie round the lakes, and this 

makcs thc distancc along them from Orijtirvi to 

Skuru z8 km. 

H istor-y. The capper ore of Ori järvi was 

found in 1 75~, and since then the mine has been 

f worked aJmost continuousJy for 1 Z5 years, during 

which time about 4350 T ons of capper have been 

found, of a value of 8 to 10 million Finnish 

r marks. (The values are calculated at the prices 
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at thosc 1imcs). The mine was worked so, that 

large stones were blasted down below, hauled 

bodily up, altogether about 7oo,ooo Tons. ln 

the raiscd mass was found a lot of =ink ore, but 

thc thcn cxisting mcthods not permitting an econ= 

omical scparation of these, they were left above 

ground. A firc dcstroyed the mine buildings in 

thc carly cighties. 

ln 1906, an ,\merican company, the finnish= 

American \1ining Company started mining oper= 

ations, and in 1910 and 1911, built crushers and 

scparators at thc sitc, but in 1912, when part 

of the plant had been working a few months, 

part only just was ready, themoney of the comp= 

any ran out (for purchase of site, land and rights, 

as well as for transport etc, about 1 .6oo.ooo 

Finnish marks had been spent), and the whole 

concern was sold, summer 191 5, by bankruptcy 

auction to a Finnish concern, Osakeyht;ö Vuori= 

kaivos (>>Mine, Limited,>). The new company has 

( 

( 

not yet Started working. The plant is nearly all ( 

new and quite complete. 

The contenfs of the mine. As has already 

been mcntioned, the previous work brought up 

~ 

( 

( 

( 

( 
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about 7oo,ooo T ons of stone. The Finnish=Ame= 

rican Mining Company worked thc whole time 

only at tunnelling and othe1· openin~ work, leav= 

ing the actual work of brin~ing up the ore to 

latcr on. About )OOO feet of tunneli \\crc made 

and about 500 feet shafts sunk. ln making thc 

tunnels, both copper= and zink=lodcs wcrc found, 

it is mcntioned in the annual rcport for 101 1, 

that on the third level was found a lodc of zink 

orc of 15 feet thickness. Diamond borin~s were 

made to various depths and in scveral places, 

which provc the ore to be continuous. 1 he State 

Gcologist, 0. T ri.istedt, examined, in 1908, or 

bcfore the new mining hud bern ablc to sl-.ow 

any result, the quantity of orc in the minc, ancl 

he calculated that the ore below ground should 

contain the following amounts of metal: t~ooo 

'J ons copper, 1 JOO T ons zink, ;50 Tons lcad and 

8 T ons silver. As regards >possible orc», he gives 

no opinion. 

The old mining industry gives no details as 

to percentage of metal in ore for the stonc al= 

ready lifted. They built vaults and lifted everv= 

thing out. Modern mining industry only tun= 
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nelling in the actual lode5 to ~et at the ore, the 

percenta~e of copper in the copper orc of Ori= 

järvi ha<; been calculated at 1 u, u at least, and zink 

ore at zo 11
/ 11 at least. 

Stone heaps above grouml. The old mining 

work lcft enormous stonc heaps above ground, in 

which ~tonc therc is still somc copper ore, and 

especially :ink ore, which was not used al all. 

These hcaps have been clssayed by geolog-ists. 

The first assav was made in 1879, w hen the State 

))Ore=mastcr,) calculatcd the stonc heaps to con= 

tain 4500 1 ons of >5 per ccnt :ink ore, of \\.htch 

could be obtained 15~5 Tons of :ink, .~50 Tons 

of lead and 900 Kilogram of silver. The t\mcr= 

ican mining engineer J. Daniel! calculalcd, in 

1906, the stone containin~ zin k ore above grou nd 

and arrh.cd at the following result: 1 :st class .:ink 

ore ~5o T ons, \\. hereof n,zg 11 1
11 zink, 5,09 °/0 lcad, 

II ' d 11
/ '1 d 1 0,31 ,11 coppcr an o,oz. 11 st ver; z:n c ass orc 

6700 T ons, whereof 21,43"/ 11 zink, 6,o6 °/11 lcad, 

0,42 °/0 copper and 0,007 °/0 ~ilver and a little 

gold. The third estimate was made in 1909 by 

the Amcrican mining expert, the mining enginecr 

Dwight L. \XIoodbridge, who calculatcd the 1 :st 

( 
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class (JO "/11 ) ore to bc obtained from the heaps 

abovc \1't'Ound at 1500 [ ons, z:nd class (zo 0, 0 ) 

ore probably about 700 T ons and presumed that 

from thc very poorest hcaps could be separated 

an apprcciable amounl of profitable ore. The 

fourth assa')- \vas made, in the summer 1 o 14, after 

exact and various wor k, by the Finnish mining 

cngincer Gust. A. Aartovaara, who arrivcd at the 

followin\1' rcsult: t\t Orijärvi are to bc found in 

the stonc hcaps above ground {?oo,ooo tons) about 

20 °,'0 coppcr ,)re, containing about z"" copper, 

and about 25 11
, 0 zink orc, containing about .w " '11 

zink. 

t\-:; rcgards facilities for separating the orcs, 

the mining expert Woodbridge says : •> lt may be 

obscrved that it is possiblc to obtain the greater 

part of the zink almost free from coppcr, at any 

ratc frec from such a perccntage of copper, as 

would bc profitable to scparate. This circum= 

stance makcs thc handlin~ of these orcs very 

much simpler, as each contains hardly any app: 

reciable percentage of thc other>>. 

In any case, the largest amount of high per= 

centage zink ore can be extracted from the stone 

? ..__ 
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heaps, as the separating is done by means of a 

Blake crusher and separating belt, that are ready 

at the site. 

Concentrate. During the few months the 

separatin~ pian t worked at Ori järvi, about 1 ooo 

1 ons concentrate \\ere separated. The work cons= 

istcd principally in crushing, and the Ieading 

en~inccr placed in thc machines only poor ore. 

The crushcd ore \\as separated on \'Vilfley tables. 

Of this concentratc, which for the greater part 

is still remaining ready for despatch, there is the 

following analysis: Capper concentrate: 287 T ons, 

whercin contained 7 ° 11 zink, 3' 2 °,0 copper, 0,5". 0 

lcad and 33 11
1 11 iron; 332 Tons, wherein 5,8 °· 0 

coppcr, 8,5 °/11 zink, 3,2 °/11 lead and 25 r'/0 iron, 

Zinl< concentrafe: 357 Tons, wherein an average 

of z8". '11 zink, 1,33" ',, copper,7°. 0 lead and 19°/n 

iron (zoo Tons of this contain J2 °, u zin k). Lat= 

cr on oil flotation was introduced at the works, 

( 

c 

but thcre was wery little time to try it. 

Mineral arts. The Zink ore of Orijärvi is ( 

Zink blende, the copper ore Chalcopyrite, and 

thc lead ore, in which silver is found, is Galena. 

Plant. Orijarvi is well supplied with plant ( 

( 

( 

1 
(. 

( 
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for 1mnmg and separating work, as well as build:: 

ings. t\11 new. F. i. plant for purification of 

air, electric hauling plant etc. To the plant bel= 

ong also a Blake crusher, Gates lift, portablc sep= 

arating belt, Gyrator crusher, Huntin~ton mill 

(6 feet), Richards separator, about zo \XIilfley 

tables, \ linerals Separation Co's oil flotation, t\llis 

Chalmers' corliss electric engine, generator for 

producing 300 HP, large steam boilers, pumps, 

rails. 

Estate. The estate, to which the mine bel= 

ongs, is about 500 hectar large, there are a number 

of workmen's dwelling houses and cotters build= 

ings. Besides this estate belonging to the comp= 

any, they also ovn the rights to all other ore, 

except iron, to be found upon all ground round 

about, belonging ty the Fiskars Co, and compris= 

ing many tens of square kilometres. 
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Sa oihin aikoihin alkoi Ruotsi-Suomen vuorityötoiminnan lois
tava Ja itkä ikainen korkeasuhd nnekausi , jolloin menekki 
tuntui r Jatto alta , innat nou~iv t j kaikki näytti onnis
tuvan . Kun kuparin innat nou ivat vielå raJummin kuin raudan , 
es ittyi Björkman yh~ enemman k~parin tuotantoon. Orijärven 

kaivok isso tehtiin tyot·· 100 miehen voimalla yötä päivää ja 
Fiskarsin Jalostustoiointa tapahtui yhä enemmän kuparin mer
keiss·· . Antakogin ru.ukin laitteita uusittiin palvelemaan ku

parin valmistusta . Niinpli 1782 sinne pystytettiin kuparin 
kasarrushytti ja pari vuotta se~jälkeen kuparin huuhdonta-
ja murskauslaitou . Kosken ruukissa lopetettiin kankiraudan
taonta 1798 ja sijalle rakennettiin kuparihytti . Samoin Fis
karsin voinen kankirautavasara pantiin seisomaan 1802 ja Fis
karsin ylempään putoukseen peru.E · V·iin uusi kuparihytti . Ori
j·rven kaivosantoikin näihin ai ~ in yhY parempia sekä mää
rä- että hintatuloksia. 
Vuosina 1803-04 saavutettiin kuparin louhinnassa huipputulok-
set , nousten kuparin vuosivalmistus t•·llöin keskimäärin noin 
100 tonniin. Paras vuosi oli 1804 , jolloin saatiin 791 kip-
punt~a eli 135 t . almista voitiin tähän aika käyttåä vain 
kupari . Sen vuoksi jo louhinnassa pyrittiin ottamaan vain ku
parikii ua Ja ri astusta jatkettiin nii , että maan pinnalle noste
tuota kiv st hakkasivat naiset ja 1 pset vasaralla ja mcis-
o lill. kuparikiisulohkareit , jotka talvella kuljetettiin he
vosilla K rkclåån , Koekelle tai Antskogiin . 

aivostyd ei t' än aik n ollut k vin kon elliota , por ttiin 
i.lsin kuytt n nelis"rm· ist" por " valai..,tu s na k ytet

tii poikasten hoit le ia r it" . y··sk· än yn iittia ei 
illoin viel' tunne tu v n ytettiin ruutia . joka sytytet

tiin ri ilan an ja ruudilla ivcllyn puutikun avulla . 
oincn louhintutapa oli ku~enta inen eli olttolouhinta 

(till aknin ) . erättiin puita louhittavalle seinälle ja sy
tytettiin. Lun se oli tarp k i kuumentunut heitettiin vettä 
pä' lle . si ja ual iloh areet nostettiin n·'ihin aikoihin ylös 
k: sivintturilla ja ha ppuk"y 111·· pien mnistä Lyvyyksistä ja 
suuremmista sensija n hevoskierrolla . 
Orijärven kaivosväki on aikojen kuluessa tuottanut eri vaike
uk~ia Kiekon seurakunnalle . Näistä on merkintöjä eräissä ro
vastin- ja piispantarkastus- sekä pitäjän kokousten pöytäkir
joissa. 
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Rovasti Elias Roos oli vuonna 1779 toi ittamassa n penkkijaos a 
j"ttänyt huo ' oonotta ;atta Orijärven työv" n ja kun toisen penk-
iin m no ta oli sakkoa 32 shillinki" , oli orij'l'V 1" sten sei 

so tav kir .. os a . Täh"n olotila n tyyty "ttö inä kaiv styöväki 
py yi Soa 17. syyskuuta 1786 vuokr ta ut n p nkin. 
Kirkonko ou p""tti antaa 4 p nkkiä, joi ta vuokrak i mä "tt iin 
1 ta lari 16 shillinkiä vuode sa. Uudes a enk ijaossa sai Ori
järvi o all n 2 enk iä. Rov tin tar a tu es a 1804 o i esil-
1 · us ampia Orijärveä kos evia asioita . Pöytäkir'a a ainita n , 
et~ei Ki ossa ole vuoteen 1770 asti pide ty ainoat a n ruot
siruiel tä ju luupalvelu ta , mutta kun Orijärvelle tull n 
vi ra työ .. n jou oss on pa jon ruotsia puhuvia , on täytynyt 
ruveta niit ·· pi t ·· "än. En in pi et ~in s ~ t a juhlapyhin·· , 
mut vähite 1 n on ruvP. tu niit" kit.ko a jo un erta 
v od a ja nyt vaaditaan joka neljäs pyhä , kun k i o sen työväki 
on lis .. · t t 6 ; tä 450: en. Se .. seu:rakunt että oherra 
David tivat ruotsa n ju n li 

i t ·. oh rra at oi, ett" as aa its s -
1 ju 1 n 1 u et ~ 1 tt a o kos vos 
hyvi • Herrane i s lla k~iä oli Or Jhrv 1· 265 ja 

siit"vain5t lr ,h· n tava 
o yöl · t 'yd" ri o t n 

o • Kun oli illä ky .ys e1·· · it vo · ... t unn s a vas-
t iin, ett" yl ensä on eläm" siivoa , mutta it" tull et vie-
r sp i aku t 1 isot harra tavat juopottelu~ ja s a akoi i ta) 

Orij rvel"1set uol staC1n val ttiv t , et .. h ·· ot t~ n 
t hauta- yt:t. ut • .Pi p J uk o 'len strdmin pit"-

e Qa vuonna 1805 oli j" leen eoill' ruotsin i 11 ten 
ju orij"rv 1"1 ille ja p · tö i tuli , 
ett n lJ "s py ja v n o t ·a 

0 

40 
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1 ri v a . Vuonn 1815 pi täj .. 
i 0 c 

n ta n, 
tullut a j ni de jo c 

hol , jot n v i e t 
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0 

u 

i" . 
t 

al n köy-
11 u yli 

0 1 Björkman 
t h" n . Pyydet-

t1U1 p t ori Grönroosia selo a n h9.n lle a 1 n til • '1'" än oli 
Grönroos tehnyt in j tulo oli , että sa n vuoaen hein'kuun ko
kouk ssa oli a unut kirje Björ1 unnilta . Hän lu aoi hoitaa Ori-
järven köyhät ehdolla , että seurakunta aa ta a1sin sen, minkä 
k i osalu en asu a t ov t n: unnalle an et ja kai i n 
mikä si ltä vast ' edes koota n on tult va Orijärven köyhien kas a n . 
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Eräänä esimerkkinä niistä vaikeuksista , joiden kanssa silloinen 

~~-r~riteollisuus kamppaili mainittakoon , että sille merkitsi suur~ 
takaiskua senaatin v . 1859 antama asetus , jolla kiellettiin ~uita ~uin 
kaupunkien kupariseppiä valmistamaata viinapannuja . Nämä olivat näet 
siihen mennessä muodostaneet er~~ tnrkei~i tä tuotteista. ~ 

• 
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Muitakin pienempiä lltlnkauk ia oli ja näm · kaikki osoitti vat , että 
seurakunta ei täysin omiksensa omi tanut Orijärven kaivostyöläisiä. 
Päävaikutteena tässä oli , että nämä olivQt vieraspaikkak ntal aisia 
ja puhuivQt toista kieltä kui n seurakunnan kantaväki , 

Kun buomi eroitettiin Ruotsista vuonna 1809 oli ruotsalaisten 
yrittäj~lin paKko joko myydä k i inteä omaisuutensa Suomessa tai muut
taa ~ahan asumaan. Tämän vuoksi Björkman 1815 myi Etelä-Suomessa 
sijaitsevat tehtaansa pojalleen Ludvigille , joka ase tui asumaan 
Fiskarsiin. H~ harjoitti voimakkaasti lou .lintaa Ori järvellä, kun
nes 1820 alkoi voimakas kuparin hinnan lasku . Hänen oli pakko myy
dä tehtaat vuonna 1822 pä''oman puutteen ta ia ja näm" osti silloin 
asessori John Julin Turusta , joka sittemmin sai vuorineuv sen ar
voni en sekä aateloitiin. 

Huolimatta siitä, että hinnat yhä alenivat kupari arkkinoilla , 
onni ui Julinin teknilli~t n para nusten avulla pitää kaivos käyn
nissä keskeytymättä. Jo tällöin alkoivat vaikeudet syvyyteen men-
t "essä lisåäntyä veden- ja mall!linno ton vuoksi ja malm.i "huononuua" 
sin in lisä ntyess" 11 aivan kius 1 i es a nä 'rin" .. Niinpä tultiin 
ti ante scen, jo~a oli toistunut jo aikai~e nitl.in. Sitä kuvaa erin
om·isesti Julinin kirje marraskuussa 1842 vuorjh llituk~en yli- in-

ntentille Nordenskiöld ' lle :" FJn todell aka m tiedä, mi tii minun 
olisi teltävä; Orijärven kaivostoiminnan lopetta inen olisi epäi
lemätt .. viisainta, outta miten käy suuren hentilÖ.L unnan, joka täl
löin täytyisi hä"tä" .. !1 !ls a l ei v·· tään" . 

Julinin kuoltua vuou7 JZ:(u?3 otti johdon haltuunsa holhoushallinto \ 
vuote n 1866 saakka, j ol oin toimitetun perinnönjaon jälkeen F5.skars , 
Antskog , Kärkelä sekä Orijäi~en kaivos joutuivat Emil Lindsay von 
Julinille . Vuonna 1870 perusti vuorinotaarius vestman Åminne Zink- ' 
aktiebola in, joka vuokrasi Lindsay- ja Vanhan kaivoksen loutinta
oikeudet sekä omisti Skans- k ivoksen. Tämä vallattiin vuonna 1872 
yhteisesti li'i skarsin i'Canssa . Åminne-yhti ö teki sittemmin varai•ikon , 
jonka jälkeen FilB'kars A/B vuonna l &J3 esti Skans- kaivoksen osuuden. 
Jo vuonna 1875 oli Emil von Julin jättänyt vararik oanomuksen, Ennen
kuin juttu otettiin käsiteltäväksi oikeudessa valittiin järjestely
hallinto, jonka toimeen anevana jäoenanä toimi tehtaanomi taja Al
bert von J~lin . Kokoonpanaltaan vaihtelun alaisena täm · hallinto 
hoiti jo . o vuoden 1883 loppuun, jolloin Siskars A/B nimisen yhtiön 
peru""tav ... .f.u~.~iökokous pidettiin. Täu i yhtiö otti h~l tuunsa Fiskarsin 
te ta t ja niille kuuluvat tilu~ et ja tehta·t . Vuonna 1873 oli oltu 
pakoi tettuja j ättämään kaivos kylmill en ja se täyttyi vedellä. 
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Vuosina 1880- 1882 ja 1889- 1890 pum attiin kaivos tyhjä si tutki
muksia varten ja viim koi mainittuinu vuosina myöski n t i mantti 
k irattiin A .~. Ti gerstedtin toimesta todeten almin jatkuvan , 
mutta toimintaa ei silti aloitettu. Kaivosta pidettiin kuitenkin 
tyhjän·· vuot en 1898, jolloin tulipalo hävitti pumppu uon en ja 

iv ;;;) täyttyi uude ~een vedel ä . 1880- luvu la h··v tettiin myöskin 
ri ·ärv n ivosta varten ra ennetut Kär elän, Antsko in ja Fiskarsi n 

uot • .. u ij lo 

n oli Ori~ärven ai oksel_a hilja1suus . Osa kd~ osmi hi~tä jäi 
ai oill en torppareina osan etsittyä tyotä muualta . 

Vuonna 1906 perustettiin Amerikan suom laisten aloitte sta The 
Finnish American inig Co o;)J~ osti Or järv n kaivo seQ Fis
kars A/ B:ltä. Tämån yhtJ.ö .. ~..:.::p ..:1ijan ol1 Pohjois-Kar~alasta 
lähtöisin oleva lå lket. "GI 1 )'(. Cl%1 C" J . Sorsen • Hänen toinupaikkansa 
oli .;.c J ganin val tios a .\. ... _risaarella sijaitseva Calumeth i n kau
punki . Y~tiöjärjestyksen allekirjoittajina 27. 11 . 1906 olivat Sorae
nin l isäksi Amerikan suo alaiset Oscar J. Larsen ja Jacob E. Saari . 
Johtajaksi tuli varakas a erikkalainen vuori- in3inööri John D~ie~ 

Ensimm··iseen johtokunta n kuului myös Suomesta Kosken ruukin j htaja 
Albertvon Julin. P~äkonttori oijo1tettiin Duluthiin ja sivukontto
rit Calumethiin ja myöh min myös Helsinkiin. Lukuisa toimihen i 
löstö - puheenjohtaja, 1 . ja 2. varapuheenjohtaja, sihte ri ja 
rahastonhoitaja , 9- miehinen johtokuntu ja 3~onttoria - o oitta~ , 

että toi inn n piti t p htu suuressa la ju de ~ . Sitä o oitt i 
osalep·:o a in - 750. 000 dollaria ( =3 . 750. 000 mlt: ) jaettuna 1 dol
larin osakkeisiin. Toiminta voitiin aloittaa kun 10 % osa epääomasta 
oli ma set u . 

iettävästi tämän y ... L:ön toim koiannoot a1~i vuori- in in öri 
Otto Tri.ist dt v . l9L) 1'V-•ijärven malmikent~ ··: ttkimuksen , jolla 
oli suuri n kki yhtiön osukkaiden keskuudessa . Yhtiö anoi myös 
senaatilta, että valtio toimittaisi geologisen tut i~uksen . Teolli-.. 
suush llitus m··~·räsi Trustedtin suoritt a n t~·· tut i u sen, 
mutta tulok ista ei ole ·~~atu tietoja . 

Tämä ka1vosyhtiö ryhtyi sitten tositoimiin , syvensi 1906- 1912 
Julinin kuilua 144- tasolle ja ajoi tutkimu periä 116- ja 144-
tasoilla sekä rak si uudsnai set murskau - ja rikvstu lditokset . 
J '

1111
[,., illä vuoratut rikastar!lo j erin··i et varastora nnukset 

() .. /'- .9. käytän ö sä vuoden 1954 lo uun . Ei siin·· yhtiössä napilla 
~u , va n töitä t htiin r i a sti siihen auti , kunnes rahat 

1op uiv t . Sitten 1opet ttiin ty tkin niin , että jopa t~sinäinen 
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malmivaunu saattoi jäädä kaivokseen . 
Oliko syy työnjohdon ammattitaidossa , vai johtuiko pe l kästä 
huonost a "tuurista" , mutta tämän Amerikan suomalaisten yhtiön 
menestys Orijärven kaivoksen hoidossa jäi jotensakin vähäisek
s i . Kun esim. tarkastelee kaivoskartalta heidän + 144 tasolla 
ajamaansa perää, joka kul kee kahden erittäin hyvän malmion vä
lissä vajaan ~etrin päähän toisest a malmiost a , missä kiir eesti 
tekee täyskäännöksen kohti t oista malmiota malttamatta kui ten
kaan tavoittua sitä lähemoää kuin taas vajaan metrin päästä , 
huomaa , että kysymyksessä on - kuten sanottu - joko asiantun
temattomuutta tai huonoa utuuria" tai ehkäpä molempia . Jäivät
hän näin molemmat malmiot löytäiDät~ä . Amerikan tyyliin osattiin 
kyllä hoitaa tulosten esittely arvovaltaisille vieraille ja osak
keenomi stajille . Niinpä professori Aarne Laitakarin käydessä 
kai voksessa näytettiin hänelle muka kaivosmalmina maan päåltä 
tuotua ~almikasaa . 

Heidän aikanaan timanttikairattiin maan päällä mm . rikastamon 
l ähe i syydessä kak3i reikää , joissa kummassakin kerrotaan olleen 
malmia . Jalostuslaitosta varten osti yhtiö Fiskars-yhtiöltä 
5. 8. 1910 maa- alueen järveen saakka. Samalla piti iskarsilta 
ost aa maat maan~iehen saakka rakennuksineen ja metsinoen. ~ukana 

oli mm. 30 torppaa . Maa- alue oli n . 450 t . a . ja hinta 210. 000 l, • 

Mitä taas keväällä 1911 alkaneeseen rr~lmin käsittelyyn tulee , 
vaikuttaa kuin se tällöin olisi senaikaiseksi ollut erinomainen. 
Heillähän oli Gates-murskain , valssimurskain , Huntington- kuula
myllyjä , tärypöytiä ja r ineral Separation vaahdotuskennoja , jot
ka viimeksi ma i nitut olivat aivan äsken keksittyjä ja joissa käy
tettiin puutervaa vaahdotusaineena . Voitaneen yhtyä orijärveläis
ten tuomioon siinä , että "amerikkalaiset olivat kelpo kaivosmie
hiä , mutta rahat loppuivat kesken . " Kun ei lisäpääomaa saatu mis
tään , loppui toiminta ja yritys oli konkurssissa v . 1912. 
Oy Vuorikaivos , pelkästään Orijärveä silmälläpitäen perustettu yh
tiö , oli seuraava , joka otti kaivoksen haltuunsa . Vuorikaivos Oy :n 
perustava kokous oli 5 . 2 . 1914. Osakep~·äomaksi hyväksyttiin 400 000 
mk , joka voitiin kor ottaa 2 milj :aan . Johtokuntaan valittiin mais
teri Akseli ~uanheimo , kauppias K. G. Jalonen , lehtori G. Aartovaara , 
maanviljelijä Iestor Toivonen ja lakit . kand . A. Pellinen. raanvilj . 
Toivoselta ostettin 36 000 mk:lla 186 ha:n suuruinen ~aa-alue Ori
jä~·ven kaivosalueelta ja yhtiön muusta omaisuudesta päätettiin tar
jota korkeintaan 
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450 000 mk. utta kun vararikkotie nijytti joht~vun nopeammi n päätök
seen, jätti tuor al'i .t-ellinen 26 . 2 .1914 eräful vekseliluotan valvojana 
anolliu ~en yhtiön asett mibeStc varlrikkotilaan . 28 . 5 . 1915 myytiin 
Orijärven kaivokset tehdasra eunuksin~en pakkohuutok upalla Vuori 
L vos Oy: l le 430 000 mk : n hinna:::·t.a . 
- ) 
\ t.. .. .:..na 19lc-1928 ei ryhdytty mihinkä~n _ .;_ _malviin töihin Orijärven 
ka~voksessa , mu ta läheise sä lil i järven kaivvkces..,a , miscä löydet
tiin puhda..-ta kultaa , suoritettiin vuonna 1919 sekä tiu: uttiporuuksia 
että louhimistöitä , malmia ku i tenkaan löyt~mnttä . Orijärvell~ ruvettiin 
uudestaa~ pumppaamaan k~ivo~set tyhjikvi vuonna 1929 , ja sa alla ryh
dyttii n tekemään uutta kui lua seinään. Vuonna 1932 alo.:. tettiin kctivos
työt todenteolla s i ten , että koko m.tilrlialue puhd.L;tettiin mau.sta ja 
vanhat malmikatot sekä piltiiit louhittiin. Samanaik ise~ti tutkittiin 
ja asetettiin kuntoon syvenmät tauanteet uudebsa no8tokuilu. a , joka 
vuoden 1938 l opussa oli syvennetty 195 metrin tas~nteelle . Vedenvuoto 
kaivoksessa 1930- vuosiluvulla oli ollut noin 72 m3 vuorokaudessa . 

Vuosina 1929- 1938 ajettiin siis viime si käytössä ollut 202 m syvä 
kuilu sa a.1.la kun sekä louninta että rikautus olivat k~ynnissä täy
dellä teholla . Varppimalmia käsiteltiin myöskin jope kohtal~sella 
menestyksellä , uillä ruot~cl:ui~ct ottivut vuin ~lu d- in jättäen 
pahimmin ra utuneet o~at k3si,te:c ättä. Kuiten in v. 1932 siirryt
tiin jälleen yk~ino aiseen k~vosmalmin käsitte yyn ja nyt siis jo 
pystyttiinkin eroitta aan lyijy~, ku ari ja sinl i - kukin omrucsl 
r i ka .... teeks en. 

Vuoteen 1932 mcnLessä oli kuiv ksest~ nootettu ma.1.~ia n. 600 000 t . 
~ästä oli sa~t~ sulatuE~lmia 123 419 t, josta edelleen n . 4 500 t 
metu~li~ta ku~a.ia . 

Vuo ina 1932- 1938 on noste~tu kaivokscsta 211 168 t malrnikiveä, jonka 
kes ..i.n · r .. int;.;n pitoisuus oli 1 . 4 % l yijyä , 1 . 0 7<J kupc.ria ja 4 . 5 % 
simö.iä sekä 40 er bopeata j a 0 . 4 gr kultaa tonnia kohti . KaiA.ki 
mal i.t\i vi meni rika.~tustehLa:...st.:en . Maksetun metallipitoisuuden mukaan 
ku ~ahin ri aote usa on saanti r1 a,tul""e .... sa o:lut noi 1 67% kustakin 
met ... ~li ta lyijystä, Lupari..,tu ja ..,.:..nListä. 

Hi ss i korina toimi tänäu aikuan vh: lä johteeton ty.Ollyri . i ih , vuik
ka kaivo seen lu keutujan nao.ma olj/totinen , varsinkin kun vierailija 

p ntiin tynnyrin pohjalle ja k vosmie et seisoivat pyörivän tynnyri n 
reunalla pidellen toisella kädellä kiinni hissiköydestä, toisella kan
nattaen karbiidilamppua . Vi erai li{j.an kysyessä, miksi t htiin näi n , sa
n ivat kaivosmi ehet tynnyri n ~ohjan sillöin täl löin pettävän. Niinpä 
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siinä tosia n tulikin josku val in oja. Erä:inLin ke ran . i osmies 
jäi pusero taan n ulacm riip""Um n tynnyrin jat ~'""e.:;su mo.t .ac..nsa mie
hine n alas . Onneksi sekä naul~ että pusero ke tivät ja mies pelas
tettiin. 

Vuosi 1942 toi kuitenkin 
his i. almi oli aienu in 
vaunulla hississä. 

muutoksen , kun Orijärvel e h n'ittiin oikea!\ 
no tettu tynnyri~sä ylös ja hissin tultua 

Vii 1 en käynti vu.;.heen ai.teana maJ.mi louhi ttiin makasiinilou.nintana . 
Kaivo ~Oowu oli viisi louni tatasoa, aLimman ollessa 175- taso • 

• ~akasiineissa louhittu maln:i nostettiin 202 m: n syvyisessä kuilusaa 
~1 ivuunuilla murskaamoon , jossa se murskattiin n . 15 mm:n karkeuteen . 

Viime vuo .... ina käsitellystä malmiut ..... saAtiin kuiten in n. 60 1o va:t!_)pi 
kasoilta, jotku ovat vanh mpina ikoina syntyn et ui isemmin selvi
tetyll:.; tavalla kup rimul min "j ätteenä" . Tämä var J:'imalmi lastuttiin 
kaivin one lla ja kuljetettiin eriko auto~lla murska moon, jossa 
se seka ntui k ivosm~:~iin . 1 ~~ 
Osa ...... - on m. i tö oli siirtynyt vuonna 19L;.5 Outokum u QY:lle , joka 
jc:;.t o.:. kaivo...,toii in a joulul:uuhun 1954. Louhinta 011 vv . 1939- 47 
21~ . 110 tonnia yhtevnuä, tä_löin oli yhden vuoden keskeytys ~atko
sodan a~u s • Vuosina 1948-54 oli louhinta 278.001 tonnia . Viime ai
koin lou..1ittu r:..iltd sisril t 0,6% kuparia, 2,5% s1.n~ iä ja 0,8% 
lyijyä. Ku cL inittiin p tiin ·al os joulukuussa 1954 tutkimus
vaih~ s~ n mal::IL';arojen selvittämisek..,i . TutkirnuKoet eivät uitenkaan 
ol johtan et tuloksiin . Viimeisenä toi intavuotena, 1954, rikastettiin 
45. 2?.0 tonnia malmia j~ s tiin 910 tonnia kuparirl. stettu, sisältäen 
noin 19 ,o kuparia, 1.431 tonnia sinl: irikao etta, jo.-.:.ca oJ.i noin 50 % 
sin iä sekä 40~ tonnia lyijyrikastetta, josoa oli noin 60 1J lyijyä. \ 

r.ai~en kaik~iaan on Orl.järveltä lou ittu aloia n . 1.3JO. OOO tonnia. 
TäL~ sisältyy myös varppimalmi eli jo kertaalleen louhi~tu p iffiitun 
~ 1 in "jäte" . Tätä lienee yhte "lSä n. 100.000 t. Täte"' siis todel-
li ,uude~sa lou itun m lmin mäijrä on n. 1. 200 . 000 t. SaAtu kokonais-
ku rimä rä on ollut n. 8 . 200 t, sin.- .)I. .LI. 14.600 t j· lyi ·y n. 
4.100 t. almi sisälsi myös jonkin ve ultaa Ja hopeaa . 

Kaivoksen 1opettaessa tuot ntonsa joulukuussa 1954 j&tcettiin toista 
vuoden ajan tutkimustöitä sekä maan alla että ~ an pä~lä. Syvin työs
kentelytaso oli 175 m, mutta tutkimustöiden yhteyde~sä oli jo ennen 
seisausta ajettu vinokui u 215 m:n syvyyteen ja oi~llä av~ttu uusi 
taso ja köirattu siitä käsin . 
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0 r i j ä r v e n k a i v o s . 

Orijärven 1{aivos sijaitsee Tur un- ja Porin läänin Kiekon pitä
jässä n . 15 km 90hjoiseen Turku-Helsinki- radan Pohjankuru- nimisel
tä rautatieasemalta. Aijalan kaivokselle on linnuntietä matkaa n . 
10 km . 

Orijärven malmin löytöä kuvaavat vanhat asiakirjat seuraavas
ti: "Vuonna 1757 oli Orijärven ratsutilan rusthollari Johan Isak
son tehnyt tulen takamaillaan ja silloin havainnut kallion olevan 
outoa kivilajta, siitä tuonut kotiin muutam~a palasia, jotka Kos
ken tehtaan silloinen 7outi Anders Holmberg oli nähnyt ja sitten 
ke~tonut K~sken vuorivoudille Johan Adolf Liljeqvi~tille . Viime
mainitun toimesta saatiinkin koetyöt vielä saman vuoden keväällä 
käyntiin. Tämä ensimmäinen louhos oli nimeltään "Stor Grufva"" , 

Näin oli malmi löytynyt ja kaivostoimin~a Orijärvellä alkanut . 
Vuonna 1760 perustettiin kuparimalmin louhimista varten yhtiö, j~n

ka tärkeimpiä osakkeenomistajia olivat Fagervikin omistaja Johan 
Hising, Teijon tehtaan omistaja, vuorineuvos J.J. Kijk ja tehtaan 
patruuna J. Forsell Loviisasta . Louhittumalmi kuljetettiin talvi
cin hevosilla Pe~niöön Teijon tehtaalle . Kun osakkeenomistajakai 
t1~li myöskin patruuna ja kauppaneuvos Robert Finlay, rakennettiin 
v. 1?66 Karjalohjan Kärkelään kuparisulatto ja Fiskarsin ruukissa 
R~ettiin käsitellä kuparia niin runsaasti, että sitä kutsuttiin 
Fiskarsin kuparilaitoksaksi. 

Orijä~ven sinkki-lyijy-kupari- malmista voitiin käsitellä vai~1 

yli ~% kuparia sisältävä osa , joka sekin vielä 11 rikastettiin11 si
ten~ että naiset ja lapset hakkasiva t siitä vasaroin ja meisseleiu 
kuparikiisupalasia, jotka sitten kuljetettiin Kärkelään, Koekelle 
tai Antskogiin, joissa kaikissa oli kuparieulatto ja Antskogissa 
vuodesta 1784 murskaus- ja huuhdonta laitos alle l%:sen malmin ri
kastusta varten. 

Kaivok3en omj_stajista, jotka vaihtuivat melko usein ja JO~na 
olj sekä suomalaisia että ruotsalaisia , jopa hollantilainenkin, lie
nee tässä yhtaydessä syytä mainita vain tärkein, nimittäin Fiskarsin 
OlLl.fJtaja John ~.-ul~.n, josta sittemmin - lähinnä juuri vuori teolli
sv• Gelle tekemistään palveluksista - tuli vuorineuvos ja aateloitu
~'8 John von Julin. Hänen aikanaan Orijärven kaivostoimintaa nyky
Rjkaistettiin kaikin silleisin keinoin. 



~. 

Vuorineuvos von Julinin aikana alkoi malmin sinkkisisältö li
sääntyä kuitenkin liikaa ja veden nosto vaikeutua syvyyden kasva
essa, niin etta kaivostoiminta oli lopetettava parikymmentä vuotta 
Julinin kuoleman (1853) jälkeen. 

Vasta vuonna 1906 alkoivat Orijärvellä jälleen kaivostyöt, 
kun Amerikan suomalaisten toimesta perustettiin The Finnish Ameri
can Mining Company, joka osti kaivoksen Fiskars Oy:ltä. Tämä yh
tiö syvensi n.k. Julinin kuilua 144 tasolle ja ajoi useita tutki
musperiä ja timanttikairasi sekä rakensi uudenaikaiset murskaus- ja 
rikastuslaitokset. Aaltopellillä vucratut rikastamo ja eräät varas
torakennukset ovat vieläkin käytännössä. Yritys meni kuitenkin pää
oman puutteen takia vararikkoon v. 1912 ilman, että oli päässyt 
edes kunnolla alkuun. 

Huutokaupassa osti kaivoksen Oy Vuorikaivos, Orijärveä varten 
perustettu yhtiö, mutta myi sen v. 1918 ruotsinmaalaiselle Orijär
vi Gruvaktiebolagille, joka monien tutkimusten jälkeen v. 1926 al
koi kaivostoiminnan, mikä edelleenkin jatkuu. V. 1945 osti Outokum
pu Oy edellämainitulta yhtiöltä osake-enemmistön. 

Orijärvellä on pitkänä toiminta-aikana käytetty monia louhinta
tapoja. Aluksi käytettiin kahden miehen käsinporausta nelisärmäisin 
porin ja valaistuksena olivat pikkupoikien hoitelemat päreet. Räjäh
dysaineena oli ruuti, joka sytytettiin rikkilangan ja ruudilla si
vellyn puutikun avulla. Toinen vanha louhintatapa oli polttolouhin
ta, joka tapahtui polttamalla puita l~uhittavan seinämän vieressä 
tai katon alla. Tällaisia polttamalla tehtyjä periä ja nousuja on 
vieläkin 30-tasolla olemassa. Ajan mukana siirryttiin yhden miehen 
poraukseen, meisseliporiin, Bickfordin tulilankoihin ja lopuksi ai
kanaan dynamiittiin ja porakoneisiin. 

Nykyisin Orijärven sinkkivälkettä, lyijyhohdetta ja kuparikii
sua sisältävä malmi louhitaan makasiinilouhintana kaivoksessa, jes
sa on viisi louhintatasoa, alimman ollessa 175-taso. 

Makasiineissa louhittu malmi nostetaan 202 m:n syvyisessä kui
lusaa malmivaunuilla murskaamoon, jossa se murskataan n. 15 mm:n 
karkeuteen. 

Nykyisin murskaamassa käsitellystä malmista saadaan kuitenkin 
n. 60% varppikasoilta, jotka ovat vanhempina aikoina syntyneet ai
kaisemmin selvitetyllä tavalla kuparimalmin "jätteenä". Tämä varp
pimalmi lastataan kaivinkoneella ja kuljetetaan erikoisautolla murs
kaamoon, jossa se sekaantuu kaivosmalmiin. 



Murskaamalta malmi kuljetetaan pukkir ataa myöten rikastamol
l e , jossa se jauhetaan kuulamyllyissä niin hienoksi , että siitä on 
suurin osa alle 0,1 mm . Tästä vesilietteestä vaahdotetaan erinäis
ten kemikaalioitten avulla kolme rikastetta: 

n. 20 ~ kuparia sisältävä kuparirikaste, 
~. 50 % lyijyä sisältävä lyijyrikaste ja 
n . 50% sinkkiä sisältävä sinkkirikaste . 

Nämä rikasteet kuivataan n . 8- 10 % vettä sisältäviksi ja lä
hetetään autoilla Pohjankuruun . Kuparirikaste lähetetään Harjaval
lan sulattoon ja sinkki- ja lyiJyrikaste l~hetetään laivoilla ul
komaille jalostettavaksi. 

Viime vuonna käsiteltiin 43 . 600 tonnia malmia , joka sisälsi 
0 , 76 % kuparj,a, 2,74% sinkkiä ja 0,84% ly1jyä . Siitä saatiin 
1 . 021 tonnia kuparirikastetta , 1 &463 tonn1a sinkkirikastetta ja 
392 tonnia lyijyrikastetta. 

Yhtiön koko henkilökunta, työläiset ja toimenhaltijat mukaan
lukien , on tällä hetkellä 68 henkeä. 

Tulevaisuudesta voitaneen sanoa, ettå malmia on edelleenkin 
vähintäin kahdeksi vuodeksi jäljellä niinkuin sitä on ollut jo 
25 vuotta ja että toiminta jatkuu lähitavo1tteena 200- vuotisvirs
tanpylväs. 

Orijärvellä 4 . 6.52. 

0 r i j ä r v i Oy 



Geologia . 

Orijärven alueen geologisen r akenteen on prof . P . Eskola tarkem
min kuvannut tunnetussa teoksessaan "On the petrology of the 
Orijärvi region" , jossa muodostuman yksityiskohtaisempi eritte
ly on tyhjentävästi esitetty o 

Malmin esiintymisestä antaa Orijärven geologina toiminut mais
teri Arno Varma seuraavan kuvauksen: 

Orijärven malmi e s iintyy osaksi karsikivessä ja osaksi sen ete
läpuolella olevassa kordieriitti-antofylliittikivessä . Karsikivi 
on suurekai osaksi sädekiveä , t.s. tremoliitti - aktinoliittikart
ta, mutta myö s biotiitti- antofylliittikartta, ja rajoittuu tämä 
pohjoispuolella jyrkästi amfiboliittiin. 

Karsimalmista on käytetty nimitystä "blötmalm" , ja se on ollut 
yleensä parasta malmia , sisältäen lyijyhohdetta, sinkkivälket
tä, kuparikiisua sekä paikoitellen rikki- ja magneettikiisua . 

Kordieriitti-antofylliittikivessä ja kordieriitti-kvartsiitissa 
olevaa malmia on kutsuttu nimellä "hårdmalm" . Tässä esiintyy 
tava llisimmin kuparikiisua ja se usein melko hienojakoisena pi
rotteena, kun taas sinkkivälke epäsäännöllisinä pieninä läis- _ 
kinä ja lyijyhohdetta on yleensä hyvin vähän. 

Malmivyöhykkeen kulku on itä~aakkois-länsiluoteinen ja kaade 
n . 70° pohjoiseen. 

Malmi on ollut maanpinnalla yhtenäisempää , mutta hajaantuu 
alempana erillisiksi malmilinsseiksi. Näiden pituusakseli viet
tää n . 35° - 50° itään . Malmin pinta- ala 116- tasol la oli n . 800 
m2. 



l 

Malmin jalostus . 

Orijärven malmin sulattaminen on suurimmaksi osaksi suoritettu 
Kärkelässä, jonne vuonna 1766 rakennettiin sulatto . Raakakupari 
kuljetettiin Avestaan , Ruotsiin, kypsytettäväksi , kunnes kypsy
tysliesi hankittiin Antskogiin , myöhemmin myöskin yksi Kärke
lään. Antskogissa pystytettiin vuonna 1784 tamppi- ja huuhtoma
laitos malmia varten, joka sisälsi vähemmän kuin 1 % kuparia ; 
rikastaroinan suoritettiin liejuarkuissa ja ahjoilla. Myöhemmin 
rakennettiin sulatto ja kasarruslaitos myöskin Koekelle ja Fis
karsiin sekä viimemainittuun paikkaan myöhemmin myöskin vaski-
vasara . 

1820-luvulla otettiin käytäntöön entistä enemmän malmin poi
minta; jossain määrin käytettiin myös malmin seulontaa ja liet
tämistä. Sekä uudesta että vanhasta malmimurakasta (gruvsylta) 
saatiin tällä tavalla malmia niin paljon, että esim . 1824 - 28 
valmistatueta raakakuparista oli 1/6 sulatettu poimitueta mal
mimurskasta. Myöhemmin valikoitiin malmia myös vanhoista varppi
kasoista . 

Koskella k~ytettiin kuparimalmi n sulattamiseen Kiisukaivoksesta 
(Skansgruvan) 1831 - 36 ja 1844 - 51 louhittua rikkikiisua . 

Vv . 1855 - 66 sisälsi sulatusmalmi 2 , 56 % puhdasta kuparia ja ~ 

Ants~ogin malmijauhe n . 3 % puhda sta kuparia . 

1880 vuosiluvulla lopetettiin kaikki nämä tehtaat, muutamat 
niistä jo aikaisemmin . Vuosina 1857 - 1858 yritettiin ensi ker
taa kivikasoista ottaa t alteen sinkkimalmia vientiä varten. 
Näitä kokeita jatkettiin sittemmin 1870- vuosiluvulla, jolloin 
näytteitä1yhteensä 700 tonnia sisältäen noin 36% sinkkiä vie
tiin Belgiaan ja Saksaan. Aikaisemmin mainittu Åminne Zink A/B 
oli vuonna 1878 rakentanut sulaton Orijärven sinkki- lyijymalmia 

var t en ja vuonna 1879 rikastuatehtaan Åminneen. Toiminta lopetet· 
tiin kuitenkin vuonna 1881o Vuosina 1885 - 1887 tehtiin kokeita 
puhdistamalla sinkkiä Orijärvellä . 

Vuonna 1911 rakennettiin Orijär velle rakennus viimeksi käytössä 
ollutta rikastuetehdasta varteno Malmin kulku läpi monien konei-



den tapahtui seuraavasti : Kaivoskuilun reunalta kuljetettiin 
malmi rataa myöten murskaamoon , jossa Blaken leukamurskain pie 
nensi sen 75 mm:n suuruiseksi . Malmin kulkiessa edelleen hih
nalla poimi pari henkilöä siitä pois sinkkimalrnin . Sinkkiä oli 
näet va ikea erottaa kuparista melkein samansuuruisen ominaispai
non vuoksi . Kuparikiisu ja lyijyhohde kuljetettiin sen jälkeen 
rataa myöten lähempänä rantaa olevaan rikasta~oon , joka oli ra
kennettu 20 astetta kaltevalle pinnalle. jotta lajittelu veden 
ja painovoiman avulla kävisi helpommin päinsä . Täällä gyratori
musertajn pienensi malmin 2 - 5 sentin suuruis eksi , valssi vie
lä pienemmäksi ja Huntington- mylly aivan jauheeksi . Sitten mal
miliete pursui sihdin läpi kärkilaatikkoihin, joiden pohjasta 
kohoavien eri voimakkaiden vesisuihkujen avulla malmi erotet
tiin 4 suuruusluokkaan . Sen jälkeen malmi kulki 24:lle Wilfleyn 
rikastamispöydälle, joilla vettä käyttäen saatiin erotetukai 
toisiDtaan hylkykivi , kupa rimalmi ja lyijymalmi . Kupa rimalmi 

voitiin tällä tavalla rika staa 15- prosenttiseksi . Siruckimalmi 
käsiteltiin samalla tava lla . Kun suomalais- amer ikkala inen- yhtiö 
teki konkurs sin seuraavana vuonna, lop~ui rika s tuskin siihen. 
Vuonna 1919, jolloin vanhoja sinkkipitoisia kivikasoja piti uu
deotaan ruveta käyttämään , tehtiin tehdas ajanmukaiseksi ja 
varustettiin erikoisella puhdistusosastolla sekä uusill a jåuha
tusmyllyill ä , tärypöydillä ja vaahdotuskoueilla . Tämä toicinta -
lopetettiin muutaman vuoden kuluttua osittain sen vuoksi , että 
kivikasat eivä t sisältäneet odotettua malmimäärää , osittain 
~entähden, että vaahdotusmenetelmät yhä olivat liian vaillinai
sia Orijärven malmin taloudelli seen käyttöön . 

Kun vuonna 1932 jälleen ryhdyttiin louhintatöihin , uusittiin 
sitä ennen osittain tehdasrakennus ja varustettiin uusill a vaah
dotuskoneil l a, jotka soveltuivat vastakeksittyihin vedessä liuo
tettaviin vaahdotusreagensseihin , saaden aikaan selektiivisen 
vaahdotuksen. Tämän jälkeen voitiin yksinomaan vaahdotusmene

telmällä va lmistaa kaupaksimeneviä lyijy-, kupari- ja sinkki
rikas t e ita. 
Viimeis ten toimintavuosien malmin käsittely oli lyhyesti seuraa-
va: 



Murskaamalta malmi kuljetettiin pukkirataa myöten rikastamolle , 
jossa se jauhettiin kuulamyllyissä niin hienoksi , että siitä 
oli suurin osa alle 0 ,1 mm . Tästä vasilietteestä vaahdotettiin 
erinäisten kemikaalioitten avulla kolme rikastetta : 

n . 20% kuparia sisältävä kuparirikaste , 
n. 50% lyijyä sisältävä lyijyrikaste ja 
n . 50 % sinkkiä sisältävä sinkki rikaate . 

Nämä rikasteet kuivattiin n 8-10 % vettä aisältäviksi ja lä-
• 

hetettiin autoilla Pohjankuruun. Kuparirikaste lähetettiin 
Outokumpu Oy :n Harjavallan sulattoon ja sinkki- ja lyijyrikas
te lähetettiin laivoilla ulkomaille jalostettavaksi . 



Eri aikoina louhitut vanhat kaivokset ~ 

Vuosiluku tarkoittaa kaivoksen alkuvuotta . 

Vanha kaivos eli Iso kaivos I +S:f . 
Kijkinkuja (edellisen pohjoisin osa) 
Keskikaivos 1774. 
Länsikaivos 1779 . 
Oikokujankaivos (Ginortsgruva) 1787 . 
Pieni pohj oiskaivos 1806 . 
Piispankuja, oli edellisessä . 
Piispankaivos , 2 edellistä . 

E. m. kaivosten l äpi kulki 75 kyynärää syvällä 3- 6 kyynärää 
leveä "Magnuksen mal misuoni" saaden nimensä Bengt Magnus 
Björkmanin mukaan . 

Ludviginkaivos 1819 . 
Suuri pohjoiokaivos 1794. 
Hovioikeudenkaivos 1794. 
Uusi kaivos 1824. 
Lindsaynkaivos 1824. 
Lustigkulla 1825 . 
Toivonkuja ( Suuressa pohj . kaivoksessa) 1825 . 
Hollmeninkuja (Hovioikeudenkaivoksessa). 
Fabianinporras (Keskikaivokseeaa) . 
Pajankuja (Keskikaivoksessa) . 
Heddankuja (Vanhassa kaivokseeea) . 
Emilianpohj a 1829 . 
~agnuksenpohja 1833. 
J ulinin kuilu 1837 - 42 . 
Ki isukaivos (Skansgruvan) 1831. 

Monet kaivokai sta saivat nimensä omistajansa mukaan . Niinpä 
Kijkinkaivos oli saanut nimensä Teijon ruukin omistajan ja kai
voksen yhden osakkaan , vuorineuvos J .J. Kijkin mukaan; 

Ludviginka i vos Bengt Magnus Björkmanin pojan Ludvigin mukaan; 
Lindsayn kaivos Julinin pojan Lindsayn mukaan ; 
Emilianpohja Julinin toisen puolison Emilie Lindsayn mukaan; 

Magnuksenpohja B.M. Björkmanin mukaan; 
Julinin kuilu Juli n1n mukaan. 



Vanhan ajan työtavoista ja koneista y .m. 

Vuonna 1757 käytettiin koelouhi nnassa niinhyvin polttamista 
(~illmakning) kuin ampumi sta . Ei varmuudella tunneta , milloin 
ensinmainittu menettelytapa hylättiin , mutta sitä on luulta

vasti käytetty vielä 1800- luvulla . Näin oli vuonna 19 23 John 
Julinin toimesta lähetetty kaksi kaivostyöläistä Falun ' in 
kaivokselle Ruotsiin oppimaan kaikenlaatuista poraamista ja 
ampumista sekä "täällä vielä muutamissa vuorilajeissa käytet
tyä tapaa louhia kalliota polttamalla"~ 1840-vuosiluvulla ru
vettiin käyttämään talttaporia siihen saakka käytettyjen 4-
särmäisten ase•aesta . Vielä käytettiin tähän aikaan Bickfordin 
tulilankaa , joka korvasi vanhan sytyttämistavan , jolloin käy
tettiin tulikivilonkaa ja ruudilla varustettua tikkua . Vuonna 
1865 oli kokonaan luovuttu 2- miehen porauksesta ja ryhdytty 
1- miehen poraukseen , jolloin vasaran varsi oli hihnoilla si
dottu kyynijrvarteen . Vuonna 1881 ruvettiin louhinna ssa käyttä-
mään dynamiittia ruudin asemesta . Nostettaessa malmia ja vet
tä k~ytet tiin pienemmissä 3yvyyksissä käsivintturia , joka oli 
köydcllä va rustettu , ja isommi ssa syvyyksissä hevosvintturia , 
ensimmäinen oli han..l{ittu vuonna 1766 "Storgruvan ' in" kaivok
seen. Vesi nostettiin soikoilla~ Vuonna 1814 pystytettiin 
11 tuulivintturi" tai tuulimylly (väderkonst), joka kankijohdon 
(konst gång) avulla käytti pumppulaitetta, joka muodoltaan vas
tasi s iihen a ikaan ruotsalaisissa kaivoksissa käytettyjä , ni
mittäin porattuja puutukkeja ja kuparisia pumppusaappaita . Tä
tä käytettiin 1860-vuosilukuun saakka , jolloin se jaksoi nos
taa a i no s taan noin 2/3 vedenvuodosta , jonka ilmoitettiin ole
van noin 1650 kuutiojalkaa vuorokaudessa (43 kuutiometriä) . 
Vuonna 1820 oli pystytetty "kaksi isoa ilmapaljetta , jotka 
pakoittavat kuumaa ilmaa kaivoksiin sulattamaan sinne kasaan
tuneen jään" . Näitä palkeita käytti osaksi "pumppumylly" osaks i 
hevoskierto . Vuonna 1822 pystytettiin "koneellinen" nos tokone , 
johon va lurauta oli hankittu Owen'in vers taa sta Tukholmasta 9 

Käyttövoimana käytettiin hevoskiertoa 3 - 4 hevosta varten ; 



myöskin voi konetta käyttää pumppumyllyn kankijohto . Köysi oli 
valmistettu rautavitjoista, jotka olivat taotut Fiskarsilla . Nos

tokone rakennettiin uudestaan vuonna 1827 ~~Y~~in sil
loin pystyssä olevalla keilamaisella köysi~rjl~~asuoran ase

mesta . 

Kun J . ~ . Aspelin tuli Fiskarsin johtoon 1859, ryhtyi hän toimen
piteisiin Orijärven louhi nnan parantamiseksi . Suurin vaikeus oli 
vede~ ja kiven nostosaa kaivoksista. Puupumppu pystyi nostamaan 
vain 2/3 vede~tä ja 1/3 oli edelleen nostettava soikoilla hevos
vintturin avulla . Hevosvintturilla nostettiin myös louhittu kivi o 
Kun Magnuksen- ja Emilianpohjat jo olivat 262 j . ja Julininkuilu 

305 j . syviä, eivät puupumppu ja hevosvintturi enää pystyneet pi
tämään niitä kuivina . Ruotsinmaalaisten kaivosasiantuntijain neu
vosta järjestettiin siitä syystä 1865 vedennostoa varten Julinin
kuilun viereen 5- hevosvoimainen höyrykone sekä puupumpun tilalle 
metallinen imu- ja painepumppu , joka sijoitettiin Emilianpohjaano 
Seurauksena oli , että vedenpinta, joka aikaisemmin oli ollut 180 
jalan syvyydessä, voitiin alentaa 300 j syvälle . 1866 laitettiin 
saman höyrykoneen varaan kivennostolaite, joka aluksi nosti kiven 
vain Keskikaivoksesta . Muista se edelleen nostettiin hevosvinttu
rilla . Ruotsin esimerkin mukaan siirryttiin 1863 - 65 vermlanti
l a isten kaivosmiesten opastuksella yhdenmiehenporaukseeno 

Tuloksena mainituista uudistuksista oli, että louhintaa voitiin \, 
1854:stä alkaen huomattavasti lisätä. Julininkuilulta varppika
soille laitettiin rata, jota myöten kivivaunut voitiin t J öntää . 
Furuhjelmin mielestä Orijärven kaivos olikin "höyryvoiman yksin
omaisen käytön ansiosta malmin- ja vedennostosaa joutunut uuteen 
ja, kuten toivon, suotuisampaan vaiheeseen. Tämä kaivos on nyt 
tullut siihen tilanteeseen , jonka ennemmin tai myöhemmin täytyy 
kohdata kaikkia vanhempi a ja laajempia kaivoksia, jolloin nim 0 

malmin- ja va rsinkin vedennosto eläinvoimalla tulee liian kal
liiksi, ts . mahdottomaksi". Kun nyt höyrykoneen voimalla voitiin 
syvätkin kohdat pitää vedestä vapaina, voitiin noudattaa järki
peräisempää työsuunnitelmaa ja järjestää louhinta sinne , missä 
malmia näyttäytyi enemmäno Furuhjelm olikin vakuuttunut siitä , 
että Orijärvi pitkän ajan kuluessa pystyy tarjoamaan 8.000- 10 . 000 
kipp . sulatuemalmia vuodessao 



V:n 1880 alusta kaivokset vuokrattiin ruotsalaiselle vuorinotaa
rille Gustaf Mauritz Westmanille, joka ryhtyi tyhjentämään kai
vokala vedestä 2 höyrypannun ja 3 höyrypumpun , ns. pulsometrin , 
avulla . Mutta höyryä ei ollut riittävästi , ja vain vanhan imu
ja painepumpun avulla saatiin vedenpintaa ~lennetuksi 20 j . 
1881 yhtiö otti kaivokset taas omaan haltuunsa ja järjesti tyh
jentämisen Nobelin laitetta olevalla voimakkaalla imu- ja paine
pumpulla . Tyhjemäminen saatiin loppuun suoritetuksi tammikuussa 
1882 . Sen tarkoituksena oli kaivosten tarkka tutki~inen . Kaivos
työtä harjoitettiin vieläki n laimeammin ja louhiminen lopetet 
tiin 1832 kokonaano 



Kaivoskartat , malmitutkimukset ja louhintasuunnitelmat . 

Vanhimman kaivoskartan on laatinut vuorimestari Carl Lundström 
v . 1794 . Lundström johti Orijärvellä kaivostyöt 1780- luvun lo
pulta lähes 20 vuotta eteenpäin. Hänen 1812 ja 1814 antamiensa 
selostusten mukaan malmi esi intyi 87 1/3 syltä pitkässä , kaakos
ta luoteeseen ulottuvassa malmikentässä 2 malmisuonena , toises
sa tosin vain myhkyinä. 

Malminetsijä s. SaVenius kävi kesällä 1824 tutkimassa kaivosta . 
Useimmat kaivoksista oli jo v . 1822 varustettu katoksella , jotta 
voitiin estää lumen tunkeutuminen niihin ja jatkuva jäätyminen. 

Järkiperäisempää malmiesiintymän hyväksikäyttöä edisti se , että 
Julin antoi 1826 kaivostarkastaja Fr . Tengströmin laatia Orijär
vestä tarkemman kaivoskart an . Malmin lajittelupaikalle kuljetusta 
varten rakennettiin "raut atie" , jota myöten "kivikarhut" 1 - 2 
miehen työntäminä kuljettivat kaivoksista nostettua kiveä . 

Louhintatavpsta, jota Orijärvellä oli harjoitettu jo aikoja en
nen Julinia , antaa Tengström 1830 sellaisen lausunnon, että s e 
oli tapahtunut ilman mitään tiettyä suunnitelmaa . Oli tavoitel
tu vain hetken etua , rikkaimpia löytöjä , vähät välittäen siitä , 
missä määrin malmia oli vastaisuudessa saatavissa . Seurauksena ~ 

oli , että viimeaikoina oli täytynyt ylen työläästi louhia malmia 
katoiJta ja seinistä , joihin sitä parempina päivinä oli jätettyo 
Pohjasta olisi vielä kyllä voitu malmia saada, mutta työpaikat 
olivat jo ilmankin saavut taneet liian suuren laajuuden ja korkeu
den . Olihan Länsikaivoksessa kattoa kannattamassa 2 jättiläis
mäiotä 50 k : n korkuista pylvästä , joita ylpeästi kutsuttiin Ele
fantiKsi ja Kameeliksio Syvemmälle louhiminen olisi vienyt sii
hen , että kaivos ennemmin tai myöhemmin olisi sortunut , kuten 
virheellisen louhinnan vuoksi oli käynyt Salassa ja Falussa , 
aiheuttaen suuria kustannuksia . Julin olikin yleensä luopunut 
syventämästä kaivoksia , mutta siitä oli ollut seurauksena malmin 
yleinen vähentyminen. 

V. 1829 Tengström siitä syystä laatikin suunnitelman louhinnan 
jatkamisesta syvemmällä, s uunni tellen silloisten pohjain alle 
uusien työpaikkojen muodostamista . Eräs Ruotsin tunnetuimpia 



vuorimiehiä piti suunnitelmaa hyvänä , ja niin sitä ryhdyttiin 
heti toteuttamaan. 

Tengströmin suunnitelmaan kuului myös uuden ptiäkuilun avaami
nen maanpinnalta kaivoksen syvimpään kohtaan Emilianpohjasta 
ja mahdollisesti vielä syvemmistä malmiker~oksista nostettavaa 
malmia varten . Kuilu louhittiin 1837 - 42 ja siitä tuli ' 305 j . 
syvä , ulottuen siis lähes 11 syltä Emilianpohjaa syvemmälle o Se 
tuli maksamaan 4 . 802 h.r. Kuilu sai nimekseen Julininkuilu . Sii
tä avautui käytäviä Lindsaynkaivokseen, Hollmenin- ja Pajankujaan 
sekä Emilianpohjaan. 

V:n 1869 jälkeen harjoitettiin kaivostoimintaa vain nimeksi 
s ' inä toivossa , että kaivokset saataisiin paremmin myydyksi ~ 

1881 - 82 kaivokset vielä kerran tyhjennettiin t a rkkaa tutkimis
ta varten , mutta tutkimus osoitti , että vain KeGkikaivoksen poh
jaa voitiin turvallisesti louhia . Muualla esiintyi malmia vain 
katossa, pilareissa ja muissa tukipaikoissa, joista sen louhi
minen oli vaarallista. 1882 lopetettiin louhinta kokonaan. 

Unohduksiin ei Orijärven malmiesiintymä kuitenkaan joutunut . 
Päinvastoin OrijErven malmialue on ollut kerta toisensa jälkeen 
sekä tieteellisen tutkimuksen että käytännöllisen yrittelyn koh
teena . Ensimmtiisinä on mainittava vuori- insinUöri A. F . Tigerstedt~ 

in tutkimukse t 1889 - 90 . 

Albert von Julinin pyynnöstä saapui Tigerstedt kesäkuussa 1889 
Orijärvellä , missä hänen johdollaan 3 kuukauden aikana suoritet
tiin magnetometrisia mittauksia . Tulokset merkittiin karttaan , 
ja näin saadut tiedot olivat pohjana sitä seuraavalle malminet
sinnälle . Tähän tarkoitukseen saatiin teollisuushallitukselta 
lainaksi käsikäyttöinen timanttipora. Syyskuun alusta 1889 tou
kokuun puoliväliin 1890 suoritettiin Orijärvellä Tigerstedtin 
johdolla timanttiporausta . Miehistöön kuului työnjohtaja , timan
tin asettaja , 4 poraajaa ja pumpunkäyttäjä . Miehistö sai palk

knnsa Fiskars- yhtiöltä , joka huolehti myös porakoneiden kunnos
tamisesta . 

Eniten malmia löydettiin Pajankujan pohjan alla . Poranreikä 



osoitti melkein katkeamatta 90 jalan syvyyteen kuparikiisua , 
ja sinkkivälkettä sekä jonkun verran lyijyhohdetta ja magneetti
kiisua . Pajankujan itäpäästä vinoon suunnattu reikä kulki koko 
matk&n malmilinssin pituussuunnasea . Poraamalla todettiin myös , 
että malmikentän itäpäässä oli jäljellä melkoisesti malmia , sa
moin Keskikaivoksen alla . Löydetyt malmivarastot eivät Tiger
stedtin mielestä kuitenkaan riitt§neet suuressa laajuudessa har
joitettavaan kaivostoimintaan tai jalostuslaitoksen perustami
seen. Päinvastoin oli Tigerstedtistä todennHköistä , että Ori
järven päävarastot oli jo loppuun louhittu . Siitä huolimatta 
hun kuitenkin piti suotavana , että koekaivausta jatkettaisiin 
k ""yttämällä sen ohella timanttiporausta . 5 . 1.1891 allekirjoitta
massaan teollisuushallitukselle jätetyssä laajassa kuvauksessa 
Orijärven ja sen ympäristön geologisesta rakenteesta ja siellä 
s uorittamistaan timantti porauksista Tigerstedt saattoikin il
mo~ttaa, että Fiskars- yhtiö kaivosten omistajana oli jo aloitta
nut kaivo~työt Pajankujan ja Hollmeninkujan vaiheilla . Kertomuk
sen mukana oli Tigerstedti n 1890 laatima geologinen kartta Ori
järven, Haukian ja Malmbergin kaivosten ympäristöistä . Seuraa
vat yrittäjät Orijärvellä käyttivätkin monella tavalla hyväk
seen Tigerstedtin tutkimuksia . 

Seurauksena Tigerstedti n tutkimuksista oli , että Fiskars-yhtiö 
taas ryhtyi suunnittelemaan Orijärven sinkkimalmin hyväksikäyt
töä . Satakunta vuotta oli sinkkimalmia kerääntynyt kaivosmäel
le , ennen kuin sitä ruvettiin käyttämään . 1857 - 58 ja 1869 sitä 
kerättiin ja myytiin ulkomaille . 1872 - 74 louhittiin sinkkimal
mia Kiisukaivoksesta, josta sitä yleensä oli eniten saatuo Mut
ta kun sen ulkomaille vienti ei kannattanut , vuokrasi vuorino
taari G.M. Westman, joka omisti 3/8 Kiisukaivoksesta , v:n 1880 
alusta Lindsayn- ja Vanhankaivoksen sekä sai syntymään Åminne
joen varrelle sinkkisulaton, kuten toisessa yhteydessä on ker
rottu . 1877 - 81 louhittiinkin Orijärvellä sinkkimalmia 947 tno 
Käyttökapitaalin puutteen sekä epäonnistuneiden laitteiden ja 
huonon paikan vuoksi sulatto teki kuitenkin pian vararikon, ja 
niin pysähtyi sinkkimalmin louhintakin . 1885 - 87 VPlikoitiin 
taas sinkkimalmia varppikasoista ja lähetettiin Newcastleeno 



Kuljetuksen helpottamiseksi rakennettiin raidetie kaivokselta 
Orijärven rantaan . Tigerstedtin suorittamien tutkimusten johdos
ta kutsuttiin 1890 Falunista kaivosinsinööri Th . Witt tekemään 
ehdotusta malmivarojen hyväksikäytöstä o \littin ehdotuksien mu
kaan suoritettiin sitten sinkkimalmien KOekaiva uksia insinööri 
1 . Remmlerin johdolla suurimman osan vuotta 1892 . Mutta kun sa
maan aikasn alkanut taloudellinen laskukausi alensi sinkinkin 
hintaa, lopetettiin louhinta syksyllä samana vuonna . Sen jäl
keen suoritettiin vielä joskus malmin valikointia ja kaivoksia 
pidettiin vedestä vapaina o Mutta kun tulipalo 1898 hävitt i pump
puhuoneen , jätettiin kaivokset veden valtaan ~ 

Kesän 1906 alussa suoritettiin tutkimuksia ameri kkala isten asian· 
tuntijain avulla, jolloin Sorsen tuli vakuuttuneeksi siitä , et
tä kannattava kaivostyö Orijärvellä voitiin panna käyntiin. 

1906 puhdistettiin yhtiön toimeöta Orijärven kaivokset vedestä . 
1907 ostettiin Fiskars- yhtiöltä Orijärven ympärillä oleva maa
alue ja pantiin käyntiin koelouhinta kaivokaisaa sekä malmin 
valikointi varppikasoistao 

Sekä kaivostoiminnan suunnittelua varten että mainostuksena 
suomalais- amerikkalaisen yhtiön osakkeiden myynnille oli tär
keätä saada pätevän henkilön laatima esitys Orijärven kaivok
sesta . Suurinta tunnustusta Suomessa nautti tässä suhteessa 
tällöin vuori-in~inööri Otto TrUstedt , joka toimittuaan 15 vuo~
ta Pitkärannan ruukin palveluksessa v : sta 1904 alkaen oli ollut 
teolli suushallitukeen ja geologisen toimiston käytettävänä . Jo 
1905 TrUstedt oli tutkinut Lohja~järven lähitienoon kalkkikivi
kerroksia ulottaen tutkimuksen Orijärven kaivokeille saakkao 
Arvattavasti suomalais- amerikkalaiaen yhtiön toimeksiannosta 
julkaisi TrUstedt 1909 Orijärven malmikenttä- nimisen tutkimuk
sen, jossa hän pääasiassa Tigerstedtin 1889 - 90 suorittamien 
ma~netometristen tutkimusten ja timanttiporausten pohjalla , 
mutta käyttäen hyväkseen myös vuorimestari A. F . Thoreldin ja 
ylimasuunimestari Hj . Furuhjelmin kuvauksia sekä vanhoja kaivos
karttoja1 antoi yhteenvedon Orijärven kaivoskentän siihenastisis
ta tutkimustuloksiata o Viime aikojen koelouhinta oli vain sen 
verran täydentänyt jo t unnettua kuvaa, että oli todettu 80 m: n 



tasolla Pajankujan alla olevan rikkaan kupari- sinkki malmion . 
Timanttiporaus oli osoittanut myös Uuden ja Uuden Ludviginkai
voksen alla olevan runsaast i malmia , mutta louhintaa ei siel
lä vielä ollut toi mitattuo Orijärven sinkkimal~in jalostami
sesta Åminneforsissa ja myynnistä ulkomaille TrUetedt antaa 
myös historiallisen l:atsauksen . Tutkimus julkaistiin sarjassa 
Geoteknillisiä tiedonantoja , ja sillä oli suuri menekki Suoma
lais-Amerikkalaisen Ka i vosyhtiön osakkaiden keGkuudcssa o 

TiHlainen "yhteenveto" ei kuitenkaan voinut riittää . Kun Trll
stedtin Orijärvi- vihkonen oli parhaillaan painosoa , jii.tti yhtiö 
geologisen toimiston kehotuksesta senaattiin anomuksen , että 
valtio toimituttaisi geologisen tutkimuksen Orijärven kaivok
sissa siellä parhaillaan t apahtuvan louhinnan aikana , koska 
sellaisesta tutkimuksesta olisi hyö~yä paitsi Orij~rvelle koko 
maan kaivostoimi nnalle . Geologinen toimisto , joka oli useasti 
huomauttanut , että Orijärven ympäristön malmikenttä ansaitsi 
enemmän huomiota kuin maamme muut tunnetut malmialueet , ja joka 
oli useasti ennenkin suorittanut tutkimuksia Orijärven tienoil
la , kannatti ehdotusta innokkaasti . Orijärven tutkimisesta ei 
ainakaan voitaisi sanoa , että se olisi "ruumiintarkastuspöytä
kirja kuolleesta liikkeestä", kuten Amerikassa oli tapana sanoa 
jo tyhjentyneen kaivoksen tutkimisesta . Puolueeton arviointi 

\ , 

torjuisi myös liioitellut kuvaukset Orijärven malmivaroista ja 
herättäisi luottamusta yhtiön toimintaan. Insinööri TrUstedt, 
joka äskettäin oli saanut tutkiaksee~uusjärven kuparilöydön , 
oli pätevin suorittamaan myös Orijärven tutkimisen. Teollisuus
hallltus yhtyi tähän ~hdotukseen . 18 . 6 . 1909 senaatti myönsiki n 
tähän tarkoitukseen 1 . 800 mk , mikä siltä vuodelta oli jäljellä 
avoinna olevan vuori- insinöörin palkasta . Tästä tutkimuksesta 
ei ole kuitenkaan saatu t i etoja . 

"Orijärven malmikenttä" - kirjasen mukaan olivat malmivarat v. 
1909: "TodennäköiEesti löytyvä määrä kelvollista malmipitoi sta 
kiveä (probable ore)" 400 . 000 t . Tästä arvioitiin saatavan 
4.000 t kuparia , 1 . 300 t sinkkiä , 350 t lyijyä ja 8 t hopeaao 

Itse kaivostyöstä Orijärvellä suomalais- amerikkalaisen yhtiön 



\ 

aikana tiedetään varsin vähän. Tammikuussa 1908 ilmoitettiin, 
että louhimistyö t olivat alkaneet . Töiden johtajana oli Kalajo
ella syntynyt Jaakko Wilson , joka kolmisenkymmentä vuotta oli 
johtanut kaivostyötä Kupari saarella Michiganissa ja nähnyt si
käläisten kaivosten kehityksen melkeinpä alusta alkaen. Orijär
vellä häntä kutsuttiin kapteeniksi . Wilson toivoi kevääseen men
nessä voivansa asett aa kai kki Amerikasta tuodut porakoneet työ
hön . Niin kauan kun oli tunkeuduttava vanhan kaivoksen alle , 
jossa uusi ajanmukainen kaivos oli avattava, saatettiin näe t 
käyttää vain muutamia porakoneitao Saman vuoden lopulla ilmoi
tetaan Orijärveltä , että oli saavutettu 300 j:n syvyydessä tavoi
teltu uusi tasanne, jolta louhintaa oli jatkettu 32 j . seuraa
malla laajaa, rikasta ja yhä jatkuvaa kuparimalmisuonta . Malmia 
ei ollut myyty eikä sulete~t~ . 

1909 jatkui kaivostyö entiseen tapaan . 3 . 2.1909 kertoo nimimerk
ki O. H. Kauppalehdessä , että kun hän äskettäin oli johtaja Saa
ren kanssa käynyt Orijärven kaivoksia katsomassa, oli Orijärvi 
yhtiön monista valtauksist a ainoa, joka oli työn alaisena. Höy
rykoneella hänet laskettiin uudelle työskentelytasanteelle 300 
jalan syvyyteen läpi maanalaisten suurien holvien. Porakonee t 
kävivät puristetulla ilmalla , tehden kukin 8 miehen työn . Ko
keilutarkoituksessa oli edellä mainittua tunnelia nyt avattu 
32 j alkaa . Yhä sisälsi kivi rikasta kuparia . Parhaillaan suunni~ 
teltiin Orijärvelle survimoa ja rautatietä, jonka tuli valmis
tua kesällä 1910, sekä Suomenlahden rannalle sulattoa , jossa voi·· 
taisiin käsitellä 500 tn ki veä vuorokaudessa . V:n 1909 lopulla 
päätettiin sulatto sijoittaa Orijärvelle eikä Suome~lahden 
rannalle . Timanttiperausta aiottiin myös ryhtyä käyttämään Ori
järvellä, mutta suomalais- amerikkalaisen yhtiön aikana ei siit ä 
tullut mitään. Suunnitelmi en laajuutta osoittaa sekin, että yh
tiö sai vuoden 1909 lopulla siirretyksi itselleen 82 Orijärven 
ja sen ympäristön kupari-, sinkki- ym . löytöjen valtauskirjaa 
huolimatta Fiskars- yhtiön vastalauseista - tapaus, joka pani 
Albert von Julinin ja hänen serkkunsa Jacob von Ju~inin nopeas
ti valtaamaan itselleen Kiskon muita vapaiksi jääneitä malmilöy
töjä. Puhelinjohto vedetti i n Orijärveltä Karjalohjan Kirkonky
lään. Kuvaavaa yhtiön laajentamissuunnitelmille oli edelleen, 



että yhtiö kesäkuussa 1909 pyysi saada pitää varastossa 1200 
kg dynamiittia . J o silloin tarvittiin dynamiittia päivittäin 
60 kg ja tarve yhä kasvoi porakoneiden lisääntyessä . Teolli

suushallituksen ehdotuksesta senaatti suostui anomukseen. 

Orijärvellä oli ensin haluttu tunneleja kaivamalla todeta mal
min ulottuvuus , jotta saatiin selville , miten suuria ja mil
laisia jalostuslaitoksia tarvittiin. Siitä johtui , että aikai
semrean, enintään 280 jalan syvyydessä olevan kaivospohjan alle 
oli louhittu tunneleja yhteensä 1098 jalkaa . 

Keväliseen 1911 mennessä oli tunneleita jo n . 1500 jalkaa . Ju
lininkuilukin syvennettiin 500 jalan tasanteella . Siten oli 
kaivokesissa valmiina tilat laajempaa louhintaa varten. Suurek
s i osaksi olivat valmii na myös raiteet ja nostolaitteet . Kai
vostyön kokeiluluonteesta johtui , ettei suurempia työläisjouk
koja ollut voitu käyttää . Nliiden töiden pohjalta oli suunni
teltu murskaus- ja jalostuslaitoe, jotka nekin olivat valmistu
misasteella . Parhaillaan niihin sijoitettiin koneita , jotka voi
vat käsitellä 150 tn malmiki veä vuorokaudessa . Jos tilatut ko
neet saapuisivat ajoissa , voitaisiin laitokset saada valmiiksi 
3 kuukauden kuluessa . Malmia ei ollut myyty . 

Seuraavalle omistajalle , Vuori kaivos Oy : lle , antoi lausunnon 
varppimalmin määrästä 8 . 5 . 1916 G. A. Aartovaara . Hän nojautui 
silloisen Orijärven isännöitsijän , agronomi ja liikemies Mul- \, 
talan kuutioint iin. Varpeissa laskettiin olevan kiveä 382 . 000 
t eli metalleiksi laskettuna kuparia 1046 t ja sinkkiä 15 . 280 t . 

Varsinainen louhinta alkoiki n vasta v . 1932 . Sen jälkeen on 
maanalainen louhinta ollut nor maalia makasiinilouhintaa. Malmi 

lastattiin puisista ränneistä vaunuihin , jotka miesvoimin työn
nettiin kiskoja myöten ja kaadettiin kuilun luo säiliöön . Säi
liön alapäästä lastattiin malmi uudelleen vaunuun , jolla nos
tettiin hississä ylös murskaamoon . 



Työvoima ja teho sekä kustannukset . 

Vuoteen 1770 saakka oli noin 10 miestä työssä kaivoslouhin
nassa ja lisääntyi työläisten luku 1780- luvulla 40 mieheen , 
joista 25 toimi kaivoslouhinnassa . Vuosina 1800 - 1870 vaih
teli työläisten luku 120 - 150 välillä , joista 90 - 120 ki
venlouhinnassa . Jo 1800 vuosiluvun alussa louhittiin yötä päi
vää~ ja John von Julini n aikana 1820- luvulla ruvet t iin työs
kentelemään kahdessa vuorossa työajan ollessa 6 - 2 ja 2 - 10. 
Tämä järjestelmä otettiin käytäntöön osaksi syystä , että työ
tä pidettiin epäterveellisenä osaksi jotta kaivostyöläiset 
saisivat aikaa torppien hoitamiseen ja näin muodoin edelleen 
pysyisivät kaivostyössä . V. 1822 oli 50 työläisasuntoa yhtiöl
lä . Vuonna 1825 ilmoitettiin vuosittaisen louhinnan olevan 
55 tonnia miestä kohti kaikki työläiset mukaan luet t una , sekä 
98 tonnia louhinnassa olevaa miestä kohti. Vuonna 1850 saatiin 
49 tonnia miestä kohti vuodessa siihen luettuna kaikki miehet 0 

Jo 1700-luvulla tekivät kai vosmiehet työnsä urakalla saaden 
palkkansa louhitun määrän mukaan . Seuraavan vuosisadan alusta 
lähtien oli kaivosmiesten maksettava itse käyttämänsä tarve
aineet . 

V. 1910 kesällä esim. oli kaivostöissä 2 vuorossa 11 miestä 
kummassakin. 

Kun 1930-luvulla louhittiin n . 35.000 t vuodessa , tarvittiin 
28 miestä maan alla . Rikastamassa ja maan päällä oli 22 . Kai
vos k~vi kahdessa ja rikastamo kolmessa 8 tunnin vuorossa . 

Viimeisinä toimintavuosina 1950- luvulla oli yhtiön koko henki
lökunta n. 65 henk i löä. Sadassa vuodessa oli siten tonneissa 
miestä ja vuotta kohti mitattu teho noussut 49:stä 690:ään eli 
14-kerta iseksi . 

Kun Julinin· uilu louhittiin 1837- 42 , tuli se maksamaan 
4 . 802 h .r. (lienee hopearuplaa). Syvyyden ollessa 305 j . eli 
93 m, oli metrikustannus siten n . 52 h.r. Nykyrahaksi muutet
tuna se on Suomen Pankin mukaan 70 . 000 mk/m . 



Vv. 1855 - 65 olivat louhintakustannukset 6 mk 10 p 1 kipp:lta 
sulatusmalmia . V. 1866 ne laskivat 4 mk:aan 23 p:iin. Kustan
nusten aleneminen johtui tehoparannuksista ja tuotannon suurene
misesta . Suuri syy oli sekin, että rahareformin vuoksi työpalk
koja alennettiin 25 %. 
1930-luvun jälkipuoliskolla olivat kaikki kaivoksen käyttökus
tannukset kuten hoito, louhinta, rikastaminen ja sekalaiset 
työt nousseet Smk:aan 90 :- tonnilta malmikiveä . Tänä aikana 
1 gr . kultaa oli 50:- a 52 :- markan arvoinen ja kuiva ruisleipä 
maksoi Smk 5:- kiloltao 

Työläisten keskimääräinen t yöansio oli tällöin Smk 7:- tunnilta o 

Metallinoteeraukset olivat vuosina 1932 - 1938 keskimäärin 
1016 kilolta {long ton) seuraavat : 

lyijystä (soft lead ) 
elektrolyy tt ikuparista 
sinkistä (spelter ) 

~ 15-1 - 2 n.k . paperi-~ 

" 41 - 11 - 11 " 

" 15-11 - 0 " 
" 
" 

II 

" 
Koko toimintaa varten tarvittiin sähkötehoa 400 kw . v uosikulu
tuksen ollessa 2 . 17 milj . kilowatti-tuntia . Kustannukset tästä 
olivat noin 0:255 mk kw- tunnilta . 



Louhitut malmimäärät ja tuotteet& 

Louhinta Orijärvellä oli käynni ssä keskeytymättä vuodesta 1757 
vuoteen 1870 . Viimemainitun vuoden jälkeen oli kaivostyö mel
kein kokonaan seisauksissa vuoden 1932 alkuun saakka . 

Louhinnan likimääräinen laajuus . 

Vuosina 

1782 - 1794) 
1795 - 1817~ 
1818 - 52 

1853 - 60 
1861 - 63 
1864 - 68 
1869 - 70 
1871 - 1931 
Yhteensä noin 

Louhittu lci veä 
tonnia 

noin 200.000 x) 

271.388 
36 . 984 
16.600 
72 . 800 

4. 900 
vähäpätöistä 

600 . 000 

Saatu sulatuemalmia 
tonnia 
8 . 362 

52 . 694 
48 . 291 
5.072 
1 . 990 

6 . 790 
220 

123 . 419 

x) Vuonna 1787 ilmoitetaan, että "malmin osamäärä" edellisinä 
vuosina oli 1/3, josta louhittu malmikivi vuosina 1782 -
1817 on arvioitu noin 200 . 000 tonniksi . 

Yllämainitusta sulatusmalmista on saatu n. 4.500 tonnin metal- \, 
lista kuparia . 

1932- 54 rikastetta 701.279 t 
Kaikkiaan 1 . 301.279 t 

56.134 (rikasteital 
179 . 553 t 

Varsinaisesti kertaalleen louhittu kivimäärä on kui tenl:in vain 
n . 1 . 200 . 000 tonnia, sillä vv. 1932 - 54 rikastettuun malmiin 
sisältyy huomattavasti n.s . varppimalmia eli vv. 1757 - 1931 
louhitueta poimittua "jätettä" . 

Vuosien 1932 - 54 kuparirikasteen ku~arimäärä oli 3 . 700 t . 
Siten koko kaivoksesta on saatu yhteensä n . 8 . 200 t kuparia . 
Sinkkiä on saatu 14.600 t ja lyijyä 4.100 t . Sinkin ja lyijyn 
tuotanto on kokonaan peräisin vuosilta 1932 - 54. 



Vuosilouhinnan kehityksestä on käytettävissä seuraavia tietoja: 

vv . 1758 - 78 keskimäärin 68 t/v 
1779 - 98 II 1. 310 tt 

1799 - 1808 II 3 . 120 " 
1809 - 22 " 2 . 260 " 
1823 - 39 " 4 . 060 II 

( 1809 - 1882 " 2 . 280 tt ) 

1883 - 1931 ei louhittu juuri ollenkaan . Y. o . luvut tarkoitta
vat n . s . sula~usmalmia , joten varsinainen louhittu kivimäärä 
lienee ollut 3 - 5-kertainen. 

Vv . 1932 - 38 keskimäärin 30.000 t/v 
1939 - 47 II 24 . 000 II 

1948 - 54 II 40 . 000 II 

Jälkimmäisissä luvuissa on mukana myös n . s . varppimalmi . 
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Orijärven kaivos 
===== 

Kaivos on Kiskon pitäjässä, AijalBsta li.rnuntietä n . 12 km it··
koilliseen, ja se toimii tälläkin hetkellä l:ilies 200 vuotta van
hasta menneisyydestään huolimatta . 

Vanhat asiakirjat kuvaavat malmi n löytö·· seura vasti: Vuo na 1757 
oli Orijärven ratsutilan asukas Johan Isaksson tehnyt tulen twca
maallaan ja tällöin hava i nnut harvinaista kiveä . ö.n oli tuonut 
kotiinsa muutamia näytteitä, jotka losken ruukin silloinen vouti, 
Anders olmberg, oli nähnyt ja sitten kertonut osken vuorivoudi lle , 
Johan Adolf Liljeqvistille . 

Sovittuaan lö~äjän kanssa ryhtyi vuorivouti iljeqvist jo seuraa
vana vuonna loubimuan malmia, aluksi y~sin, sitten yhaeosti muiden 
kanssa. Ai na 1820-luvulle asti Orij1rven omistus siirtyi use an 
otteeseen henkilöltä t oiselle. Kun kaivos tällöin kuparin hi nnan 
jyrkästi laskiesna joutui vaikeuksiin, osti sen v . 18 2 ase sori , 
sittemmin vuorineuvos ja aateloitu John Julin urusta, joka kuului 
maa~e taDjokkaimpiin ja pystyvi mpiin vuorimiehiin. ~ätä tietä 
Orij ärvi j outui Fiskars AB:n o i stukseen , mu ta kaivostoi mi nta oli 
erikoi sesti v :n 1870 jälkeen perin laimeata. V. 1906 myi Fiskars 
AB kaivoksen "The Fi nni sh American inin o panylle ' , mutta t ·· ä 
yritys teki konkurssin v. 1912; näillä amerikan- suomal@Silla ei ol
lut kyllin p""tevää henkilöä asioita hoitama ... sa . Vv . 1915-1918 kai
vos kuului Oy Vuori kaivos-nimi selle yhtiölle ja senj .. lkeen se siir
tyi Orijärvi rr"Uv, .Ji ibola ille, jonka osake-enem istö oli uotsis a . 
Näin Orijärvi ;;-5:fttB' v. 1928 kti ebolaget i nk TUvor , Falun, verige 
haltuun, joka harjoitt i kaivostoi mintaa aina vuoteen 1945, jolloin 
kaivoksen osake-enemmistö siirtyi Outokumpu Oy:~~alt1u~. 

Geologia: 

T"ällä malmi liittyy Kisko- Kemiö liuskevyöhykkeeseen kuten Aijalas
sakin. eutu on kuuluisaa, kl assillista tutki usaluetta, sillä 
täällä o~ ~skola luonut mm. perustan tunnetulle kivilaji en mine
raalifacies-jaottelulle samoi n kuin (Fe , g) silikaatti~etasomatoo
si l le. 
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!1al~ on ollut suurelta osaltaan alkuaan helposti todettavissa, 
sitä osoittavat nykyisen avolouhoksen mole t min puolin amfiboliitti
ja kordieriitti-antofylliittikivi- kalliot , jotka ovat ebkäisseet 
j "iäkauden kulutusta. Näiden kivilajien välissä on kalkkikiveä ja 
siitä on muodostunut sndekivikarsi, pä1osaltaan trerr.oliitti-aktino
l iittikartta , johon osa malmi a on ttuodo,;:)tunut . Tämä ns . "blötmalm" 
on kompleksinen k~isumalmi sisältäen lyijyhohdetta , sinkkivälkettä 
ja kuparikiisua • mutta vain vähän r i kki-ja magneettikiisua . Sensi
jaan ns . "hurdmal m' on bi otiitti-kordieriitti- antofylliitti-kiveä 
ja lcordieriitti kvartsiitt i a . jossa erikoisesti kuparikiisua on tasai
sena pirottecna ja paikoitellen kauniin juovaisana yhdessä magneetti
ja rikkikiisun kanssa . Tässä t1YPissä on myös sinkkivälkettä epä
tasaioirw. läiskinä ja pi eninä kompakt:~ina pakkuina . mut ta lyijyhoh
detta mitättömin vähän . 

Suuresta avolouhoksesta (n . 170 m x 45 m) p:i;ite llen on malmi ollut 
ylempänä yhtenäisompi, mut va haa.raut uu alempar.~a eri llisi ksi kielek-
keiksi ja linssei ksi . ~almin kulku on ja kaade n . +100 m:iin 
asti 70° pohjoiseen. Siitä +200- tasolle on kaade jonkin verr::m ete
l ään, kä:'ntyen taas alempana takaisin pohjoiseen. 'almilinsoien jn 
kielekkeiden pituusakseli viettää itään n. 35- 50°. 

Avolouhoksen llihsipäästä n. 100 m länsiluoteeseen on pieni erillinen 
malmilinssi sisältäen pääasiassa sink.Kivälkettä ja rikkikiisua . Tä

mä ulottui vain 100 m syvyyteen ja on se jo louhi ttu . 

Suomen rtalmi Oy:n suol'ittaessa tutkimuksia myös Orijärven lähiympä
ristössä , ilmeni v. 1948 sähkömit tauksilla heikko häiriöalue Ori
järven avolouhoksen pohjoispuolella amfiboliitin pohjoisreunassa . 
Täältä on kairauksilla todettu pieni rajoitettu sinkkivälke- lyijyhoh
de vyöhyke . 

Louhinta ja rikastus 

Vuodesta 193~ l~tien on kaivos toimi nut voimaperäisesti ja keskey
tyksettä pieni ä sota- ajan pysähdyksiä lukuunottamatta . 

Nykyinen kuilu ( 202 m) valmistui v . 1938 ja ja alin työskentelytaso 
täl l ä hetkellä on +175 , mutta ~inokuilulla on v . 1953 menty tasolle 
~15 . 
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Louhintamenetelmänå käytet ää.n makasiinilouhintaa , sillä malmi on 
ehjä~ ja lujaa ei vätkä sitä ole myöhäiset liikunnot rikkoo et ja 
hiertäneet kuten on Aijalassa ·J 

Vv:na 1932-1942 on ma11Jl.ia louhittu keskimääri n n . 30. 000 tonnia vuo
dessa sisältäen 1 , 4 % Pb, 1 , 0 % Cu00l ,5 % Zn sekä 0 , 4 gr Au ja 10 gr 
Ag tonnia koht i . Senjälkeen malmi vähitellen heikontunut . V:eta 
1948 lähtien on käytetty hyväksi tuoreen kaivosmal mi n kanssa vanho
ja hapettunei ta hylkyki vikasoja , jotka ovat pä ··asiassa per .. isin van
hoilta ajoilta . jolloin vain kuparirikas malmi käsin erottamalla ot~~

tiin talteen. Nyt suuri osa näi3tä !rosoista on käyttökelpoista mal
mia. Viime vuosina on rnalcia rikasvettu n . 40.000 tonnia vuodeJsa , 
mutta pitoisuus on o.stei tta. i n vain boikontunut s\~l~lcyisin 
0,? % Cu , 0 , 8 % Pb ja 2 , 5 % _n . Rikastamo tuottaa kuparirikastetta, 
sinkkirikastetta ja lyijyrikastetta , joista ensinmainittu vi edään 
Outokumpu Oy:n sulutolle , outta lyijy- ja sinkr.irikasteet ul koti'aill e . 

Näyttää siltä, että Ori järven kaivos on jo elänyt parheat vuotensa , 
mutta kui tenkin se vielä toistaiseksi vähäiseltå osaltaan kuP~iak
kaasti t~dentää nuoren kaivosteollisuute~e tuotantoa. 



Orijllrvcn lrei vos sijai tsce K:!.skon pi tl!jiiar.tl Tt1.rtm jo. 

Helsinein puolivUliosti. , n . lOO lon. ht..t."runa.stckin ja on Suomor. \T.nhin 

kl).:parikc.i vof:l . Sen w.:.lmi löyd.g".;tiin v . 1757 ja kl.t:po.r~:.kin lou

himincn jntku~ oiclltl ainn vuoteen 1882 . Tfihän noiUlCOsu oli nos

tettu llilies 700COO tor...n:La rnloi.c. , josta. ol:.. -,·alri...;tettu n . 4500 
tonni ... k"'Upnria . V . 1907 alotettiin kai-v-octoir.linta. t'!udellce:u ,muttn 

vceittcn :eskoytyston jälkeen so pätioi ~rsincio~sti jotl~~an 

ve~ta v:st~ 1926 . Nyt alettiin otten tolteon myöokin m lmissa 
clovo ~ sinkki j .... lyijy sekä jalomet::J.lli t , ::il~ .... izor:unin oli tS.ctä 
konplckcirnnlmiEt& moiosclin ja vasur~n nvullu otettu tal~cen 

vain : upariki:!.cu lrup rinsul~tukso~m. Hyt alettiin k·: ... ::.t -.::..lE m~röo 

edellä mainitulla tavalla hylkykiviknooihin joutunuttc. n • .~.~ . 

vc.rppinaloi:J. , jo·ts. crvcllaan olleen n . 400 . 000 tonni., n;rl.--yicin 
"'· sit'' lienee n. 200 . 000 tor.nia. · -

~ivoh...,en o~iat::.vot vuoder:ta 1918 '\'t'..Otcen 1945 r:.totsnla.iset . 
Viime~o.ini "ttuna vuo:r1nc. h'1nk:ki Outokumpu O:l i t ... cllcon ot:a1.c;
ener.tmistön. 

Orijärven nnJ.l'!lialuc on geologiooot:i.. hyvin oa•ue.nlaincn 

l':tti!l Fo.l1u1in malmiolue Ruotsisoo.. Ealmi on lyijyho~htecn 1 sinkki

välkka'9n jr- Jru.r1 rikiiou.n muodocto.mn.o sckamalmi" , joko sisiilt·:ä 
r!kki- ja. r:mg;.1octtikiiouu. . S9 on j cko k • .:.lkl:iki ycst.:..:. muu·~t1meeosa 
alldeki veoc·a. olovan karsimalmia (nk . 11 pehmetim.!lmi 11 1. "bl13tm~~m") 

,liai kvurtsii tiss.:. olcvno. kc.rsinn.lmia (n~r . "ko\rntmJ.l!li" ::. . "ht.rd~c.ln"~ 

~lmivnr~t ovat verrnt~ain picnot , u~·ioltu n . 250000 ~or.~iu. 
Vuoci t·:;ain l~.:isi t~l~t-:.an n . 35000 tom1ia . KUroi tellyctli z:mlminto. 011 

n. 75 ~ var.p?imal :~. ~ouhi~tu nuloi noBtctu n pystyk-uilua myöten 

mursko.O.I!loou, j oa::::a so p1erunmetu.··n cno::.n lcuk:l- , ei ttcn ko.rtio

nurokanjass:l. Alin lou.hintO:iiO.::Jo on nyt 17~-t ~o , ~ruilun ayvyy~ 

on 202 m. !Io.lmin on todettu jo.th.-uvnn viclrl 220 T'l :n cyvyydoooli 1 

mutta 175- t~son alapuolella olevia malmimä'riU ei ole laskettu 

nu.ko.an maJ.millrviocsa. I!almi louhitaon mnkas::.inilouhintaa kl:~yttiien . 

Näyt} 1: Kupc.I·ih:l.isue Cv.FeS2, sivukivi pää.asiollisasti kvnrt·~ 

sii-4;"Gia. Näkyy myös lyijyhohdokiteitä. 
Näyta 2: 1yijyhohC!etta PbS . 

Näyt. 3: Sinkkj.v··lkettä ZnS , lruparj.kiisuo CuFoS2 ja lyijy

hohdetta PbS e~mcosa n~lmilohlcaroossa. SivUkivi sädckivcä. 
4: Lla&'lwet .. ~ik:i.isu FoS ja rikkik.i.:l.suo FcS2 . _...._.._....__ 



Iviursk:J.ttu mnlmi sii rrctt:.r.n murskc:.amost~ riknstamoon , jot.:oa oe 
jauhotaan ensin 2:soa kuulamyllyssä ja sitten putkimyllyssä. 

n ;;.;.-f:i""-;y.;;.t .;;.e -.:;.'5 -.: _ Jauhot~ roaknmnlmin . Kcnkinl.k~räincn nnelyyoi: 

Pb n . 0, 9 % 
Zn n . 3 , 5 1(, 

Cu n . 0 , 9 ~. 
J:.1u.."1cttu r:o.lni :P t:~rm.t:::u:m vo.n.hdottl.oke:'!n.oihin, j oi ssn. ensiksi 

vc.. hllotf.;':to.o.n l::·;. ;;y ja kttpc.ri yhdcE;sc , jolloin lietteeesu:n ji:.i.i:l 

si!'J1k:i. jc oii. .. ~·:.vi ("ranklru. 11 ). Sitten v·:?.ehdotetnan lyijy ja k"'-'.pari 

erilleen lyi~y- · .. kuparirikosteekai . 
li '~yte 6: LyiJirika.stotta . Sisf.:lttr~ keskimEtlrin 

Pb u. 53 ~ 
Zn n. 
Cu n. 

LyijJ-rik stcct:oa oleva hopca,n. 600 gr .Ac/to, ctctaan t=1l·~een . 

llyydtiän rikc.:"'toena ulkomaille ,yleensä Belg: u. ... n . 
! ti.y_tc.J.!. Kupo.I'ir.:.k;;-..s-;;c ;te. . SistiltäG keokin: ·:.'"in 

Cu n . 
Po n . 
Zn n . 

22 % 
2, 5 % 
6 % 

2 gr • .Au/to 
400 11 Ag/to 

llcnec Outoklli~pu Oy:n h~pa~itehtaase~n TI rja~ltccn, jootn odal
lcnn rankakuparina ca~n yhtiön netollitehtuaaeen Poriin. Slcll~ 

De ro.:ffinoidc.an cloktrolyyttiku;w.rikzi . T~:.:llii otetaan l!l!"ÖO jelo

motc.lli t kulta jo. hopea talteen. Orijärven L" lmista lasl:o'taun vuosi t - · 
tain tulev· n 2 kt;. lD.lltaa ja 600 kg. hopeat· .• Kupnririkrtotcaoso 
ole"~raa l:y·ijyli j.l sinkkiä. ei oteta to.lte..;n. 

Etfl.vanlldo ttujo.n lyi.jyii jo. ltl.tpo.:t-io. erotottaessa jeänenstU liet

toest~ vaahdotetaan erilleen ui1tiili~ . 

Nä;yte 8: Sinkkirika.otcttn . Sisältää l·co1:imili:.i.rin 

·"'yydUiin vumu1G. Uorjau.n,ylc-..nc·; Belgj..r..un 

Näyte 9: Vaahdotuajätettä . SioUltää vielä kcck~Urin 

Pb n . 0 ,15 ~ 
Zn n . 1 ~ 

~ Cu n. 0,18 ,-' 
lluu oco on otvukive!-t. Joutuu hylykei . Ya~hdotusjii.te pwlputa.o.n 

jätealueelle. Sitti oyntyy n . 94 % kUsitellystti nalmimä~r~stti . 
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anaökan. Inaan målet upptoga till behandliug vid rätten uteägs en 
ad.m1nistrat1 onsförvnl tning, vars 11verkatllllande n ledamot vo.r bruks
ägaren Albert von Julin. ~ed växlande eammensättning handhade denna 
förval tning ledningen t111 'Ut~en av år 1883, dä konsti tuera.nde 
bola.esstli!Lma hölls 1 Fieka.ra A/B, som avertog i\isko.rs bruk mcd till
lydande liit;enhotor och verk . !r 1906 atude Fiel .. e.rs .Aktiebolag 
Ori~i.irvi Gx>uvor till ett koneortium, The Finnish-Amerioan fJining 
Company, vilket gjorda konkurs 1912 • .Är 1915 htslls auktion, varvid 
ett f~r ändamålet bilual finakt bolag O~i Vuorikaivos, inköpte gru
v&n. lr 1918 övergick gruvan til.l Orijärvi Gruvaktiebolag, va.re 
uktiemajor1tet förat innehndes av Centralgruppens Emieeionoaktie
bolag, Stockholm, ooh sedan 1928 av Aktiebolaget Zinkgruvor, Falun, 
Sverige . 

:Brytningen 1 Ori järvi var oavbrutet 1 gå.ng :f'r&l 1757 till 
1870. Efter sistnänn1da år har gruvdriften varit aä eott som helt 
inetUlld fram till btlrjan av 1932. 

Brytnincena ungefarliG! omfattning 

.Ären Drutet ber~ Erhällen s.mäl tmalm 
1ion ton 

1782-1094~ x) 8.362 
1795-1817 c:o. 200. 000 52.694 
1818-1852 271.388 46.291 
l853-1870 131.284 14. Ci72 
1871-1931 obetydlitr!! ---

Sumrr.c. c:a 600,.000 123.419 

x) För år 1787 uppcivco 1 a.tt "molmkvoten"undcr föregli.ende 
ären var 1/3, varav brutet ma.l.Iilberg under åren 1782-1817 uppskatta.ts 
till c:a 2001000 tons . 

Ur övo.nstäende nmnflltmalm hn crhäll.ita c:a 4. 500 ton \, 
metalliak koppar . 

Fram till 1770-tnlet eysselsattes c:a l~ på gruvbrytningen 
och ill~ades e.nto.let ;pä 1780-talet till 40 man, vo.ro.v 25 gruvbrytare . 
Under ären 1800-1870 vnriorade antalet arbdtare mellan 120-150, var
av 90-120 bergbrytare . Redan i början av 1800.talet pägidk br,ytningen 
dag och natt, och undor John von Julins tid på 1820-talet inf6=des 
2 akift med arbetstiderna 6 - 2 och 2- 10 dcla på grUnd av, sam det 
hette, arbetets ohälsoeamhet,dela därför att gruvorbetarna skUlle fä 
tid att aköt3 aina torp, aå att de blevo kvar vid gruvdrifton. Ar 
1825 uppgivee årebrytningen vara. 55 ton pr man, rliJ.m.nt på alla ma.n, 
och 98 ton ;pr gruvbrytare; lr 1850 erh5lla 49 ton pr mo.n och år, 
räknat på alla man. 

Vid försöksarbetena 1757 anvtlndee aåvtil tillrnrorning com 
sprängn1118• När 1!1ail Bvergav den förstntimn<ia metodcn är e~ säkcrt · 
känt, men don har troligen o.nvtw:ts till ldngt 1n på 1800-tcl.et . Så -
lunda. hade 1823 tvu c;ruvbryta.re sl.ints till Folu gruve. för att ctu
dera ull elags borrr~ng ocb oprängnins samt ., det här f6r viaaa bcrg
arter ännu använda sättet a.tt bryta borg medolot eldsUttninG eller 
bränninB" • - På 1840-talet infördoe bruket av mcjaclborrar 1 otöllet 
fvr de ditt1llo nnvunda med 4 fecettcr . Vidare användeo frdn donnna 
tid ~ckfordo stubintråd, som eraatto det ~a anttindninessättet 
metl avaveltråd ooh krutbeemord et1cka. l,r 1865 lindc man llelt över 
gått från 2-ma.no till 1-::a.nsborrnins. Jr 1881 börjo.do ~vändnineen 
av dy.nami t i stR.llet för krut vid aprUngD.ineen. 'Fö~ 'l1:C't"•.for,~rine ll.V 
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berg och vatten anv~dea vid mindre djup 1 ekärpningen hnndvindar 
med hamprep, vid at(jrre djup bebövdcs htlatvindar, d n första. insatt 
1G66 1 Storgruvan. Ar ~814 uppsattea enaväaerkonatn eller väder
k~arn, som medelat etånggäng dr v ett pumpverk av den vid avenska 
gruvor vanliga typen med bor·rade trästockar och pump ... tövlar av kop
par. Detto. anvi.indeo fram till 1860-tal.et, clll Cict förmådde uppfordro. 
endo.st o:a 2/3 av till.rinningen, eon uppg s ho. vo.rit c:a 1.650 kubik
fot pr dygn ( 43 kbm.. ) /rr 1820 ho.dc num uppatäll t "tvä Gtore. luft
bW.gei·, vilka ned tvi.nga den varma luftcn 1 8I"UVOrno till upp nilil ta.nde 
ov den ic, sig tillförene där samlatn . D saa bärcar drevos av delc 
"pumpkvarnen11 , dels en häatvandring. År 1822 uppsttlldeo ett 11me
l:nniekt 11 gruvspel, till vilket gjut odotJ$ tagi ts :frär4 Om:ms vcrkato.d 
1 utoCkholo. Driftkraften utgjordea av en häetvandring för 3 - 4 
hb.otar; uven lrunde epelet drivas av en atdngeäng frän pUIG;Pkve.rnen. 
Linan utgjordes av kättingnr, smidda pQ FiSkars. ~P let Ollibyggd s 
1627 och erhöll då stående koniBk linkora i stället för licgande • 
.År l.8G5 uppställdes en ångma.ekin om 5 bk fU%· dri va.nde e.y en oug-
och tr.yckpump; 1866 uppfördes ett gruvepcl, aom ä~ n dreve av denna 
l!nc;rnaskin. 

Orijärvicalocns nedsrnliltning har t111 övcrvägandc del skott 
vid Kärkolä, där 1766 en hytta uppförts. ROkopparn trnnsporteradeo 
till Avesta i SVerige för att garao, tillo 1782 en arhärd inrättn
des vid Antskog, seno.re en ·~en vid ~ärkelll. I AntSkog uppfördee 
1784 ett etarnp- och vaakverk fBr renlm m d ~dre Un 1 ~ koppar; 
nnriknineen cke de 1 sl~Jlddor och på planhärdar. S narc uppfördes 
hytta och co.rverk li.ven i I oskis och Fiskars och på iptntir.;ndo. plato 
sedermero. ven en kopparh~are . På 188o-tulet nedlndes tliga 
desca verk, en del redan avsevärt tidigare. ~en 1857-18~8 gjordes 
förota sfrneen ett försök ott tillvarata z1nkrnalm från vnrpcn för 
eJ:port . Deasa föraök fortoe.ttes sederr:.era under 1870-tal t, dd prov 
oo srrnmanlo.gt 700 ton med c:a 36 7. zink.exporterade t111 Eelgicn 
och Tyeklo.nd. - t ftsrut nl:wmda. '.Dinne ink A/D t.a.nd 1878 a.nlo.et 
ctt m:IL.lltverk för z1nkblyEalm från Orijärvi och 1879 fvcn ott a.'l.rik
ningsverk vid Jmnne . Dr1ft n nedlades dock 1881. llZ'en 1 85-1887 
pågick nter föroäk ccd i~lms ovring 1 OrijUrvi. 

Undcr t.lren 1889,-90 utfördeB geoloc;islm. under tskninenr och ' 
die.me.ntborrningc.r a.v A. • ~iger t dt . Under llren 1906-1912 nvatinkte 
ovnnnärnndn Finni h-Amer1cnn :tJ.nillb Company dot gnnla Julins acbakt 
ncd till 140 metere nivån, vnrJ te de drevo åtEkillica tmdereb1m1ngs 
orter på (de r...ya) niväerna ll6 och 140 utan att n cot resulto.t upp
nuddea . 

Ar 1911 uppfördes nuvarande byggnnden för anriYJUnesverket 1 
Orijärvi, v:Llket försäga cd bla.nd annat Go.t o kro a, vo.J.ekrosa, 
untington kvarnar, skakbord och en ineral Sepa.rat1on-fl.ot1onsappo.

ratt oom då vo.r en ny uppfinning 0 vilken använde trätjäro. 01:1 flo
tationsmedel. etta verk och dåtidens metoder kund emellertid icke 
ekonomiskt beha.ndla den ko:mplexo Ori jl:irvi- ~en. lr 1.919, d.tl de 
gamla zinkh lti varpen tnyo SkiUlle t111 odogör , oderniseradea 
verket och förs (JfJ ed en särokild skrädnin,goavdelning ti.? om oed 
nya oe.lningakvarnar, Dkakbord ocll lot tionoupparat r . nna drit't 
lades ncr ofter nägra år dcls dUrför ntt varpen ej v1sade ia inn~
hällo. eä cket envtindba.rt BOdo, o m3ll väntat, dols e dan o.nrik
ninganetodcrna fortfarande voro för ofullstUndiga för att kunna 
ekono.oiekt behandla Orijärvi-malmen. 

l~en 1912-1928 företogo inaa väs ntliga arbeten 1 gruvan 
,,..id Ori jl:lr\ri, men v:id det nerbclfi~ UijUrvi, äfir g äieot BU].d an
traffats, utfördea 1919 ~de diannatbor.rninear och pr§nBn1ncar utan 
att n.-"'eon r:;aJ.m p trtiffad • I Ori;1Li.rv1 bl>rjo.de eruvorna ö.n.yo ltint!a 
1929, samtidigt som ett Dltt schnkt b6rjadc nvafitik • li en. 
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År 1932 återupptogs gruvdriften på allvar cenon att hela malrnområ
dct jordrymdes och de gamla malmttiken eamt polare ooh band började 
brytaa. Samtidict underaöktes ooh tillreddcs djupare niväer från det 
nya achaktet, eom vid 1938 års alut Ur o.vei!nkt till 195 neters o.v
vågning. ~illr1nn1ngcn av vatten i gruva.n undcr 1930-talet har vo.r1 t 
c ca. 72 kb!ll . pr dygn. 

Då bryt~n 1 gruvan återupptogs i början av 1932,ombyggdea 
verket delvie dessförinnan och förauge med ny flotntionsutrustning, 
lämpad efter de dä nyligen upptäCkta vattenlösligu flotationsrengen
serna, vilke. kunde åatndkOl:t.Ul. en celektiv f latution, eli att JJan oed 
enbart flotationsmotoden numera tillverker ellljbara bly-,koppar- och 
zinkaliger, vilka exporterae . 

Under ären 1932-1938 har uppforärata c:a 210. 000 ton Dalmberc 
med en genomonittchalt av 1,4% bly , l,o % kopp~r och 4,5~ zirik samt 
40 BrUO s11ver och 0,4 ero.m gul<l pr ton. Alltmalmberg har utan skräd
ning gdtt 1n 1 anrikningaverket . Efäer betalt octallinnehUll i rcap. 
aliger Ur utb,ytet vid anriknineen c:a 67 % av vardera metullen bly, 
koppar och zink. utlmtl.ien 6.ri tkostna.der vid gruvan för förval tn1J18, 
gruvbrytning och o:nrilming sa.mt div. rbeten ha under scna.rc htilftcn 
av 1930.tnlet uppelltt till c :o. 90:- Fmk per ton malmberg, under vil
lcen tid k grao guld är värt 50:- 0. 52:- mk och torrt rugbröd lrosta.r 
c:e 5 :- tik per kilogram. 

redelflSrtjElDaten för a.lla. man ha.r vo.rit c:o. 7:- mk. pr timme. 
~tallnoterinear.na hu under dren 1932-1938 varit 1 medeltal 

pr 1016 ke. (lonc tonJ: 
för bly {soft 1ead) ~ 15: 1: 2l 

n clektro1ytkop~ar E 41tllcll .k.pappers-E 
n zink (apeltcr) ~ 15:11:--

Det bcyte~ J:ru uncler 1930..tlo.et c :a 1,5. 000 ton malnborg pr år 
ned en arbetastyrka v 28 rnan under jord . over jord ooh för anrik
nillBt:r~erl:et syaeelaättee 22 ma.n. Gruva.n drives med två ooh e.nriknings• 
verket med tre 6 timnars Skift. För hela driften behöves ~. 400 
kU. L1Bd en li.roförbrukning av 2,17 Dill1oner kilowtt-til!'r.Or. Kostno
den htirför t1r cca. 0 1 255 l:llk pr kw-timme . 

Orijärvi-traktena ceolostcka b.yggnad är när.mare klar~agd av ' 
Profescor P .Eskol.a 1 ha.nS berömda bok "On the petrology of the 
Ori järvi region", ~-artill hfinvises för nera ingående etud1um. t:aJ.m
fyndiBheten Ugger enligt Eokola i en till cor<i.ier1 tantofylli tkvo.rt-

1 t omvandla.d bergart, 1 vilken mo.lmen, aOil tir en ble.ndlling e.v bl.y
gl.ons, koppa.rkie, zinkblende och S-kiaer, upptrtLder dels 1 ett av 
kalkaten bilda.t aträlstensskarn, huvudaokligen trcmoli t-aktinoli t, 
s.h:. blUtnalm"t delo direkt i kva.rtaiten, som mer eller mindre 
oreg lbnnCJna mnlml.'Toppar, s . k. "hllrdnalc". I de Ga scnaro förekom
D r kopparkiaon ~ctudela gonskn f1nt tnsprtlngd men z1nkblendet mera 
1 fom av större eller mindr f ltlcke.r mcd med Jcycket oregclbundct 
upptrUdando. Dlyhalten är reltivt obetydligt . Det f,yndiga omrädet i 
dogen har en utatrtioininB av c:a 170 metor 1 1Ungd ooh o:o 50 ~oter 
1 br dd o d ~kning ungefär oataydost-vlletnordväst och c:~ 70 don
ltlge not norr. l.al.Mkongentrationerna aynea inneha en vi.oo fill tatup
~ mot öster,35 d 45 • flär.maet dngen eynes de olika maJmotrcoken ha 
l.egat nnro. varandra ooh del.vie lltt ihop, under det att pu de nuvo.
ro.nd ni~ erna 85, 116 och 1.45 de eyncs varo rn okilda dt och 
oiJala.rc . n brytvlirda m lronrcun pd ll6 metcre ni vän ka.n arweo vara. 
uncef o:a 800 kv.m. 

F6r gru~artana ceoloGtBka karterina hava f5ljande beraartcr 
1no.m ~dighetcn Urekiltec 

• ,. • .:s . ~~~ 1 t- b rgart av kvnrt , cordieri t , nntofylll t och bio-
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Suomen Malmi qy:n malmitutkimusten tulokset Orijfirvcn 
kaivospiirin ~ueella v . 1948 . 

Oli luonnollista, ettU tällaisen tutkimusohjelman ltiht6kohdakei 
valttiin itse kaivos ja sen läbiympärist6. Näin sitäkin suurem
malla syyllä, koska kaivoksen kliytettliviset! oleva ayvt!.kaira.ue
aineisto peruotocllieommin tutkittuna antoi selviä viitteitti 
muutamion malmio1don jatkcieta. 
Kai vos ja sen lfih1ympärist6. 
Itse ka.ivokseoaa ko.ire.ttiin ·ensin 2 reikää(!. 87 ja. 91) + 144-ta
solta vinosti alaspäin, joiden tarkoituksena oli elvittöö lä
hinnä ison makasiinin malmin jatketta tason + 175 alapuolella. 
lUiiden anttllllll tuloa oli laiha. Heikko Fes2-pirote ( 5=18%) kyllä 
näyttää jatkuven, mutta vain 1, 5 m vahvuieoeea vytshykkoooEti on 
Zn 1", Pb 0, 5~ ja Cu --. Kuitenkin Au-pitoieuus e . m. vyöhyk
keoaeä on 0, 4 er/ton, siis jonkun verran korkeampi kuin muualla 
kaivokseaee. Fes2- pirotteooee., joeea Au(lO mällrr·yatU) nfiytttiti 
olevan< 0, 2 er/ton. 
nanpätillä kairattiin 4 reikää ( 86,90,93 ja. 115) kaivoksen 

itäpuolelle, joiden tarkoituksena oli eelvittUU mahdollista 
rnal m1vy6hykctttl notkon kohdalla, joka jatkuu vUlittömUcti kai
vokeelta rikaatamon pohjoispuolitee Orijärven rantaan. Nt®ä 

rei ät lävietivät kyllä emfiboliitin ja kord1er1itti-antotylliit1-
kiven vlUieeä olev·an jonkunlo.ioen kareivy<S~klteen, ~::utte cai-
ni ttavaa kiioupi toisuut ta ei tavattu. ReiueoU 1.15 on ltohtal.e.inen 
FeS+Fes2-pirote, Jokn viittaa oahdolliacn pienen malmion ole
maa aoloon, vaikkakin ttiooti roitieatl o.rvometallit < 0,5 ~. 

Kaivoksen lUncipuolclla Skane ruvan viereeoä antoi eählt~llinen 
tutkimus toivoita herättävän indikaa.tioaluocn, mutta kflkai maan
pinna! ta ka.irattuo. roikää • r 94 ja 96) ei nUytttinyt merkkiäkään 
kiieuiota. Niioati oli vain nuutamia voir~ oti liuokottuneita 
biotitiutuneita vytlbykke1tä, joicta ntlhtävUet1 e • • aähk6indi
knatiot johtuvat. 

2. p:y:~vn..:,. 

Pai kalla oleva n . 17- 18 m. eyvu kuilu (2,5x2,5m) tyhjennttiin. 
Sen sei nät kartoitettiin, otettiin yleisnäyte kudlun länsi-ja 
itti-seinlistli. 



Analpysi t : W-seinti 
E-s6inl1 

Cu 

0,86 ~ 
0,65 ~ 

Au c/t 
0,3 
0,4 

AB g/t 
10 

9 
Kallio malmion kulkusuunnassa kuilun molemudn puolin on hel
posti paljastettavisea ja kartoituksen perusteella kävi sel
ville, että kuilun kohdalla on kovassa kordierii t ti-anto
fylliitti-kiveesä todella pikku malmion aihe, jossa on kohta
lainen Cu-pirote, lisänti vähän ZnS:a ja PbS:a. Kiieupitoisen 
vy6hYkkeen kaade on jyrkkä, noin 80° s • .Kuitenkin tämä k11au

pirote heikkenee nopeaat1 alaspäin ollen kuilun pohjalla jok
seenkin olematon, ja aon s-eeinässa. t aanpinnalla malmiaihe 
on ehdot tomasti vahvin juuri kuilun kohdalla ja heikkenee no
peasti molempiin suuntiin poljaatumien ~ukaan. Kun on osoittau
tunut, että malmioiden pi tuus-suunta on tällU seudulla n 35° E, 
kairattiin varmuuden vuoksi 1 reikä (t ... 24) kuilun ittlpuolelle, 
siten attU se leikkasi tämän kriitilliaen vyöhykkeen n. 10 m:n 
pätiaoä kuiluota ja n. 20 m:n syvyydellä. Tulos oli täysin neca: 
tiivinen. 

3· Iilijärrt. 
Tämli alue muodostui tutkimuksen päfikohteeksi. Olihan pa.ikl!a jo 
entuudestaan tunnettu kultapitoiauudeetaan ja sisllB on useita 
ka.ivoakuoppia, m.m. 2 kuilua. (kumpikin n. 20 .m. syviä}. 
Tarkan pintakartoituksen perusteella otet~iin systemaattisesti 
lukuisia urenfiytte1tä kallion pinnasta ja tyhjennottyjen kaivoa
kuoppien eoinistö. 
Nlli tä näyttoi tli, joista tehtiin jalometallimlitirtiyltcet, l!ertyi 
kaikkiaan 77 kpl. Tämä nllytteiden otto oli c.lukei haparoi vao., 
kun aikoioempien tutkimukcion ja kairaukaien tulokoin ei ollut 
käytottuviaaä. otettiin muutsain näytteitä kaivoopiirin ulko

puoleltakin, m.c . Iilijilrvon pohjoispuolella olevaota araeniklti
ja r1kkik11sua oioältävästa crnnaatt1-knroivyöhykkeestä, joasa 
prof. r s etröm'in antaman suullisen tiedon oukoan piti olla 
huomattavastikin kultaa. Utiiotti saatujen analyyoituloeten perus
teolla tutkittava. alue rajoittui vanhojen kaivoSkuoppien välit
t6mälin läheisyyteen jn kaski ttyi alukai crilcoiaeati vanho.n aalm
ström'in torpan pohjoispuolella olevan kuilun iUheisyyteen, j osta 
my6a alkoi syate attinen kairaua. Reiät kairattiin 20 m:n vtilfin 
ja on niitä Iilijärven alu~ella kaikki aan 32 { l-3J , pois
luettuna 1~ 24, joka on Nygruvo.n lähellä}, yhteensä 1952,54 m. 
Kairauetuloksieta on 18 pyatyprofiilikartåaa (1:500, koko A4}. 

LisUksi on tehty geologinen pintakartta (1:500}, joeta m.m. 



kaikkien reikien sijoitus käy selville . Tyhjennettyjen kaivos
kuoppien ko.rtat ovat eri lii tteinä.m.m- paperille. (1 :100). 
Kairaustuloksiata on analysoitu 159 näytettä jalometallien ja 
useicmat ~ös Cuan, Pb:n ja Zn:n suhteen. Kapeita malmipitoieia 
vytsbykltei tä on nliiden peruste lla ilmennyt useitakin, joista kui
tenkin vain yhdellä on to1sta1acksi ktiytänntsllistä merkitystä. 
Kaikki kiieu-ja jalometallipitoiset vytshyklreet ovat nndaluaiitti
rikkaaesa kordieriitti liuakeossa, joka on paikoitellen voimak
kaasti serisiitiytynyt ja paikoitellen taao hyvin kvertsiittiota. 
VarDinainen malmivyöhykkeiden yhdistely on tuottanut suurta hanka
luutta, sillti itse kivilajissa ei ole sellaista selvUsti tunnetta
vaa vyöhykettä, jonka varmuudella voisi löytää vioreisissä kaira
rei'ieaä ja näinollen eri vyöhykkeiden yhdiately on jtltlnyt ana
lyysitulosten varaan. 
Huomattavin malmio on fialmatr6m 'in torpan pohjoispuolella olevan 
kuilun kohdalla. Se on kalliopo.ljastul silla r&Uoi tettu, kuten geo
logieestn pintakartaeta näkyy. Fyetyprofii1eiota 7,8,9,10, ja 11 
on hahooiteltu een muoto + 20 ja + 40 tasolle. ftlmän malmin pituue
suunta viettää n. 35°-40° itätin ollen muuten mellto pyctyesä(kaado 
n. 80°6). Reikä r,. 8 lävietM mo.lmion n. 70 m:n oyvyydessti ja reikti 
l ... 16 hoikosti n. 80 m:n eyvyydeaeu . 
Olettaen, että malrn1 jatkuu n. 100 m:n syvyyteen so.edaan ttimtln 
mo.lmion euuruudcke1 n. 4500D-50000 tonnia, jossa CU= 0,3%, 
P~ 0185~, Zna 1,8~, Au= 4 cr/ton ja Aa=36 er/ton. 
Tämän malmion molemmin puolin on paikoitellen kapeit~ kiisupitoi
aia vyöhykkeitä, joilla kuitenkaan ei nOytä olevan mitaf~ ner
kitttivfiä kokoa. Poikkeuksen tekeo + 4G-taoohnrtassa oleva n. 90c:n 
pituinen ja vajaan m:n vahvuinen yhtenliinen vyHhyke, jossa Cu= 
1,2"' Pbc 0,4~, Zn=l,o~, Au=0,2 gr/ton ja Ag= 22 t3T/ton. Kuiten
kin tämän vyUhykkccn läviettlfi vain 4 reiköli~ m 9,27,12 ja 17)ooa
puillcen + 4G-taaon kohdalla, joten sen ~atkumiaeeta al&späin ei 
voi sanoa Jni teen. 
Tarkaotoltaesea kairauatulokeio länteenpäin , on pystyprofiilin 
15 kohdalla pari louhittua kohtaa, joista nfiyttoiden perusteella 
ei saa mitään merkittävtlä malnivyöhykottfi(Pelanäyttect Il-23,-27, 

-83 je-84). 
Pystyprofiilista 17 nähdään, että reiliaeli '· 20 on pari kul tnpi
toista vyHhykettä(toinen 1,4 m, jossa Au= 2,2 gr/ton, toinen 
l 1 5oro, joaas Au= 2,2 cr/ton), joista Cu, Pb Ja Zn puuttuvat. Sa- . 

man r iän aivan lopussa on 1,6 m väli, jossa Pb= 01 69 %, Zn=0,89~ 



Cu=O,o8%, Au=O,l gr/ton ja Ag= 23 gr/ton. 
weuraavassa pystyprofiiliosa 18 näkyy e.m. kultapitoinen vyU
hyke heikompana (R UJ 25), mutta Pb-Zn-kohta parempana (R 1:] 29) . 
Tämän alueen tutkimustulokaista voi lopUksi lyhyesti cainita, 
ettH vaikkakin työ aloitettiin suurin toivein ja ensimmäinen 
roikä vielä suuresti lisäsi Iilijlirven mahdollisuutta, niin · 
tähänastinen tulos muodostui heikoksi. 
Kuitenkin edellä arvioitu malmio (4500Q-50000 ton. ) tuntuu 

1 käyttökelpoiselta , kun siinä lisäkai on 17 m:n kuilun alku 

valmiina ~a eaiintymä on vain 1,8 km:n pUllece itse Orijärveltä. 
Lisöaolvityetä jliä kaipaamaan + 40 m:n tasokartassa oleva pitkä, 
mutta ttlllä kohdalla kapea (0,9Ia) cu-rikaa(Cu= 1,2%) vyöhyke. 
Pari syvempää roilcää pystyprofiileiltin 3 ja 5 olisi t arpeen. 
Toiseksi pyetyprofiilien 17 j o 16 osoittamat pari vyöhykettä 
ovat myös kiinnostavia, jotka helposti saattavat ulottua pysty
profiilin 16 Kohdalle ja pitemmällekin länteen, oillti reiät 26 
ja 28 ovat aivan pintakaira\ikaia. 
Kolmanneksi nyt kairatun alueen länsipälistä lllntecn kolliopal
jastumat ovat harvassa, mutta andalusiittipitoieet SGrisiitti
liuskoot jatkuvat. SähkömittauSkartasta huomaa, että itse tili
järven ja sen länsiosan tienoilla on koko joukko indikaattioita, 
jotka kaipaavat aeli tyetä. lläinollen ei edelläl::la1n1 ttua aluetta 
voi violU pitää lopUllisesti tutkittuna, ja se on listikai kai
voapiirin sisällä. 

Aijalassa 15.3. 1949. 

A~, 
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Selostus sähkömittauksista Orijärvellä 
ja sen lähiympäristös sä 1946-48. 

Karttalehti 24/kis/401-425. 
Mitat tu ruudut: 401,402,403. 

406-407. 
411-412. 
416-417. 

Mittausjaksoluku 1000 j/s. 

Ieväällä 1946 suoritettiin ensimmäiset mittaukset ja käsi t tivät 
ne Orijärven vesialueen. !yöstä tehtiin erillinen selostus. Lisäksi 
mitattiin Puurlnmpi ja Haukialampi, sekä n.s. Tekolampi. 

V. 1946 tehdyssä selostuksessa lausutaan:"Paikalla esiintyvien 
malmityyppien johtokyvyn määräämiseksi tehtiin mittauksia kaivoksesta 
otetuilla näytteillä. B.s. kovamalm1, kvartsiitin sekainen kuparikii
su, osoitti hyvin huonoa johtokykyä, kun t aas muut malmityypit olivat 
parempia johtajia. Vaikkakin sinkkivälke puht~assa muodossa johtoky
vyltään ei eroa sivukiven johtokyvystä, osoittautuivat monet sinkki
malmikappaleet suhteellisen hyviksi johtajiksi, johtuen ilmeisesti 
hienosti j akautuneen muun sulfidin läsnäolosta. Tutkimuksesta s aati ·' 
sellainen käsitys ~ttä k.o. malmityypit antavet melko heikkoja johtei
ta, kovamalmi mahdollisesti ei ensinkään." Tätä silloista käsitystä 
pidämme nytkin oikeana, sillä lisäyksellä, että kompakti rikkikiisu 
ja magneettikiisu, jota myös on ilmennyt itsenäisinä malmioina, johta 
vat paljon paremmin kuin selostetut "arvomalmit". Vielä on huomioita
va, että kun malmiot ovat pieniä, hyvin johtaya malmi paremmin kuin 
muut, mutta absoluuttisesti katsoen suht. heikkona, mutta antaen suhto 
pienen tg arvon. 

Voimme karttalehdellä eroittaa neljä pääjohdejaksoa. 

1) Orijärven j akso, alkaen Kalmströmin torpalta, s euraten anto
fylliitti-kordieriittij aksoa. Tähän luetaan myös Orijärven länsipääs
sä, itse järvessä esiintyvät johteet. 

2) Perkiön Jakso, Perkiön kaivoksien luota Puurlampeen. 

3) Lahtirannan j akso, alkaen Iililammen luota, jatkuen Lahti

rannan l·atson itlpäähän. 
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4) Lehdellä 403, Kalliolan jakso, (nimi topograafikartan 
1a20000 mukaan) jatkuen ilmeisesti nyt mitatun alueen ulkopuolella 
ruudun 412 pohjoisosaan. 
Lisäksi on olemassa eräitä pienempiä, erillisiä johteita ja jaksoja. 

1) OrijärTen jakso. 
KaLmströmin torpan luona ilmenee muutamia heikkoja johteita, joistE 

on todettu että ne vastaavat täällä esiintyviä pieniä malmeja. Tapaus 
on sikäli mielenkiintoinen, että ae osoittaa, että menetelmä on riittä-· 
vän herkkä näinkin pienien ja heikosti johtavien malmien toteamiseen. 
Mittaus on tällä alueella tehty 40x10 m ruuduissa, sopimuksen mukaan, 
joten tiheämpi mittaus olisi mahdollisesti antanut vielä tarkemman ku
van. Koska paikalla aikoin3an ins. Sundberg suoritti mittauksia ekvipo
tentiaalimittauksia, s aaden voimakka ita johteita, voidaan kysyä mistä 
tämä johtuu, koska nyt saatiin vaan heikkoja. Maakerroks~t paikalla OVE 
osittain hyvin ohuet ja koska ekvipotentiaalimenetelmässä on kysymys 
suorista johtovir roista, joita lisäksi todetaan suoraan, on selvää, 
että mainituissa olosuhteissa s aadaan voimakkaat anomaliat. 

Paksummat maakerrokset heikentävät näin s eatuja johteita hyvin tun
tuvasti. Aikoinaan on ilmeisesti juuri jobteiden voimakkuus t äällä, 
ver rattuna lähempänä Orijärven kaivosta s aatuihin, herättänyt määrätyn
l a isia toiveita. Kuten näemme, antaa induktiivinen mittaus paremman 
kuvan todellisista malmiesiintymistä, juuri mainitussa tapauksessa. 

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että mitä mahdollisiin kultamalmei
hin tulee, tulevat ne mille vain, jos niihin liittyy riittävä kiisu-

\ 

pitoisuus tai elektrolyyttistä johtokykyä. Ne tulevat siis esille par-
haassakin tapauksessa vain välillisesti, ollen lopullisesti niiden et
sintä ja toteaminen runsaiden analyysien varassa. Paikalla esiintyvän 
kvartsipor!yyrin eteläpuolella esiintyy myös eräitä heikkoja johteita, 
jotka sähköiseltä ka nalta hyvinkin voisivat edustaa samantapaisia 
malmiaita kuin pohjoispuolella. Suurempia joht~ia m&meja emme t äällä 
odota. 

Orijärven kaivoksen ympäristö on tutkittu 20x10 m ruudukossa, 
sekä Skanaaenin lähellä 10x10 m r uudukossa. lämä alueet on ympäröi
ty pilkkuviivalla, Huomiota herättävät Skanssenin kohdalla ja siitä 
hiukan Malmströmiin päin suonotkossa esiintyvät johteet. 

Nämä herät tivät erinäisiä toiveita, mutta poraukset totesivat 
vain biotiittipitoisia huokoisia kivilajeja, ollen jobteiden aiheutta
j at elektrolyyttistä l aatua. Tosin oli eräässä reiässä rajoitetussa 
kohdassa hiukan kuparikiisua, joka kuitenkaan ei ole voinut vaikuttaa 
jobteen syntymiseen. Toisessa reiässä Skanssenin luona totesimme 

riittävästi magn~ettikiisua, jotta se voisi myötävaikuttaa johteen 



syntymiseen. Skanssen~ eteläpuolella olevasta jaksosta ei ole tie
toa, koska porausta täällä ei tehty. Koska Skanssen on Orijärven 
kaivoksen vi~einen turLDettu malmio ja mahdolliset muut ovat "il
massa" on ehkä luonnollista, että set ällä kohtaa esiintyy näin 
"biotiittivaipan" ympäröimänä. 

Ison amfiboliitin pohjoispuolella esiintyy täällä tunnetun rau
tamalmijakson yhteydeosä muutamia sähköjohteita. Mittauksen aikana 
havaitiin myös rautamalmien antamat häiriöt, mutta senlisäksi muita 
jotka aiheutuivat sähkön johtajista. Autotallin luona onkin poraua 
todennut magneettikiisua, mut ta koska Jaksossa esiintyy muitakin 
sähkön johtajia, ei liene mahdotonta että j aksossa voitaisiin tavata 
joku pienempi arvomalmikin. Kaivoksen kohdalla ei luonnollisestikaan 
mittauksia ole voitu tehdä. ~amoin rikastuetehtaan kohdalla. Malmi
vaunun radan kohta on myös mahdoton mitata, kiskojen antaman häiriön 
takia. Samoin on pumppuhuoneeseen vievä putki antamasaa hyvin vah
voja häiriöitä. Tarklahden ja kaivoksen välillä olevst sähköjohdot 
häiritsivät myöskin, joten niistä eraässä vaiheessa katkaistiin vir
ta, osittaiselle menestyksellä. 

Ins. Sumbergin mittaukset Skanseenin kohdalla on ilmeisesti anta
nut ilmi samat jobteet kuin ~ytkin saatiin, esiintyen ne heikompina 
kuin Iilijärvellä, juuri pakeumpien maapeitteiden ansiosta. Induktii
vis easa mittauksessa ei maapeite ole veikut tanut läheskään yhtä pal
jon. 

Us ein on keskusteltu siitä, minkälaisia sähköjohteita Orijärven 
malmi koskemattomassa muodossaan olisi antanut . Nojaten tuloksiin 
Malmströmin luona, voitaneen va rmuudella väittää, että ne olisivat 
olleet vähintäin samaa luokkaa kuin Skanssenill a s aadut j a samoin 
autotallin luona. 

Skanssenin ja Tekolammen välillä näemme vielä pari pientä johdet
ta, va~taten 4 asteen vaihe-eroa per 10 m. Näihin nähden haluamme 
kiinnittää huomion siihen, e t tä ins. Timroth aikoinaan kaivoksesta 
käsin on porannut ~eiän tähän suuntaan ja kuten kaivoksen ka rtoista 
ilmenee, on tavatt~ rikkikiisua. Näinollen voimme todeta, että myös 
täs sä suunnassa voi olla olemassa jonkinlainen kiisujakso, l• miksi 
ei muitakin kiieuja kuin rikkikiisua. 

Tekola en johde, jonka vo~akkain kohta on l ammen kapeimmalla 
kohdalla, sijaitsee ilmeisesti graniitin kont~ktissa Ja voi hyvinkin 
olla biotiittisöyristä johtuva. Huomioitava kuitenkin on, että 
graniitin kont aktia on seurattu aina Jylynjärve en asti, eikä tämän 
kontaktin kohdalla mi asään muualla ole tavattu näinkään voimakasta 
johdetta. Lähinnä voimakaa johde on Orijärven pohjassa, sen länei-

paä sä, kaikesta päättäen ainakin hyvin lähellä kontaktivyöhykettä. 
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Tekolampi muodostaa kuitenkin tavallisuudesta poikkeavan kohdan ja 
tulee toivo ttavasti aikaisemmin tai myöhemmin selvitetyksi. 

Kaivoksesta pohjoiseen, ruudun 402 alareunasaa kulkee vinosti 
johdejakso, jossa esiintyy pieni 4 asteen vaihe-ero per 20 m. Tämän 
merkityksestä on sähköisesti vaikea sanoa mitään, vaan ratkaiekoon 
täbsä puht~asti geologioet seikat ja mahdolliset muut toimenpiteet. 

!arklahden itäpuolella oleva pilkutettu alue on mitattu 10x20 m 
ja esiintyy alueella erittäin runsaasti heikkoja johteita. Alueelta 
ei ainakaan tätä kirjoitettaessa ols tavattu juuri sanottavastikaan 
kiieuja, joten elektrolyyttiset johtt et näy~tävät olevan vallalla. 
Ainoastaan Tarklahden rannalla on ilmoituksen mukcan tavattu ohut 
kuparikiisukerroatuma juuri erään johtect kohdalla. 

Alueen keskellä havaitGan V-muotoinen h aarautuma, jossa johteet 
haarautuvat kahden puolen k~skallä olevaa umfiboliittikielekettä. 
Poh~oisessa h aarassa on tavattu rautamalmia sekä kiisupitoista kartta, 
josta johteet täällä ilmeisesti aiheutuvat . Eteläisessä haarassa ei 
tietääksemme ole tavattu sanotta·vammin kiisuja, mutta lienee varovai
sinta tutkia tämäkin haara riittävän kauas itäänpäin. Mainittakoon 
että tutkimustöiden yhteydessä allekirjoittanut taJSai kymmenian ki
lojen painoisen lyijyhohdepitoieen kalkkikivilohkareen. Perheentuvan r 
riihen edustalla, ja et·tä aivan lähellä kaivetuasa montussa oli havait 
tavisaa I'ikkiaraeni.i.rkikiisupi toisia lohkarei ta. Ovatko nämä aivan pai-· 
kalliaia tai kulkeutun_et päämalmin kohdalta, lienee mahdoton sanoa. 

Perheentuvan luota kääntyy johdajakso Kylänsaareen päin, esiin
tyen melko huomattavana tämän ja sen edustalla oleTan pienen saaren 
Tälissä. Vaikkakin karttalehti loppuu tähän, on syytä kuvnta eteläi
setkin johteet tässä samassa yhtenäisyyden ~~okei. Muita johteita 
sijaitsee Hepola~densearen itäpäässä ja Paavoholman salmessa. Hepo
lahden pellosaa on melko huomattava johde, lähellä maantietä, ollen 
vaihe-ero aina 10 astetta per 20 m. 

Kaikki johtaet T3rklahdest3 itään, mitkä nyt on kuvattu sijaitse
vat epäilemättä mielenkiintoisessa ympäristössä, geologiaesti kat
soen, mutta yhteisesti niistä on sanottava, että johtokyvyt ovat 
heikosti johtavan malmin ja paremmin tai huonommin johtavan elektro
l yytin välillä. 

Siis ei mikään ainakaan aähköiseltä kannalta kiellä, etteik~ 
joku niistä voisi edustaa malmiakin. Mitään suuria, hyvin johtavia 
malmeja ei ole odotettaviasa. 

Paavoholmasaa sijaite~va pieni malmiaihe ei ole tullut esiin, 
koska se on liian mitätön, osoittaen Tain että kiisuja vielä näillä 
main on olemassa~ Yhä itään menneosä on pohjoisessa Haukialammesaa 

jo 1946 havaitut johteet, joiden eteläpää on kuiv~lla maalla. 
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Järvessä ne ovat mitatut ilman linjaverkostoa ja orientoitu kartan 
muk an. 

Kun lähistöllä ei ole läheskään veataavia jobteita j a ne il
meisesti lähinnä l i ittyvät Haukian vanhan ka~voksen jaksoon, eivät 
ne liene vailla mielenki intoa; malmiteknil liseatikaan. 

Perbeentuvaata etelään, itse Orijärvessä esiintyy johteita, jotl 
ka ova t ka teottava mielenkiintoiaikai. Ne ova·t osit t ain harvinai s en 
pitkiä ja s äännöllisiä, näin poiketen maalla aeaduiata johteieta. Joe 
ne edus t avat malmja, ainakin osaksi, lienee kysymys kerrasta . Eteläi
sin sijaitsee aivan lähe l lä graniitin kontaktia, joten se voi olla 
~iheutunut snmantapieis ta syistä kuin Tekolammen johde. 

; 1 Yhteenvetona Orijärven j aksosta s aamme, et tä sen täydellinen 
selvittäminen, mikä aikaisemmin t ai myöhemmin on ehdot toman tarpcel~ 
~a, on aikoavievää, j a vaatii lukuisia porareikiä. J ärvialue on mo
nessa suhteessa yksikäs1t teisemp1, auht. harvojen jobteiden ansiosta 

~) Perkiön j akso. 

Se ilmenee aöhktiioeati heikommin, ellei lueta s i ihen V-muotoi
sen kuvion pohjoiahaaraa. Ruudukos aa 406 ilmenee tämän j akso lähellä, 
ruudun keskellä s en itäosassa 10 asteen vaihe-ero per 20 m j a s aa
taneen eyy parhaiten selvitetyksi maakaivaukaella. Jakso on ilmeises
ti k i iauköyhä, i1man kiioukeskittymiä. 

3) Lahtirannan j akao. 
Tämä voi ensi silmäyksellä tuntua hyvinkin mielenkii ntoiseltat 

koska siinä ilmenee s ekä voimakasta sähköistä että magneettis ta vetoa 
Se muistuttaa lähinnä Aijalan melmij aksoa, geofysikaaliselta kannalta 

Aikoinaan porattiin tähän j okooon reikä, Strömin asunnon ja 
Lahtirannan väli in. Joht en syyksi havai t t i in ohuita rikkikiisujuo
via, es i intyen s äännöllisesti j a lukuisasti, kokonoiskiiaumtlärän ol
lessa hyvin pienen. Reiäs aä esiintyi vielä paksu kalkkikiviker ros j a 
paksu kvartsiker roa, joissa myös oli vähän rikki- ja magneet tikiisua, 
mutta ensin taTattu granaattiliuskekerros rikkikiisujuovineen on ilma 
muuta johteen varsinainen syy. 

tilijärven Ja Orijärven tien välillä löytyy muutama vanha lou
hos täasä j aksossa j a näitä tarkastellessa ptläaee siihen käs itykseen 
että jobteiden syy on hienoissa kiisukerrostumiesa. 

tili järven pohjoispuolella on myös vanhoja koekuoppia j a ehkä 
hiukan huomattavampi kiisupitoiauus. K.m. t avataan t äällä lyiJyhoh
detta. Jobteet ovet täällä ha j enaisempia ja heikompia kuin idässä. 

Mitä tulee kullan esiintymiseen t äällä, viitat .an siihen mitä 
on sanottu Kolmströmin kohdalla. 

Louhokeien kohdalla ruudussa 402 ilmenee voimakkaita johteita, 
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mutta niid n yläpuol on piirretty yhtenäinen viiva. Tämä ei t ar-
koita uutta johdetta, v aL sitä että kun k apeli oli iirr tty 3 aon 
toiselle puol lle, johde siirtyi kuv tun määrän. T 11 ista siirtymi tä 
t htuu tav lliaesti kun on kywymya paksusta johtajasta, mutta on y~s 

muita mohdolliauukaia, joite ei asiain tässä vaiheessa ole tutkittu, 
kooka jokso ei inak an vielä ole ollut aktuelli. 

ielipiteemme j keosta on, että vaikkakaan tällä hetkellä siitä ei 
ol tavattu m lmia tavalliaeae i les ä, siin kuitenkin on ky ymy 
kiieujaksosta, joaoa my~s esiintyy arvomin r alej ja kun jakeoee kui
tenkin 11 en e joukko yksityi kohti , joita ei ol tutkittu, e vielä 
ansaitsee li ätutkimusta ennenkuin eo poieteta n päivä~ärjestykae tä. 

4) Kalliolan jak o. 
Ruudussa 40' esiintyy oi east n useampi jakeoj , joist keski -

mäinen on huom tt vin. Voimakkaimp an koht on tä llä k akitettiin po
r u , ilman että ilmeistä yyt h ti atiin eeill • Tämän jälke n 
uoritettiin vi lä rikoiemittaua, jonka tarkoituk na oli tod llieen 

johtokyvyn aelvilleo aminen, miat on tehty eri elostus. 1ttaukaen 
perusteell valittiin huolellisesti uusi por uspaikka, ja tehtiin huo-
1 lliaia mittauksia porasydämeetä. Lopputuloke n toimenpit i tä on, 
että jobteen ayy on kateottava pri ä'rieeati ~ohtuvan kiiauiata, 3oakin 
k llioperän ri kintlisyyden teki myö , eri oio eti tutkitussa kohd eea 

el ktrolyytti t johtokykyä on ollu~ myö~äv ikutt m • Kiisu, tässä 
ri ikiiau, on hi noina Juovin j ehkä myös v r oin • Jak o on tun
nettu läntia en auunt n, mutta een jatke itäiaoen suunt n ei ole 
sähköisesti viel~ tutkittu. 

Kä ityke mme 3akeoata on se, että on kysymyo kiiaujekaoeta, mi sä 
kiiaut esiintyv t hienoina juovin , utta ellei siinä tavata dea pie-
ni äön mätlriä rvok1iauja, jotka p riaat eee voi ivat ante hdolli 

uuden myö suur pien mliäri n t p mieekei, a n k ytännöllin n rvo 
on mität~n. Kult pitoieuuksiat ei liene tieto , ikä ~öskään t llä 
h tkellä tiettläksemme siinä ole tavattu vähääkään ervokiisuja. 

Jaksosaa e iintyvät heikommot joht et ovat ilmeisesti samaa l atus 
kuin edellä, vaikka ilman ruhj vyöhykettä. 

Hajanaisia jobteita. 
Lehdellä 401 iintyy graniittialueell joitakin h jajoht it , 

joiden merkityksestä ei ole ti toa. Ne voiv t hyvin in edustaa joita
kin liuskerippeitä graniitiasa. 

Kun karttalehden rajoittamalla esiintyy useita pieniä rautamalmi
eai1ntym1ä, voida n kysyä, millä t voin nämä ov t tull et esille. 

Senloatui ena kun nämä magnetiittim lmit t äällä e 11ntyvät ne eivät 
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ole sähkön johtajia. Biistä s aadaan kuitenkin sähkömit t aukses sa nor
maalista poikkeavia kenttävoimakkuussuhteita, jotka ovat kaksihuippui
sia, niinkuin teoriakin vaatii. Ne joht uvat siitä, että niihin syntyy 
indusoinutta msgnetismia, joka vaihtelee mit t ausjaksoluvun t shdissa 
j a näinollen on induktiivisesti todet t avissa. Jos kartoissa 1:2000 

esiintyy merkintä plus miinus voimakkuussuhteen kohdalla, t arkoittaa 
se juu~1 tätä. Vaihe-eroa niistä ei synny. Tällaiuia magneettisia säh
kömi t t ausjohteita on syntynyt m.m. Pahanlahden rautakaivoksien koh
dalle, sekä myös Granaattinokassa. Koska Granaattinokassa esiintyy 
myös ki isuja, m.m. hiukan kupariklieua, vciddan s aada myös pieniä 
vaihe-eroja. Tekol~men ja Graneattinokan välissä es iintyy jonkinlai
nen heikko johdej akso, jonka merkityksestä ei ole tietoa. 

Maininnan ansaitsee myöskin eräs johde, joka on ilm antunut 
Orijärven perukoilla, Orjanperän pelloilla, tosin tämän karttalehden 
ulkopuolella . Siinä ilmenee melko voimekkaat voimakkuussuhteet, vai
he-erojen ollessa hyvin pienien. Magneettista voimakasta vetoa ei ole 
voitu havaita, j oten r autamalmiota ei voi olla puhe. Vastaavanlaista 
ei ole koko karttalehdellä voitu havaita. Tulkit tuna puhtaasti induk
tiiviseltä kannslte tarkoi t teisi tällainen johda kopeats, mutta hyvin 
johtavaa muodostumaa, esim. kapeata juonta . Jobteen jatkeessa, ju~i 
graniitin reunasaa näkyy pegmatiittijuoni, jonka kohdalla ei enää 
ilmene sähköjohdetta, joten ~e ajatus, että tässä olisi kysymyksessä 
kiisupitoinen juoni, ei liene mghdoton. On myös olemae~a toisenlainen
kin selitys, nojaten suoriin johtovirto1hin, mutta voidaan kysymys 
r atkaista ertkoismi t taukailla, j oita t ässä paikassa suositellaan. 

Stihkökemie l linen akti vi t eet ·ti. 
Ulkopuolella varsinaisen työohjelma~ on alueella,mitä tämä 

karttslehti käsltt~ä, tehty hiukan alustavia tut kimuksia tässä suh
teessa. Vain heikkoa tällai~ta aktiivisuutta on havaittu tutkituissa 
paikoissa, kuten Tarklahden it~puolella, missä my öskään m3lmeja ei ole 
t avattu. Xun tässä nykyi sessä vaiheessa on por auks i ssa tavattu malmi
aihe! ta sekä Kalmströ.millä että a·lltotallin luona • saadaan tästä lisää 
tutkimuskohteita. Koko kysymys tähtää siihen, että s eataisiin keino, 
jolla ainakin jois sakin t apauksissa vois i erottaa elektrolyyteistä ja 
n.s. meta l lisista johtajista a iheut·lllleet johteet. Viimeksimainittuihil 
kuuluva t ki isut j a grafiitit. KQU grafiitti t aasen määrätyissä olosuh
teissa tällä keinoin voidaan erottaa kiisujen aiheuttamista johteista, 
on selvää, että tällaisia tutkimuksia kannattaa jatkaa. 

Vaikkakin itsepotentiaalimenetelmä on mnailman vanhin sähkötutki· 
musmenetelmä, ei mis sään nähdä tiedoituksi a s~itä, että sitä olisi py

ritty ~äyttämään mainitussa mielessä, ollen se kuitenkin ainoa sähkö-
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tutkimuakeino, jolla ~des teoreettisestikaan on mnhdolliauus pUästä 
mainittuihin asioihin käsiksi~ Sitä käytettäisiin vain muilla nopeem
milla keinoilla s r atujen johteide~ tu.tkirui s eksi. 

Johtoky;qkertoimen ts ~ tarkastelua. 

~arkastelemme muutamia tg~arvoja paikoissa, missä johteen syy 
on selvitetty. 

1. Skanssenin pohjoispuolen johde. Tg9 = 0.75. Johteen syy: Bio
tiittirikas kivila ji, osit tain msgnettikiiauimpregnatio. 

2. Suonotko Skaneeenista HW s uunnassa. Tgy = 1,95. Jobteen syy: 
Biotiittirikas kivilaJi, ilman kiisuja . 

3· Suomen Malmin autotallin kohta. Tg~ = 0.72. Jobteen syy: 
Melko kompakti magneettikiisu. 

4. Wulmströmin kohta . ~g~= noin 1,3. Jobteen syys: Kiisumalmi. 
5. L~htirannan j akso, ruudussa 402, louhokAiata länteen. Tg~ • 

1,13. Johteen syy2 Lukuisia hienoja ki isujuovia. 
6. Ka l liolan jakso, ruudussa 403, pääjobteen kohta. Tg~ = 1,6. 

Jobteen syys' HienoJa kiisujuovia Ja ver kkoja, ilmeinen ruhJevyöhyke. 

Kaikista luetelluista, oli Malmströmin ~ohde heikoin. 
Kohdassa 3 olisi odottanut pienempiä tg ~ arvoja, mutta koska luku on 
jonkinlainen keskiarvo koko malmiosta, voidaan tämäkin arvo ymmärtää. 
Nämäkin tg ~arvot ovat jossain määrin riippuvaiset koeolosuhteista, 
niinkuin yleensä kaikki sähkömittausarvot. 

Huomattakoon, että yhtenäinen "läskimalmi" voi antaa arvoja 0.1 

a 0.2, joten esittämämme luvut hyvin kuvaavat yleensäkin alueen heikkoja. 
johtokykyjä. 

Vain Kalliolan Johde on mitattu puhtaasti induktiivisesti, muut 
ovat mitatut moadoitetulla kaapel1lla, utta olosuhteet ovat olleet 
sellaiset, ettei ole oäotet tavissa kovin suuria suoran johtumisen kautta 
aiheutuvia häiriöitä. 

Loppupäätelmä. 
Koska Orijärven lähiympäristössä jokainen pienikin malmiaihe on 

aktuelli, lisäaä muun ohessa, ja koska ka ikesta päättäen mahdollisuudet 
suurempien malmien löytymis elle ovat hyvin pienet, kun t aas mahdollisuu
det p1enien löytymieelle paljon suuremmat, ovat ratka isevat toimenpiteet 
kairaue ja mahdollinen keivaus, suoritettava erit täin huolel lisesti. 

On nähty, että Malmströmin luona tavattu malmityyppi Ja koko 
vielä ilmenee sähköm1ttauksiaaa, joskin hyvin heikkona. Samanla isia heik
koJa johteita ilmenee hyvin runs asti, joskin näissä on valikoimisen va
r aa ~uita näktlkohtia silmälläpitäen. 

Kun Orijärvellä ei ennen tätä vuosikausiin ole tehty syatemoattieta 
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etsintätyötä kaivoksen ulkopuolella, on kuluvana vuonna syntynyt 
tavallaan ruuhka, eikä luonnollisestikaan edes kaikkia tärkeim
piäkään johteita ole keritty selvit tämään. Kun tämä tehtäisiin 
monen vuoden aikana vähin erin, ei se kävisi kaivokaellekaan liian 
r aoittavakai taloudellisesti, ja työ tulisi samalla tehdyksi riit
tävän huolellisesti. 

Kultakysymyks en selvittäminen sähköjobteiden perusteella on 
mahdollista parhaassakin tapauksessa vain jos kulta liittyy riit
tävään kiisumäärään tai jos se yleensä enemmän tai vähemmän kiin
teästi seuraa määrättyjä kiieujaksoja, ollen lopultakin runsaiden 
analyysien varassa. 

Helsingissä, 20.3.-49. 

Oy Insinööritoimisto 
H.Jalander 

Ingeniörbyrl Ab 

a. Jalander 
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Orijärven kaivos 
:c====c--=~~-==; riA.._ 

Kaivos on Kiskon pitäjässä, Aijalasta l i nnuntietä n. 12 km itä
koilliseen, ja se toimii tälläkin hetkellä lähes 200 vuotta van
hasta menneisyydestään huolimatta . 

h~ 
Vanhat asiakirjat kuvaavat malmin löytöä seuraavasti: Vuonna 1?57 
oli Orijärven ratsutilan asukas Johan Isaksson tehnyt tulen taka
maaliaan ja tällöin havainnut harvinaista kiveä . Hän oli tuonut 
kotiinsa muutamia näytteitä, jotka Kosken ruukin silloinen vouti, 
Anders Holmberg, oli nähnyt ja sitten ker·tonut Kosken vuori voudille , 
Johan Adolf Liljeqvistille. 

Sovittuaan löytäjän kanssa ryhtyi vuorivouti Liljaqvist jo seuraa
vana vuonna louhimaan malmia , aluksi YKdin, sitten yhdessä muiden 
kanssa . Aina 1820- luvulle asti Orijärven omistus siirtyi useaan 
otteeseen henkilöltä toiselle . Kun kaivos tällöin kuparin hinnan 
jyrkästi laskiessa joutui vaikeuksiin, osti sen v. 18 2 asessori, 
si t temmin vuorineuvos ja aateloitu John Julin Turusta, joka kuului 
maamme taidokkaimpiin ja pystyvimpiin vuorimiehiin. Tätä tietä 
Orijärvi joutui Fiskars AB:n ,~stu~se!d:• ~~a kaivostoiminta oli , 
erikoisesti v:n 18?0 jälkeend ~ • V. 1906 myi Fiskars 
AB kaivoksen •The Finnish American !ining Companylle", mutta tämä 
yritys teki konkurssin v . 1912; näillä amerikan- suomalasilla ei ol
lut kyllin pätevää henkilöä asioita hoitama~sa . Vv . 1915-1918 kai
vos kuului Oy Vuorikaivos- nimiselle yhtiölle ja senjälkeen se siir
tyi Orijärvi Gruva tibolagille, jonka osake-enemmistö oli Ruotsissa. 

>.:. • , u::;:... 
Näin Orijärvi · v. 1928 Aktiebolaget ~ink ruvor , Falun, Sverige 
haltuun, joka harjoitti kaivostoimintaa aina vuoteen 1945, jolloin 
kaivoksen osake- enemmistö siirtyi Outokumpu Oy:~. 

Geologia: 

Täällämalmi liittyy Kisko-Kemiö liuskevyöhykkeeseen kuten Aijalas
sakin. Seu~u on kuuluisaa, klassillista tutkimusaluetta , sillä 
täällä o~ots~a luonut mm. perustan tunnetulle kivilajien mine
raalifacies-jaottelulle samoin kuin (Fe , f g) silikaattimetasomatoo
sille. 
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Malmi on ollut suurelta osaltuan alkuaan helposti todettavissa, 
sitä osoittavat nykyisen avolouhoksen mole min puolin amfiboliitti
ja kordieriitti-antofylliittikivi-~alliot, jotka ovat ehkäisseet 
jääkauden kulutusta. Näiden kivilajien välissä on kalkkikiveä ja 
siitä on muodostunut sädekivikarsi, pä~osaltaan tremoliitti-aktino
liittikartta, johon osa malmia on muodostunut . Tämä ns. "blötmalm" 
on kompleksinen kiisumalmi sisältäen lyijyhohdetta , sinkkivälkettä 
ja kuparikiisua, mutta vain vähän rikki-ja magneettikiisua . Sensi
jaan ns . "hårdmalm" on biotiitti- kordieriitti-antofylliitti-kiveä 
ja kordieriittikval~siittia, jossa erikoi sesti kuparikiisua on tasai 
sena pirotteena ja paikoitellen kauniin juovaisena yhdessä magneetti
ja rikkikiisun kanssa . Tässä tyypissä on myös sinkkivälkettä enä
tasaisina läiskinä ja pieninä kompakteina ~akkuina. mutta lyijyhoh
detta mitättömän vähän . 

Suuresta avolouhoksesta (n . 170 m x 45 m) päätellen on malmi ollut 
ylempänä yhtenäisempi, mutta haarautuu alempana erillisiksi kielek
keiksi ja linsseiksi . Malmin kulku on N- E ja kaade n . +100 m:iin 
asti 70° pohjoiseen. Siitä +200-tasolle on kaade jonkin verran ete
lään , kääntyen taas alempana takaisin pohjoiseen. A1almilinssien ja 
kielekkeiden pituusakseli viettää itään n. 35- 50°. 

Avolouhoksen llinsipäästä n . 100 m länsiluoteeseen on pieni erillinen 
malmilinssi sisältäen pä~asiassa sinkkivälkettä ja rikkikiisua. Tä
mä ulottui vain 100 m syvyyteen ja on se jo louhittu . 

Suomen Malmi Oy:n suorittaessa tutk i muksia myös Orijärven lähiympä
ristössä, ilmeni v . 1948 sähkömittauksilla heikko häiriöalue Ori 
järven avolouhoksen pohjoispuolella amfiboliitin pohjoisreunassa. 
Täältä on kairauksilla todettu pieni rajoitettu sinkkivälke-lyijyhoh
de vyöhyke. 

Louhinta ja rikastus 

Vuodesta 1932 lähtien on ~aivos toiminut voimaperdisesti ja keskey
tykse~tä pieniä sota- ajan pysähdyksiä lukuunottamatta. 

Nykyinen kuilu ( 202 m) valmistui v. 1938 ja ja alin työskentelytaso 
tällä hetkellä on +175, mutta vinokuilulla on v . 1953 menty tasolle 
215 . 
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Louhintamenetelmänä kiytetään makasiinilouhintaa , sillä mal~i on 
ehjää ja lujaa eiv~tkä sitä ole myöhäiset liikunnot rikkoneet ja 
hiertäneet 

Vv:na 1932-1942 on malmia louhittu keskin:.ääri n n . 30. 000 tonnia vuo
dessa sisält~en 1 , 4 % Pb, 1,0 % Cu00~ , 5 % Zn sekä 0 , 4 gr Au ja 10 gr 
Ag tonnia kohti . Senjälkeen malmi vähitellen heikontunut . V:sta 
1948 lähtien on käytetty hyväksi tuoreen kaivosmalmi n kanssa vanho
ja hapettuneita hylkykivikasoja , jotka ovat pä:iasiassa peräisi1.1 van
hoilta ajoilta , jolloin vain kuparirikas malmi käsin erot tamalla otet · 
tiin talteen. Nyt suuri osa näistä kasoista on k3yttökelpoista mal
mia. Viime vuosina on maloia rikastettu n . 40.000 tOLillia vuode ~sa , 

mutta pitoisuus on asteittain vain heikontunut sisältäen ~kyisin 

0 , 7 % Cu , 0 , 8 % Pb ja 2 , 5 % ln. Rikastamo tuottaa kuparirikastetta , 
sinkkirikastetta ja lyijyri kastetta , joista ensinmai nittu viedään 
Outokumpu Oy:n sulatolle , mutta lyijy- ja sinkt.irikasteet ulkomaille . 

Näyttää siltä, että Orijärven kaivos on jo elänyt parhaat vuotensa , 
mutta kuite nkin se vielä toistaiseksi vähäiseltä osaltaan kunniak
kaasti täydentää nuoren kaivosteollisuutemme tuotantoa . 



Orijärv n k ivos 

Timanttiko.iraukset v 1950 

Kordinatit 
Rl'l:o Paikka Suunt Kllltev. Pituus X y z 
135 +144 230c97 +28°00, 30,20 1023,109 1078,859 +143,680 
136 +175 208c58 +40° 62,36 1009,151 1081,837 +174,020 
37 +175 209c90 +60°44' 78,03 1009,771 1081,946 +174,180 

138 +175 209c31 +27°20' 74,42 1014,515 1109' 145 +173,270 
139 +175 215c21 +61°12' 73,47 1015,107 1108,818 +173,660 

yht. 318,48 m 
=-========= 
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ORIJP~VI GRUVAKTIEBOLAG 

Timanttikairareiät v. 1948 
----------------------------------------------------

Reik • . ~--~K~o~o~r-=d~2~·~n~a~a~t~2~·~t~--~ Kaltevuus Pituu Huomautuk-

24 
80 
81 
~2 
8.1 
ti4 
85 
86 
ti7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 
100 
101 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
1 
1C 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

X 

1026 '707 
987,309 
998,119 

1001,389 
1033,869 
1027,434 
1025,599 
1057,103 
1062,335 
1029,199 
1030,832 
1029,600 
1062,372 
1050,810 

944,800 
1179,600 
1045,892 
1165,200 

10005,2 

1045,923 
1044,632 
1025,342 
1036,426 
1019,305 
1018,628 
1000,216 
1014,889 
1020,306 
1020,426 
1025,915 
1019,87 

996,977 
1033,011 
1027,916 
1023,214 
1011,636 

901,25 
1029,088 
1035,902 
1048 '409 

y 

1127,196 
1094,995 
1159,312 
1160,462 
1006,258 
1111,226 
11}6,295 
1190,667 
1178,822 
1137' 032 
1111,594 
1279,800 
1178,745 

987,650 
1445,100 
833,250 
961,865 
804,000 

4290,0 

961,855 
949,986 
993,732 
974,109 

1074,254 
1074,159 
1083 '760 
1002 '791 

975,731 
97·5 '727 
963 '707 

1002,36 
1065,386 
1061,483 
1136,909 
1160,832 
1082,438 
1342,2 
1075,282 
1060,039 
1028,386 

z 
142,813 
171,83 
1.72 '71 
171,49 

84,o2 
114,79 

1114,30 
15,42 

142,63 
115,00 
115,55 

3,40 
142,65 
112,86 
12' 50 
17,20 
82,72 
17,40 

81,66 
81,50 
83,59 
83,04 
85,42 
82,94 
60,&9 
60,68 
59,.64 
60,49 
58,77 
83,14 
84,76 
84,93 

142,69 
143,22 
142,74 

11,40 
114,93 
115,11 
113,27 

0 

Kaivoksessa ja sen ympäristössä 
Suomen Malmi Oy 
Reikä 24 alkuosa 
Orijärven X-~onee11a 

m 

61,8o 
30,49 
84,98 
34,77 l 

73,09 
64,23 

sia 
ent.pit.22,89 
jatk.-48,38,9. 

71,50 
97,39 lsM Oy:n kair. 

119,71 " " " 
30,19 
37,49 

135,85 SM Oy:n kair. 
95,4~ " " " 
50,6j 

158,05 SM Oy:n kair. 
120,41 II II II 

50,731 
82,271 SM Oy:n kair. 
39, oG.( " " 11 

54 t 571 

49,00 
37,041 
26,0~ 
37,2 

3Y,12.-2-6, e 
1

. 
42,73 
35,41 
25,06 
16,48 
13,24 

lja SM:n koord 

. 16,81 
51,42 
34,67 
21,33 
23,50 
36,6~ 
41,69 SM Oy:n kair. 
31,44 
19,93 
41,59 

j 

2119,83 m 
889,84 II 

22,89 II 

1207,10 m. 
----------------------------



Timanttikairareiät v:1ta 1947 
========~==================== 

K Q Q ~ d ti n a § t i l 1 Suunta. Ka1te- Pituus 
1 m j 1 1 ~ 

vuus m. Huomautuksia 
1 X y z 

64 1 999 . 60 1122.10 173.83 8g89° ')50 79 .10 ~oordinaatti-ja suunta + ' 
65 999 . 60 1122.10 173.93 3g89° + 48° 104.00 a1·vot tarkistamattomia 
66 1034.85 1021.20 116.7 l98g52° + 56° 133 .14 - II -1 

195g00c e::60 67 1034.85 1021.40 116.7 + .,1 52 .79 - " -
68 L037 .20 1023.35 116.6 178g89° + 20° 50. 69 - " -
69 1013.25 1072 .85 173.89 23930° . + 25° 136.50 Koordinaatti- j u suunta 
70 

~ ~9 1046.tll 173.41 3~~g81° 00 55 . 43 arvot t arkistettuja 1002.~ 
88 "J :J.[ 1094.~ 

O!r,' 
+ 70° 71 9 . -OI- 174.38 339g~_c 81 . 40 - " -

1019.31 1090.94 143.99 218g47° + 50 77 . 62 
\.. 

72 - .. -
73 1009.80 1185. 62 172 . 45 12g67° 00 4~{:17 - " -
7. 11.009 . 56 1185. 61 171.12 l3g13° - 33° 32 . 50 - u - l 

75 990.00 1079.32 173.70 4g73° 00 38 . 64 - tt -
76 985 . 25 1078.97 173.70 204g73° 00 61 . 39 . - " -1 

'J../'}3 2./"',J'- 00 
-

77 993 .o:; 1131.<15~ 173.00 214g17° 59 . 55 - " -
78 994 . l:e' 

w 
215637c + 56° 1131.:3{)- 173.92 55 . 34 - II -w 1094.~ 173.78 21(lg~b 00 79 987 . 32.14 1 - " -

Lv)f. 1 
. 

991·20 n'\ 
1 1(; 1> 

2 c-t._" 

./ -





' S UC'M EN MAL M 1 Oy. Syväkairaus. Alue: 01.järven kaivos ----------
Kairattu aikana: 11 • 5 - 28 • 5 • 49 ~k~: Autotallin johde 

Kustannukset: Mk Mkfm 
Sydänsuntl: 91 • 5 %. malmlm: % Geologi: T. Mikkola 

s t~s~~p ftrvo 1. 84 m4~osto 
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Orijärven Kaivos 1757-1957 
Dipl.i"s. Eero Turunen, Outokumpu Oy, .\ijala 

Löytöhlstoria. omistussuhteet ja yleistä 

Kiskon pitäjä, jonka itäraja erottaa Turun ja Porin 
--ekä luclenmaan laänit tolliistaan, on tähän .;aakka 
puolustanut kunnialla Yanhoja \'Uoriteollisuuspcrinteitä. 
Orijän t'n kaiYos sijaibee tämän pitajän kaakkoisnur
kassa, 'l'urun ja Porin läänissä, n. 15 km linnuntietä 
Pohjankurun asemalta. Aijalan ja. Metsämontun suh
teellisen nuoret, mutta jo ehtyvät kaivokset ovat saman 
pitäj än lounaisnurkassa. Seutu on Yanhastaan tunnettua 
malmiaiheittensa runsaudesta, josta ovat todisteina 
lukuisat hyljätyt kai,·annot. ~[almioiden pienuuden ja 
varsinkin aikaisemmin vaikeasti käsiteltävän laadun 
takia ei alueen talouddlinen tuotto ole koskaan saavutta
nut suuria mittasuhteita. Geologinen tutkimus on sitä 
Yastoin suuressa kiitollisuuden Yelassa Orijärven seu
dulle. Lähinnä mainittakoon professori Pentti Eskolan 
tutkimukset, jotka loivat pohjan hänen maailmankuu
lulle fasics-opilleen. 

Orijärwn malmin löytö tehtiin vuonna 1757, jolloin 
Orijän·en ratsutilan asukas Johan Isaksson ~takamaal
laan oli tehnyt tulen ja silloin havainnut harvinai--en 
kh·ilajin, siitä tuonut kotiin muutaman kappaleen, jotka 
Kosken tehtaan silloinen vouti Anders Holmberg oli 
nähnyt asukkaalla ja siitä kertonut Kosken tehtaan 
silloiselle vuorivoudille Johan Adolph Liljeqvistille.•> 
Tämä tarkasti malmiaiheen Orijänella ja samana vuonna 
keYäalla han pani kupariaiheen koetyöt käyntiin. Tämä 
cnsimmainen kaiYos oli ho eli Yanha kaivos. 

Kuten monella kaivoksella niin Orijän·elläkin liittyy 
kaivoshistoriaan riita malmin todellisesta liiytäjästä. 
Kun .Kungliga Bergskollegium antoi vuonna 177X vouti 
Anders Ilolmbcr~ille hopeapokaalin tunnustukseksi Ori
järven löytämise,.,ta, ei,·ät kaikki olleet tähän tyyty
väisiä, koskapa pokaalin pohjaan on myöhemmin kir
joitettu, melko katkerana »Oikea löytäjä Orijän·en rust
hollari Johan Isaksson ei saanut mitään, löysi 1757.)) 

1tl. päivänä lokakuuta 1758 teki Liljeqvist sopimuben 
Isaks~onin ja Holmherg'in kan--sa, joka nähtävästi 
omisti tilan osuuden sukulaisuuden perusteella. Viimeksi 
mainitut antOi\ at hänelle oikeuden »louhia tätä samaa 
ja kaikkia muita tiluksillemmc ilmestyviä malllliaiheita 
sekä omistaa hänelle niin hyvin keksijä- kuin maanomis
tusoikeuden nyt löydctylle malmisuonelle ja -aiheelle•>. 
Heinakuussa vuonna 1760 sai Liljeqvist malmiaiheen 
valtau-.kirjan, minka jälkeen hän onnistui herattamään 
muutamien henkilöiden mielenkiinnon yritykseensä ja 
sai heidät osallistumaan siihen. l'seimmat osuudet ottivat 
haltuunsa Fagervikin omistaja, asessori Johan Hising, 
vuorineuvos J. J. Gijk, 'feijon omistaja sekä kauppa
neuvos ja tehtaan patruuna J. Forsell, Loviisasta. Kai
vosyhtiö osti Orijän·en ratsutilan. Louhittu malmi kul
jetettiin talvisin hevosilla Perniöön, Teijon tehtaalle. 
Tällainen kuljetus tuli kuitenkin hyvin kalliiksi ja niinpä 
olikin asessori Hising pian valmis luovuttamaan oman 
osuutensa eräitä maa-alueita vastaan tehtaan patruuna 
ja kauppaneuvos Rohert Finlay'lle. Fiulay ryhtyi ,·uonna 
176't o:,tamaan Hisingiltä ja muilta pienemmilta osak-
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kailta osuuk::>ia, niin että hän noin vuonna 1770 omisti 
3/4 kaivokl:'csta. Orijärven kuparimalmin jalostamista 
\'arten perusti Finlay vuonna 1 /GG Karjalohjan pitäjän 
Kärkelään kuparisulaton. Finlay, jota pidettiin Ruotsin 
suurimpana rautatehtaan omistaJana , omisti Suome ... sa 
mm. Fiskarsin, Antskogin ja Kosken tehtaat. Jäljellä 
olevan neljänneksen Orijärven kaivosta omistivat Gijk 
ja Forsell, puolet kumpikin siksi kunnes rouva Gijk 
vuonna 177f> luuasti viimeksi mainitun osuuden. Fiskar
sin ruukkia kutsuttiin näihin aikoihin Fiskarsin kupari
laitokseksi. 

Orijärven kaivok:;elle myönnettiin 1768 veroi~ta 20 
vapaavuotta, sekä vapautus vicntitullista, mutta ei,·at 
nämäkään helpotukset 1.·yennect pelastamaan yh~t enem
män velkaantuvaa Finlay'tä, vaan oli hänen pakko 177 1 
tehdä vararikko. 'l'ämän jälkeen hoitivat Fiskarsin yhty 
mää 7 \'uodcn ajan oikeuden määräämät lainvalvojat, 
kunnes se 1778 joutui amsterdamilaisen kauppahuoneen 
Jean ja Karl Hasselgrenin haltuun. Toiminimen asia
miehenä Tukholmassa olivat .\. Hassclgren ja Bengt 
Magnus Björkman, jotka usean vuoden aikana hoitivat 
tehdaslaitosta isännistönsä laskuun. 

\"uonna 17H2 saivat rouva Gijk, Björkman ja llassel 
gren kaivospiirin Orijärven mal111ialueelle. Tämän kaivos 
piirin suuruus oli f>O X 40 syltii. di 89 X 71 m. ~uunuan 
sanottiin olevan ctcläkaakko-pohjoisluoteinen. 

B. )lagnus Björkman, joka kuului tunnettuun tehtaan
omistajasukuun \ ärmlannista, luuasti vuonna 1 7~3 
Hasselgrenin tehtaat Suomessa. Sitten kun hän \'UOtma 
1784 oli ostanut rouva Cijk'in neljännesosuuden Ori
järven kaivok~esta, omisti hän yksin koko kaivoksen. 
Parina ensimmäisenä vuosikymmenenä oli malmin saanti 
varsin niukkaa, huolimatta siitä, että avattiin yhä uusia 
louhoksia ja kaivoskujia. )lalmin saanti lisääntyi kuiten
kin vähitellen huomattavasti. Kun 1758-/8 oli saatu 
malmia keskimäärin 399,G kippuntaa vuodessa ( L kip
punta- 0,17 t) saatiin sitä 1779- 98 keskimäärin 391 5,!1 
kippuntaa. Saalis kohosi seuraa\ ina 10 vuotena 17fl!l 
1808 keskimäärin 17.991,7 kippuntaa vuodessa. Björk
manien hallituskauden viimeisinä Yuosina 1809- 22 
malminsaanti kuitenkin väheni ke ... kimäärin 13.18't:ään 
kippuntaan ''uod~sa. Koska Björkman oli varakas ja 
yritteliäs liikemies, joka harjoitti tuottavaa tukkukaup
paa Tukholmassa, omisti siellä kaupunkitaloja ja maa
tiloja Ruotsin maaseudulla, useita aluksia ja rautatch
taan, oli hänellä pääontia kiinnittää ostamiensa laitosten 
kunnostamiseen Suomessa. 

Samoihin aikoihin alkoi Ruotsi Suomen vuorityötoi
minnan loistava ja pitkäaikainen korkeasuhdannekausi, 
jolloin menekki tuntui rajattomalta, hinnat noush·at 
ja kaikki näytti onnistuvan. Kun kuparin hinnat nou~i,·at 
\'ielä rajummin kuin raudan, ke..;kittyi Björkman yhä 
enemmän kuparin tuotantoon. Orijärven kaivoksissa 
tehtiin työtä 100 miehen voimalla yötä päivää ja Fis
karsin jalostustoiminta tapahtui yhä enemmän kuparin 
merkeissä. Antskogin ruukin laitteita uusittiin palvele
maan kuparin valntistusta. :Xiinpä 1782 sinne py:;ytet
tlin k-uparin kasarrushytti ja pari \'Uotta sen jälkeen 
kuparin huuhdonta- ja murskauslaitos. Kosken ruukissa 
lopetettiin kankiraudantaonta 1 i!l~ ja sijalle rakennet
tiin kuparihytti. Samoin Fiskarsin kankirautavasara 
pantiin seisomaan 1802 ja Fiskarsin ylempään putouk 
seen perustettiin uusi kuparihytti. Orijärven kaivos 
antoikin näihin aikoihin yhä parempia sekä määrä- että 
hinta tuloksia. 

\'uosina 1803-04 saavutettiin kuparin louhinnassa 
huipputulokset, nousten kuparin , ·uosivalmistus tällöin 
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keskimäärin noin 100 tonniin. Paras vuosi oli 180't, jol
loin saatiin 7D1 kippuntaa di 1 ;~;J t. )1almi~ta voitiin 
tähän aikaan käyttää vain kupari. Sen vuoksi jo louhin
nassa pyrittiin ottamaan vain kuparikiisua ja rikastusta 
jatkettiin niin, että maan pinnalle nostetusta kin::-ta 
hakkasivat naiset ja lapset , .a.,.aralla ja meissclilla kupari 
kiisulohkarcita, jotka talwlla kuljetettiin he,·osilla 
Kärkelään, Ko~kclle tai Antskogiin. 

Kaivostyö ei tähän aikaan ollut kovin kom•dli~ta, 
porattiin kä..,in käyttäen ne)i-,iirmii.istä poraa ja ,·alais
tuksena käytettiin poikasten hoitelemia päreitä. ;\Iyö~
kään dynamiittia ei silloin viela tunnettu vaan k:iyttc
tiin ruutia, joka sytytettiin rikkilangan ja ruudilla :-i,·cl
lyn puutikun avulla. Toinen louhintatapa oli kuumenta
minen eli polttolouhinta (tillmakning). Kerättiin puita 
louhittavalle seinälle ja sytytettiin. Kun se oli tarpeeksi 
kuumentunut heitettiin vettä päälle. \'esi ja malmilohka
reet nostettiin näihin aikoihin ylös käsivintturilla ja 
hamppuköysillä pienemmistä syvyyksistä ja suuremmbta 
sen sijaan hevoskierrolla. 

Orijärnn kaivosväki on aikojen kuluessa tuottanut 
eri vaikeuksia Kiskon seurakunnalle. Näistä on merkin
töjä eräissä rovastin- ja piispantarkastus- sek,i. pitäjän 
kokousten pöytäkirjoissa. Rovasti Elias Roos oli vuonna 
1779 toimittamassaan penkkijaossa jättänyt huomioon
ottamatta OriJärven työväen ja kun toisen pt•nkkiin 
menosta oli sakkoa 32 shillinkia, oli orijärveläistt·n sei
sottava kirkossa. Tähän olotilaan tyytymättömin:i kai
vosväki pyyst kokouksessa 17. syy..;kuuta 17~G vuokrata 
muutaman penkin. Kirkonkokous paätti antaa t1 penkkiä, 
joista vuokraksi määrättiin 1 taalari 16 shillinkiä vuo
dessa. Uudessa penkkijaossa sai Orijärv; osa11C'en 2 
penkkiä. Rovastin tarkastuksessa 1804 oli esillä 
useampia Orijärveä koskc\·ia a..;ioita. Pii) t<ikirjassa 
mainitaan, ettei Kiskossa ole vuoteen 1770 asti pidetty 
ainoatakaan ruotsinkielistä jumalanpah·elusta, mutta 
kun Orijän·elle tulleen vieraan työväen joukossa on 
paljon ruotsia puhuvia, on täytynyt ru\·eta niitä pitä
mään. Ensin pidettiin sakaristossa juhlapyhinii, mutta 
vältitellen on ruvettu niitä pitämään kirkossa jokunen 
kerta vuodessa ja nyt vaaditaan joka neljäs pyhä, kun 
kaivoksen työväki on lisaäntyn) t liO:stä 'I50:een. Sekä 
seurakunta että kirkkoherra 1 >avid Sevon \':"tstu,tivat 
ruotsalaisten jumalanpah·elu..;ten lisäärnista. Kirkk<,
herra katsoi, että tehdas saa itse kustantaa kai,·ostyö
väelleen jumalanpalvelukset tai ottaa oman papin, koska 
kaivos tuottaa hyvin. llerranehtoollisella käypiä oli 
Orijärvellä 2()5 ja herra Björkman maksaa siitä vain ~J 
taalaria, hänen on maksettava enemmän tai annettava 
kaivostyöläisten käydä ripillä Kosken tehtaan kirkossa. 
Kun oli esillä kysymys elamanta,·oista seurakunnassa 
vastattiin, että yleensä on elama siivoa, mutta pitajään 
tulleet vieraspaikkakuntalaiset harrastavat juopottelua 
ja salakapakoimista esiintyy. Orij än·eläiset puolestaan 
valittivat, että heiltä otetaan kaksinkertaiset hauta- ym. 
maksut. Piispa Jaakko Tengströmin pitämässä tarkas
tuksessa vuonna 1805 oli jalleen esillä ruotsinkielisten 
jumalanpah·elusten pitäminen orijän·eläisille ja päatök
seksi tuli, että niitä on pidettavä joka neljäs pyha ja 
kaivoksen omistaja Björkman maksaa niistä 50 taalaria 
vuodessa. \ uonna 1815 pitäjänkokouksessa oli esillä 
ennenkin jo esillä ollut kaivosalueen köyhäin hoito. 
Pöytäkirjassa sanotaan, että kaivosalueella asuu yli 400 
muualta tullutta ja niiden joukossa on köyhiä. Omistaja 
Björkman asuu Tukholmal:'sa, joten on vaikeata saada 
kosketu~ta haneen. Pyydettiin pehtoori Grönroo,ia 
selostamaan hanelle asian til:l. Tamän oli Grönroo!> teh-
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nytkin ja tulos oli, että saman vuoden heinäkuun kokouk 
seen oli saapunut kirje BjörkmanHta. H.m lupasi hoi 
taa Orijärven köyhät ehdolla, että seurakunta maksaa 
takaisin sen, minkä kaivosalueen asukkaat O\·at :;eura
kunnalle maksaneet ja kaikki sen mikä sieltä vast'edes 
kootaan on tultava Orijärven köyhien kassaan. l\Iuitakin 
pienempiä hankauksia oli ja namä kaikki osoittivat, että 
seurakunta ei täysin omikscnsa omistanut Onjärven 
kaivostyöläisiä. Päävaikutteena tässä oli, että nämä 
olivat vieraspaikkakuntalaisia ja puhui,·at toista kieltä 
kuin seurakunnan kantaväki. 

Kun Suomi erotettiin Ruotsista vuonna 1S09 oli 
ruot!>alaisten yrittäjäin pakko joko myydä kiintea omai
suutensa Suomessa tai muuttaa maahan asumaan. 'l'ämän 
\-"UOksi Björkman 1815 myi Etelä-Suomessa sijaitsevat 
tehtaansa pojalleen Ludvigille, joka asettui asumaan 
Fisbrsiin. Hän harjoitti voimakkaasti louhinta 1 Ori 
järvella, kunnes 1~20 alkoi ·voimakas kuparin hinnan 
lasku. Hän<'n oli pakko myydä tehtaat vuonna 1 H22 pää
oman puutteen takia j<l näma osti silloin ase:;,ori John 
Julin 'l'urusta, joka sittt•mmin sai nwrineu\·oksen arvo
nimen ja aatelait iin. 

Huolimatta siita, ettfl hinnat yha alenh·at kupari 
markkinoilla, onnistui j ulinin teknillisten parannusten 
avulla pitää kaivo.; käynnissä ke::.kevtymättä. Jo tällöin 
alkoivat vaikeud(•t syvyyteen mentäessä lisäantyä Yeden
ja malminnoston vuohi ja malmi ••huonontua•• sinkin 
lisäänt) ess,L ~ah·an kiu,allisessa m~l<Lrim. :Xiinpä tultiin 
tilanteeseen, joka oli toistunul jo aikaisemminkin. Sita 
kuvaa erinomaiststi julinin kirje marraskuussa 18"2 
vuorihaJiituksen yli-indententille N'ordenskiöldille: d~n 
todellakaan tiedä, mitä minun olisi tehtävä; Orijärven 
kaivo,toiminnan lopettaminen olisi epailemättä ,·iisainta, 
mutta mitt•n käy suurtn h<'ukilökunnan, joka tällöitl 
täytyisi häätää varmasta leivästään•. 

Eräänä esunerkkinä niistä vaikeuksista, joiden kanssa 
silloinen kupariteollisuus kamppaili mainittakoon, etta 
sille merkitsi suurta takabkua senaatin ,.. 1 %9 antama 
asetus, jolla kiellettiin muita kuin kaupunkien kupari
seppii valmistamusta viinapannuja. Xämä olivat näet 
siihen mennessä muodo::.tanect erään tärkdmmista tuot
teista. 

Julmin kuoltua vuonna 1~53 otti johdon haltuun"a 
holhoushallinto vuoteen 1 ~GG saakka, jolloin toimitetun 
perinnönjaon jälkeen Fiskars, Antskog, Kärkclii sekä 
Orijan·i joutuivat Enni Limbay \·on ] ulinille. \ uonna 
1870 perusti vuorinotaarius Westman Aminnc Zink
ah.-tieholagin , joka vuokrasi Lindsay- ja Vanhan kaivok
sen louhintaoikeu<kt s<:ka omisti Skans-kaivoksen. TänM 
vallattiin YtlOnna 1872 vhtei:::esti Fiskarsin kanssa. 
Amim e-yhtiö teki sittem~in vararikon, jonka jalke<:n 
Fiskars A/B vuonna 18H3 osti Skans·kaivoksen osuuden. 
Jo 'uonn~ 187~) oli Emil von Julin jättänyt vararikko
anomuksen. Ennenkuin juttu otettiin käsiteltaxäksi 
oikeudessa valittiin järjestelyhallinto, jonka toimeen
pane' ana j:...senenå toimi tehtaanomistaja Albert von 
Julin. Kokoonpanollaan vaihtelun alaisena tämä hallinto 
hoiti johtoa vuoden 1&~ loppuun, jolloin Fiskars A/B 
nimisen :> htiön perustava yhtiökokous pidettiin. Tämä 
yhtiö otti haltuunsa Fiskarsin tehtaan ja niille kuuluvat 
tiluk$et ja tehtaat. Yuonna 1873 oli oltu pakotettuja 
jättämään kaivos l;:lmilleen ja se taytt) i vedella. \·uo
sina 1880- j ~2 ja 1889-1890 pumpattiin kaivos tyh
jäksi tutkimusta varten ja viimeksi mainittuina vuosina 
myöskin timanttikairattiin A. F. Tigerstedtin toimesta 
todeten malmin jatkuvan, mutta toimintaa ei silti aloi 
tettu. Kaivosta pidettiin kuitenkin tyhjänä vuoteen 

18!)8, jolloin tulipalo hävitti pumppuhuoneen ja kaivos 
täyttyi uudell('t•a vedellä. 1 SSO-luYulla hävitettiin myös
kin Orij;irven kaivosta varten rakennetut Kärkelan, 
Antskogin ja Fiskarsiu kuparijalostamot. 

i\ain oli Orijiin·en kaiYok,ella hiljaisuus. O.;a kaivo:;
miehbtä jäi paikoilleen torppareina osan ctsittyä työtä 
muualta. 

\ ·uonnrt 190h perustettiin Amerikan suomalatsten 
aloittee~ta The Finnish American ~Iinig Company, joka 
o,ti Orijarnn kaivoksen Fiskars .\/B:ltil Tämau yhtiön 
alkuunpanijana oli Pohjois Karplasta lahtöisin oleva 
lääket.tri Charles ] . Sorsen Härwn toimipaikkansa oli 
:Michiganin Yalt10ssa Kup;,risaarclla srjaitse\·a Calu
methin kaupunki. Yhtiöjärjestyksen allekirjoittajina 
27. 11. J<l06 oli,·at Sorscnin lisäk~i \me rikan suomalaiset 
Oscar ] . Larsson Ja ] acob h. Saari. ] ohtajaksi tuli vara
kas amerikkalainen vuori-insinööri j ohn Daniel. Ensim
mäiseen JOhtokunta •• n kuului myos Suomesta Kosken 
ruukin johtaja .\lbert von Julin. Pääkonttori ~ijoitettiin 
Duluthiin ja sivukonttorit Calumethiin ja myöhemmin 
myös Helsinkiin. Lukuba toimihc nkilöstd - puheenJoh
taja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoi
taJa, 9-miehincu johtokunta ja 3 konttoria - osoitha, 
ett:t toiminnan piti tapahtua suuressa laajuudessa Sitä 
osoitti osakepääomakin - 7[>0.000 dollaria (- 3.750.000 
mk) jaettuna 1 dollarin o,akkeisiin. Toiminta voitiin 
aloittaa kun 10 °~ osakepääomasta oli maksettu. 

Tiettåv,bti t Lmän yhtiön toimeksiannosta julkaisi 
vuori-insinööri Otto Triistedt v. 1!109 »Orijän·cn malmi
kenttä•-tutkimuksen, jolla oli suuri menekki yhtiön 
osakkaidltl keskuudessa. Yhtiö anoi myös senaatilta, että 
valtio toimittaisi geologis<'n tutkimuksen. Teollisuus· 
hallitus määräsi Triistedtin suorittamaan täm.in tutki
muksen, mutta tuloksista ei ole sa.ltu tietoja. 

'l'ämä kaivosyhtiö ryhtyi sitten tositoimiin, syvensi 
HIOG- 1912 ] ulinin kuilua 1 ~'!-tasolle ja ajoi tutkimus
perää 11 G- ja Hft-ta:;oilla sekä rakensi uudenaikaiset 
murskaus- ja rikastuslaitokset. Aaltopellillä vuoratut 
rikastamo ja erinäiset varastorakennukset olivat ~äy
tössä vielä vuoden 1!l~l't loppuun. Ei siinii yhtiössä napilla 
pelattu, vaan töitä tehtiin reippaasti siihen saakka, kun
nes rahat loppuivat. Sitten lopetettiin tyiitkin niin, että 
jopa täyc;inäinen malmivaunu saattoi jiiädä kaivokseen. 

Oliko svy työnjohdon ammattitaidossa, Yai johtuiko 
pelkästä huonosta >lhmrista•>, mutta tämän amerikan
suomalaisten yhtiön mene--tys Orijän·en kai\'ok--en hoi
dossa jäi jotensakin vähäiseksi. Kun (•:,im. tnrkastelce 
kaivoskartalta heidän 1 '.4-tasolla ajamaansa pt•rää, joka 
kulkee kahden erittäin hy>·an malmion välissä \·aj 1an 
metrin päähän toisesta malmiosta, missä kiireesti 
tekee täyskääunöksen kohti tobta malmiota malttamatta 
kuitenkaan tavoittaa sitä lahempaä kuin taas vajaan 
metrin päästä, huomaa. että kysymyksessä on - kuten 
sanottu -joko asiantuntePJ .• ttomuutta tai huonoa •tuu
ria•> tai ehkäpä molempia. Jäiväthän näin molemmat 
malmiot löytämättä .. \merikan tyyliin osattiin kyllähoitaa 
tulosten esittely an·o,·altaisille ,-ieraille ja osakkeenomis
tajille. Xiinpä professori Aarne Laitakarin käydessä kai
voksessa näytettiin hänelle muka kaivosmalmilla maan 
päältä tuotua malmikasaa. 

Heidän aikanaan timanttikairattiin maan päällä mm. 
rikastamon läheisyyde,sä kaksi reib.ä, joissa kummassa
kin kerrotaan olleen malmia. ] alostusta varten osti yhtiö 
Fiskars·)htiölta 5. 8. 1910 maa-alueen jän'een saakka. 
Samalla piti Fiskarsilta ostaa maat maantiehen saakka 
rakennuksineen ja mel.,ineen. ~fukaua oli mm. 30 torppaa. 
Maa-alue oli n. 1150 t.a. ja hinta 210.000 mk. ~litä taas 
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Ktnoa 3. Orijärvi 'uonna 1 !JHH Julinin torni. 

keväällä 1!111 alkaneeseen malmin käsittelyyn tulee, 
\'aikuttaa kuin se taliöin olisi senaikaiseksi ollut erino
mainen. lleillähän oli Gates-murskain, vabsimurskain, 
Huntington-kuulamyllyjä, tärypöytiä ja )Iineral ~epa
ration vaahdotuskennoja, jotka Yiimeksi mainitut oli\·at 
ah·an äsken keksittyjä ja joissa käytettiin puutervan 
vaahdotusaineena. Voitaneen yhtyä orijärYeläisten tuo
mioon siin:i, että •amerikkalaiset olivat kelpo kaiYos
miehiä, mutta rahat loppui\·at kesken». Kun ei lisäpää
omaa saatu mistään, loppui toiminta ja yritys oli kon
kursis,..a v. t!H2. 

Oy \'uorikaivos, pelkästään Orijän·eä silmälläpitäen 
p<'rustettu yhtiii, oli seuraava, joka otti kaivoksen hal
tuunsa. Yuorikaivos Oy:n perustava kokous oli 5. 2. 1914. 
Osakepääomaksi hyväksyttiin 400 000 mk, joka voitiin 
korottaa 2 milj:aan. Johtokuntaan valittiin maisteri 
Akseli Rauanheilllo, kauppias K. G. Jalonen, lehtori 
H. Aartovaara, maanviljelijä Nestor Toivonen ja lakit. 
kand . . .:\. P<'llinen. Maanvilj. 'l'oivoselta ostettiin 3G 000 
mk:lla 1 )'{() ha:n suuruinen maa-alue Orijärven kawos
alm•elta ja yhtiön muusta omaisuudesta päätettiin tar
jota korkeintaan t.;>O 000 mk. ::\lutta kun vararikkotie 
näytti johtavan nopeammin päätökseen, jätti tuomari 
Pellinen :W. 2. 1U1 '. crä~in vekselituoton valYojana ano
muk~en yhtiön asettamisesta vararikkotilaan. 28. :>. 1915 
myytiin Onprven kaivokset tehdasrakennuksineen huu
tokaupalla \ uorikai\·os Oy:lle 430 000 mk:n hinnasta. 

\'uorikai\os puole,.,taan möi kaivoksen v. 191S ruotsin
maalai!"('ll(' Orijan·i Gruvaktieholagille, joka kuitenkin 
\'asta \'. 1!121) monien tutkimusten jälkeen alkoi kaiYos
toiminnan Orijärvell;i todenteolla. Tämän osake-enem
mistön omisti aluksi Centralgruppens Emissionsaktie
bolag, Tukholma J:l 'uoden Hl2S jälkeen A/B Zinkgruvor, 
Falun, Ruotsi. Silloisen toiminnan aloitteentekijänä mai
nitaan vuoden 192-'1 alussa pankinjohtaja Oscar Falkman 
Tukholmasta. 

Vuosina 1U12 1928 ei ryhdytty mihinkään olennaisiin 
töihin Orijärven kaivoksessa, mutta läheisessä Iilijärven 
kaivoksessa, missä löydettiin puhdasta kultaa, suori
tettiin vuonna 1!)1!) sekä timanttiporauksia että louhi
mistöitä, malmia kuitenkaan löytämättä. Orijärvellä 
ruvettiin uudestaan pumppaamaan kaivokset tyhjiksi 
\'ttonna 1 !J:l!l, ja samalla ryhdyttiin tekemään uutta 
kuilua seinään. \'uonna 1932 aloitettiin kaivostyöt 

todenteolla siten, että koko malmialue puhdistettiin 
maasta ja vanhat malmikatot sekä pilarit louhittiin . 
Samnnaikai..;e::;ti tutkittiin ja asetettiin kuntoon syvem
mät tao.;anteet uudessa nostokuilussa, joka vuoden 1!138 
lopussa oli sy...-ennetty 195 metrin tasanteelle. \'edcn
Yuoto kaivok..;essa 1930-vuosilunilla oli ollut noin 72 m3 

'\'Uorokaudessa. 
\'uosina 1!J2!) 1!138 ajettiin siis viimeksi käytössa 

ollut 202 m syvä kuilu samalla kun sekä louhinta että 
rikastus olh·at käynnissä täydellä teholla. \'arppimalmia 
käsiteltiin myöskin jopa kohtalaisella menestyksellä, 
sillä ruotsalaiset ottiYat vain palamalmin jättäen pahim
min rapautum:ct osat käsittelemättä. Kuitenkin v. 1932 
siirryttiin jälleen yksinomaan kaivosmalmin käsittelyyn 
ja nyt siis jo pystyttiin erottamaan lyijy, kupari ja sinkki 
- kukin omaksi rikasteekseen. 

\·uoteen 1932 mennessä oli kaivoksesta nostettu mal- \ 
mia n. GOO 000 t. Tästä oli saatu sulatusrnalmia 123-'. l9 t, 
josta edelleen n. lt 500 t metallista kuparia. 

Vuosina Hl32- 1938 on nostettu kaivoksesta 2111G8 t 
malmikivcii, jonka keskimääräinen pitoi;;uus oli 1,4 % 
lyijyä, 1,0 % kuparia ja 4,5 % sinkkiä sekä t10 g hopeata 
ja 0.~ g kultaa tonnia kohti. Kaikki malmikivi meni 
rikastust~htaa"een. Maksetun metallipitoituuden mukaan 
kus!>akin rikastee-.sa on saanti rikastukscssa ollut noin 
G7 % kustakin metallista lyijystä, kuparista ja sinkistä. 

Hissikorina toimi näihin aikoihin johteeton tynnyri. 
Ei ihme vaikka kaivokseen Iaskeutujan naama oli toti
nen, varsinkin kun vierailija pantiin tynnyrin pohjalle ja 
kai\·osmiehet seisoivat pyörivän tynnyrin reunalla pidel
len toisella kadellä kiinni hissiköydestä ja toisella kan
nattuen karbiidilamppua. Yierailijan kysye~sä, miksi 
l<'htiin näin, sanoivat kaivosmiehet tynnyrin pohjan 
silloin Hillöin pettävän. Xiinpä tosiaankin siinä joskus 
tuli vahinkoja. Eräänkin kerran kaivosmies jäi puseros
taan naulaan riippumaan tynnyrin jatkaessa matkaansa 
miehineen alas. Onneksi sekä naula että pusero ke::.tiviit 
ja mies pela::;tettiin. 

\'uosi 1 Wä toi kuitenkin muutoksen, kun Orijän·elle 
hankittiin oikea hissi. Malmi oli aiemmin nostettu tynny
ri:-;sii ylös ja hissin tultua vaunulla hississä. 

\ iimei!-lcn käyntivaiheen aikana malmi louhittiin maka
siinilouhintana. Kaivok~es~a oli viisi louhintatasoa, 
alimman ollessa 175 taso. 
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1\tn a 1. \'iina•inen nostotorni ja murskaamo. Oike.11la .ln>louho~. 

Kuta S. Etualalla viimeinen rikastamo, takana torni j.l mur,. 
kaamo. Lisäksi näkyy pukkiratayhteys rikastamollc ja oikealla 

a\·olouhos. 
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Makasiineissa louhittu malmi nostettiin 202 m:n 
syvyisessä kuilussa malmivaunulla murskaamoon, jossa 
se murskattiin n. 15 mm:n karkeuteen. 

\ .iime vuosina käsitellystä malmista saatiin kuitenkin 
n. 60 % varppikasoilta, jotka ovat vanhempina aikoina 
syntyneet aikaisemmin selvitetyllä tavalla kuparimalmin 
•>jätteenä>>. Tämä varppimalmi lastattiin kaivinkoneelia 
ja kuljetettiin erikoisautolla murskaamoon, jossa se 
sekaantui kaivosmalmiin. 

Osake-enemmistö siirtyi nykyiselle omistajalle Outo
kumpu Oy:lle v. 19't5. 

Johtokunnan mttodostivat vuorineuvos Eero Mäkinen 
puheenjohtajana sekä jäseninä yli-ins. K. I. Levanto 
ja hallitusneuvos Reino R. Lehto, varajäsenenä johtaja 
Erkki Yalve. Yuorineuvos Mäkisen kuoltua 1953 tuli 
johtokunnan puheenjohtajaksi nykyinen vuorineuvos 
Petri Bryk. ,r Kaivostoimintaa jatkettiin joulukuuhun 195ft. Lou
hinta oli v. 1939-47 212 110 tonnia yhteensä, tällöin 
oli yhden vuoden keskeytys jatkosodan alussa. Vuosina 
1948-54 oli louhinta 278 001 t. Viime aikoina louhittu 
malmi sisälsi 0,6 % kuparia, 2,5 % sinkkiä ja 0,8 % 

rlyijyä. Kuten mainittiin pantiin kaivosjoulukuussa1954 
tutkimusvaiheeseen malmivarojen selvittämiseksi. Tutki
mukset eivät kuitenkaan ole johtaneet tuloksiin. \•iimei
senä toimintavuotena, 1954, rikastettiin <15.220 tonnia 
malmia ja saatiin 910 tonnia kuparikastetta, sisältäen 
noin 19 % kuparia, 1.431 tonnia sinkkirikastetta, jossa 
oli noin 50 % sinkkiä ja <102 tonnia lyijyrikastetta, jossa 
oli noin 60 % lyijyä. 

Kaiken kaikkiaan on Orijärveltä louhittu malmia n. 
1.300.000 tonnia. Tähän sisältyy myös varppimalmi eli 
jo kertaalleen louhittu poimitun malmin •>jäte>>. Tätä 
lienee yhteensä n. 100.000 t. Täten siis todellisuudessa 
louhitun malmin määrä on n. 1.200.000 t. Saatu kokonais
kuparimäärä on ollut n. 8.200 t , sinkki n. 14.600 t ja 
lyijy n. 4.100 t. :Malmi sisälsi myös jonkin verran kultaa 
ja hopeaa. Kaivoksen lopettaessa tuotantonsa joulu
kuussa 1954 jatkettiin yli vuoden ajan tutkimustöitä 
sekä maan alla että maan päällä. Syvin työskentelytaso 
oli 175 m, mutta tutkimustöiden yhteydessä oli jo ennen 
seisausta ajettu vinokuilu 215 m:n syvyyteen ja siellä 
avattu uusi taso ja kairattu siitä käsin. 

Tutkimukset, joita maan päällä teki Suomen Malmi Oy, 
eivät tuoneet niin paljon uutta, että toiminnan uudelleen 
aloittamiseen olisi ollut mahdollisuutta, ja niinpä tutki
mustyöt topetettiin kevättalvella 1956, viimeinen pumppu 
nostettiin pois vapun aattona 1956 ja kaivos alkoi jäl
leen täyttyä vedellä eikä siis ensimmäistä kertaa. 

f Kaikki vapautunut miehistö voitiin sijoittaa Aijalaan 
tai Outokumpu Oy:n muille kaivoksille, osan siirtyessä 
Fiskarsiin. Kun tutkimukset eivät tuoneet tuloksia pää
tettiin myöskin maanpäällystää siistiä ja siinä mielessä 
kuluneen kesän aikana on myyty rikastamorakennus, 
vanha kaivostupa ja paja ym. rakennuksia ja koneita. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on Orijärven kaivos ollut 
pieni kaivos. Se on kuitenkin juuri pienten mittasuhteit
tensa vuoksi antanut hyvän yleiskuvan kaikista kaivok
sessa ja malmin jalostukscssa ilmenevistä töistä. Täällä 
aikoinaan suoritettu sitkeä työ on siten osaltaan luonut 
arvokkaita perinteitä Suomen nykyiselle ja tulevaliekin 
vuorityölle. 

Tämä kunniakas 200-vuotias kaivoksemme näyttää 
nyt viettävän merkkivuottaan hiljaisuudessa. Vaikkakin 
tällä hetkellä näyttää, että tästä hiljaiselosta tulee pitkä, 
ei sen tarvitse merkitä sitä, etteikö tulevaisuudessa taasen 
kaivostyötä tälläkin seudulla saatettaisi harjoittaa. 

Geologia 

Orijärven alueen geologisen rakenteen on prof. P. Eskola 
tarkemmin kuvannut tunnetussa teoksessaan >>On the 
petrology of the Orijärvi regiom>, jossa muodostuman 
yksityiskohtaisempi erittely on tyhjentävästi esitetty. 

Malmin esiintymisestä antaa Orijärven geologina toi
minut maisteri Arno Varma seuraavan kuvauksen: 

Orijärven malmi esiintyy osaksi karsikivessä ja osaksi 
sen eteläpuolella olevassa kordieriitti-antofylliittikivessä. 
Karsikivi on suureksi osaksi sädekiveä, ts. tremoliitti
aktinoliittikartta, mutta myös biotiitti-antofyliittikartta, 
ja rajoittuu tämä pohjoispuolella jyrkästi amfiboliittiin. 

Karsimalmista on käytetty nimitystä >>blötmalm>>, ja 
se on ollut yleensä parasta malmia, sisältäen lyijyhoh
detta, sinkkivälkettä, kuparikiisua sekä paikoitellen 
rikki- ja magneettikiisua. 

Kordierii tti -antofy liittikivessä ja kordierii tti -kvartsii
tissa olevaa malmia on kutsuttu nimellä >>hårdmalm>>. 
Tässä esiintyy tavallisimmin kuparikiisua ja se usein 
melko hienojakoisena pirotteena, kun taas sinkkivälke 
epäsäännöllisinä pieninä läiskinä ja lyijyhohdetta yleensä 
hyvin vähän. 

Malmivyöhykkeen kulku on itäkaakkois-länsiluoteinen 
ja kaade n. 70° pohjoiseen. 

Malmi on ollut maanpinnalla yhtenäisempää, mutta 
hajaantuu alempana erillisiksi malmilinsseiksi. Näiden 
pituusakseli viettää n. 35°-50° itään. Malmin pinta-ala 
116- tasolla oli n. 800 m2• 

Malmin jalostus 

Orijärven malmin sulattaminen on suurimmaksi osaksi 
suoritettu Kärkelässä, jonne vuonna 1766 rakennettiin 
sulatto. Raakakupari kuljetettiin Avestaan, Ruotsiin, 
kypsytettäväksi, kunnes kypsytysliesi hankittiin Ant
skogiin, myöhemmin myöskin yksi Kärkelään. Antsko
gissa pystytettiin vuonna 1784 tamppi- ja huuhtoma
laitos malmia varten, joka sisälsi vähemmän kuin 1 % 
kuparia; rikastaminen suoritettiin liejuarkuissa ja ahjoilla. 
Myöhemmin rakennettiin sulatto ja kasarruslaitos myös
kin Koskelle ja Fiskarsiin sekä viimemainittuun paik
kaan myöhemmin myöskin vaskivasara. 

1820-luvulla otettiin käytäntöön entistä enemmän mal
min poiminta; jossain määrin käytettiin myös malmin 
seulontaa ja liettämistä. Sekä uudesta että vanhasta 
malmimurskasta (gruvsylta) saatiin tällä tavalla malmia 
niin paljon, että esim. 1824- 28 valmistetusta raakakupa
rista oli 1/6 sulatettu poimitusta malmimurskasta . .Myö
hemmin valikoitiin malmia myös vanhoista varppi
kasoista. 

Koskella käytettiin kuparimalmin sulattamiseen Kiisu
kaivoksesta (Skansgruvan) 1831-36 ja 18!1/1-01 lou
hittua rikkikiisua. 

Vv. 1855-66 sisälsi sulatusmalmi 2,56 % puhdasta 
kuparia ja Antskogin malmijauhe n. 3 % puhdasta 
kuparia. 

1880-vuosiluvulla lopetettiin kaikki nämä tehtaat, 
muutamat niistä jo aikaisemmin. Vuosina 1857-1858 
yritettiin ensi kertaa kivikasoista ottaa talteen sinkki
malmia vientiä varten. Näitä kokeita jatkettiin sittem
min 1870-vuosiluvulla, jolloin näytteitä yhteensä 700 
tonnia sisältäen noin 36 % sinkkiä vietiin Belgiaan ja 
Saksaan. Aikaisemmin mainittu Aminne Zink A/B oli 
vuonna 1878 rakentanut sulaton Orijärven sinkki-lyijy
malmia varten ja vuonna 1879 rikastustehtaan Amin
neen. Toiminta lopetettiin kuitenkin vuonna 1881. Vuo-
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sina 1885-1887 tehtiin kokeita puhdistamalla sinkkiä 
Ori järvellä. 

Vuonna 191 t rakennettiin Orijärvelle rakennus vii
meksi käytössä ollutta rikastustehdasta varten. l\hlmin 
kulku läpi monien koneiden tapahtui seuraavasti: Kai
\'Oskuilun reunalta kuljetettiin malmi rataa myöten 
murskaamoon, jos!'a Blake-leukamurskain pienensi sen 
75 mm:n suuruiseksi. ~Ialmin kulkie!'sa edelleen hihnalla 
poimi pari henkilöä siitä pois sinkkimalmin. Sinkkiä oli 
näet vaikea erottaa kuparista melkein samansuumisen 
ominaispainon vuoksi. Kuparikiisu ja lyijyhohde kulje
tettiin sen jälkeen rataa myöten lähempänä rantaa ole· 
vaan rikastamoon, joka oli rakennettu 20 astetta kalte· 
valle pinnalle, jotta lajittelu veden ja painovoiman avulla 
kävisi helpommin patnsä. Täällä !,'Yr::ttorimusertaja 
pienensi malmin 2 :1 sentin suuruiseksi, vabsi vielä 
pienemmäksi ja Huntington-mylly aivan jaubeeksi. 
Sitten malmiliete pursui sihdin läpi kärkilaatikkoihin, 
joiden pohjasta kohoavien eri voimakkaiden ve::;isuih 
kujen avulla malmi erotettiin /~ suuruusluokkaan. Sen 
jälkeen malmi kulki :.!4:Ue Wilfleyn rikastamispöydälle, 
joilla vettä käyttäen saatiin erotetuksi toisistaan hylky
kh·i, kuparimalmi ja lyijvmalmi. Kuparimalmi voitiin 
tällä ta,·alla rikastaa 1:-l-prosenttiseksi. Sinkkimalmi 
käsiteltiin samalla tavalla. Kun suomalais ·amerikka
lainen-yhtiö teki konkurssin seuraavana vuonna, loppui 
rikastuskin siihen. \·uonna 1H19, Jolloin vanhoja sinkki
pitoisin kivikasoja piti uudestaan mveta käyttämään, 
tehtiin tehdas ajanmukaiseksi ja varustettiin erikoisella 
puh<listusos·tstolla sekä uusilla jauhatusmyllyillä, täry
pöydillii ja \·aahdotuskoneilla. Tämä toiminta lopetet
tiin muutaman n10den kuluttua osittain sen vuoksi, että 
kivikasat ei,·ät sisältäneet odotettua malmimääriiä, o:-it
tain ~entähden, että vaahdotusmenetclmät yhä olivat 
liian 'niilinaisia Orijärven malmin taloudelliseen käyt
töön. 

\·arppimalmin rikastustut kimuksia suorittivat 1920-
lU\·ulla .\ktieholagt't Gröndal-Ramen Tukholmassa ja 
Erz w1d Kohleflotation Aktienge::;ellschaft Bochumi:-.:-;a 
Saksassa. 

Kun vuonna J !)32 jälleen ryhdyttim louhintatöibin, 
uusittiin sitä ennen osittain tehdasrakennus ja varus
tettiin uusilla vaahdotuskoneilla, jotka soveltuvat vasta
kebittyihin vedessä liuotettaviin vaahdotusreagenssei
hin, saaden aikaan sdektiivisen vaahdotuben. Tämän 
jälkeen voitiin yksinomaan vaahdotusmenetelmällä val
misha kaupaksimeneviä lyijy-, kupari- ja sinkkirikas
teita Yiimeisten toimintavuosien malmin käsittely oli 
lyhy<:sti seuraava: 

Murskaamoita mahni kuljetettiin pukkirataa myöten 
rikastamolle, jossa se jauhettiin kuulamyllyissä niin 
hienoksi, että siitä oli suurin osa alle 0,1 mm. Tästä ,•esi
lietteestä vaahdotettiin l'rinäisten kemikaalioitten avulla 
kolme rikastetla: 

n. 20 °~ kuparia sisältävä kuparirikaste, 
n. 50 ° 0 lyijyä sisält ävä lyijyrikaste ja 
u. 50 % sinkkiä sisältävä sinkkirikaste. 
Xämii rikasteet kuivattim 8-10 1 

0 vettä sisältädksi 
ja lähetettiin autoilla Pohjankuruun. Kuparirikaste lähe
tettiin Outokumpu 0) :n Harjavallan sulattoon ja sinkki
ja 1~ ijyrikaste lähetettiin laivoilla ulkomaille jalostetta
vaksi. 

Eri aikoina loubitut vanhat kaivokset 

Yuosiluku tarkoittaa ka1voksen alkuvuotta. 
\'auha kaivos eli Iso kaivo~ 1157 

K ijkinkuja (edellisen pohjoisin osa) 
K eskikaivos 1774 
Lansikaivos 1779 
Oikokujankaivos (Ginortsgruva) 1787 
Pieni pohjoiskaivos 180G 
Piispank'llja, oli edellisec;sä 
Piispankaivos, 2 edellist ä 
E.m. kaivosten läpi kulki 75 kyynärää syvällä 3 -11 
kyynärää leveä ~~1agnuksen malmisuoni>> saaden nimen..;ä 
Bengt :\Iagnus Björkmanin mukaan. 
Ludviginkaivos 1819 
Suuri pohjoiskaivos 179't 
HO\ ioikeudenkaivos 17!l1. 
Uusi kaivos 182'. 
Lindsaynkaivos 1824 
Lustigkulla 1825 
'foivonkuja (suuressa pohj .kaivoksessa) 1825 
Hollmeninkuja (Hovioikeudenkaivoksessa) 
Fabianinporras (Keskikaivoksessa) 
Pajankuja (Kcskikaivoksessa) 
Heddankuja (Vanhassa kaivoksessa) 
Emilianpohja 1829 
~Iagnuksenpohja 1833 
Julinin kuilu 1829 
Kiisukaivos (Skansgruvan) 1~31 
)lonet kaivoksista ~aivat nimensä omistajansa mukaan. 
Xiinpä Kijkinkaivos oli saanut mmcnsä Teijon ruukin 
omistajan ja kaivoksen yhden osakkaan, vuorineuvo~ 
J. J. K ijkin mukaan; 
Lud' iginkaivos Bengt Magnus Björkmanin pojan Lud
dgin mukaan; 
Lindsayn kaivos Julinin pojan Lindsayn mukaan; 
Emilianpohja J ulinin tmsl'n puolison Emilie Lindsayn 
mukaan; 
:\lagnuksenpohja B. ~r. Björkmanin mukaan; 
Julinin kuilu Julinin mukaan. 

Vanhan ajan työtavoista ja koneista ym. 

\'uonua 1757 kä:~ tettiiu koelouhinnassa niinhyvin 
polttamista (tillmakning) kuin ampumista. Ei \'arnmu
della twmela, milloin ensinmainittu menettelylapa 
hylättiin, mutta sitä on luultavasti käytetty vielä 1800-
luvulla. Xäin oli \'UOiltl<l t ti23 John Julinin toimesta 
lähetetty kaksi kai,ostvöläista Falun'in kaivok::;elle Ruot
siin oppimaan kaik<:nl \atuista poraamista ja ampumista 
sekä ~täällä vielä muutamissa vuorilajeissa käytettyä 
tapaa louhia kalliot a polttamalla>>. 18't0-vuosiluvulla 
ruvettiin käyttämään talttaporia siihen saakka käytetty
jen !t-särmäisten aseme~ta. \.iclä käytettiin tåbån aikaan 
Bickfordin t uli lankaa, joka korvasi vanhan sytyttämis
ta\·an, jolloin käytettiin tulikivilankaa ja mudilla varus
tettua tikkua. Vuonna 18G5 oli kokonaan luovuttu ~
miehen porauksesta ja ryhdytty 1-miehen porauk~een, 
jolloin \·asaran varsi oli hihnoilla sidottu kyynärvarteen. 
\'uonna 1~1 mvettiin louhinnassa kayttämään dyna
miittia ruudin asemasta. !\ostettaessa malmia ja vettä 
käytettiin pieuemmissa syvyyksissä kasivintturia, joka 
oli köyde!Jä varustettu, Ja tsommissa syvyyksissä he,·os
Yintturia; ensimmäinen oli hanktttu vuonna 17Gu •Stor
gruYan'im kaivohecn. \"esi nostettiin soikoilla. \'uonna 
1S14 pystytettiin >>tuulivintturi•l tai tuulimylly (väder
konst), joka kankiJohdon (konst g,lllg) avulla käytti 
pumppulaitetta, joka muodoltaan vastasi siihen aikaan 
ruots,bisi~sa kaivoksissa b.ytetlyjä, nimittäin porattuja 
puutukkeja ja kuparisia pumppusaappaita. Tätä käy
tettiin 18t>O-vuosilukuun saakka, jolloin se jaksoi nostaa 

lf 
S! 

k 
1/ 

k: 
ol 
ta 
ke 

ha 
:-; ll 
Pt 
e<l 
Hf 
nu 
30 
>y 
ka 
löi 
voi 
ltn! 

Set 
olh 
~~ 

lait 
i\Iu 
esir 
kai· 

'.fl 
voit 
kuil 
vau 
kai~ 
ta 11 

toi V! 

t ull t 
min 

._,.:ai\ 
elaitl 
Kun 
pita 
paa 

~ ...., maln 
.ll!t s 
maa11 

\ ':1 
\ uori 
tvl1je 
ho) f} 
ollut 
a.,; uJh 
otti k 
mi~en 
pain<.' 
t uksi 
ta rkk, 
lai me 

KaivOJ 

\'at~ 
Carl l 



aan. 
ukin 
\1\'0'> 

Lutl-

,ayn 

hyvin 
nnnu
ytapa 
1800-

"mesta f 
Ruot-• 

uk~een, 

•arteen. 
dyna

a yetta 
a, joka 
. heYo" 
., ~stor 
\'uonna 
{vader
kaytti 

1 aikaan 
rattuj.l 

.lt.i käy
i nostaa 

ORIJÄRVEN KAIVOS 1757 - 1957 21 

ainoastaan noin 2/3 vedenvuodosta, jonka ilmoitettiin 
olevan noin t650 kuutiojalkaa vuorokaudessa (43 kuutio
metriä). \'uonna 1820 oli pystytetty »kaksi isoa ilma 
paljetta, jotka pakoittivat kuumaa ilmaa ka~voksiin 
~ulattamaan sinne kasaantuneen jään». Näitä palkeita 
käytti osaksi »pumppumylly•, osaksi hevoskierto. \'uonna 
1 s22 pystytettiin •koneellincm nostokone, johon \ alu
rauta oli hankittu Owen'in verstaasta '1\tkholmasta. 
Käyttö,·oimana käytettiin heYoskiertoa ;{ ~ he\'osta 
,·arten; myö~kin Yoi konetta käyttää pumppumyllyn 
kankijohto. Köysi oli valmistettu rautavitjoista, jotka 
olivat taotut Fiskarsilla. Nostokone rakennettiin uudes
taan vuonna 1827 ja varustettiin sillom pystyssä olevalla 
keilamaisella köysikorilla vaakasuoran asemasta. 

Kun J. W. Aspelin tuli Fiskarsin johtoon 185n, ryhtyi 
h,m toimenpitebiin Orijärven louhinnan parantamiseksi. 

_suurin vaikeus oli veden ja kiven uostossa kaivoksista. 
Puupumppu pystyi nostamaan vain 'l./3 Yedestä ja 1/3 oli 
edelleen nostettava soikoilla hevosvintturin avulla. 
llevosvintturilla nostettiin myös louhittu kivi. Kun ~Iag 
nuksen- ja Emilianpohjat jo olivat 262 j. ja J ulininkuilu 
:l05 j. syviä, eivät puupumppu ja hevosvintturi enää 
1ystyneet pitämään niitä kuivina. Ruotsinmaalaisten 
kaivosa~iantuntijain neuyosta järjestettiin siitä syysta 
1865 vedennostoa varten J ulininkuilun viereen 5-hevos
voimainen höyrykone sekä puupumpun tilalle metallinen 
imu- ja painepumppu, joka sijoitettiin EmilianpohJaan. 
Seurauksena oli, että vedenpinta, joka aikaisemmin oli 
ollut 180 jalan syvyydessä, voitiin alentaa :100 j. syvälle. 
1~6 laitettiin saman höyrykoneen varaan kivennosto· 
laite, JOka aluksi nosti kiven vain Keskikaivoksesta. 
::\1uista se edelleen nostettiin hevosvintturilla. Ruotsin 
tsimerkin mukaan siirryttiin 1863- 65 vermlantilaisten 
kaivosmiesten opastuksella yhdenmichenporaukseen. 

Tuloksena mainitusta uudistuksesta oli, että louhintaa 
,·oitiin 1~64:stä alkaen huomattavasti lisätä. J ulinin 
kuilulta varppikasoille laitettiin rata, jota myöten kivi
vaunut voitiin työntää. Furuhjelmin mielestä Orijärven 
kaivos olikin •höyryvoiman yksinomaisen käytön ansios
ta malmin- ja vedennostossa joutunut uuteen ja, kuten 
toivon, suotui~ampaan vaiheeseen. Tämä kaivos on nyt 
tullut si1hen tllantee~een, jonka ennemmin tai myöhem
min tå} tyy kohdata kaikkia vanhempia ja laajempia 

r 1.;:ah·oksia, jolloin nim. malmin- ja varsinkin vedennosto 
t>lainvoimalla tulee liian kalliiksi, ts. mahdottomaksi*. 
Kun nyt höyrykoneen voimalla voitiin syvätkin kohdat 
pitää \'apaina ,·ede.stå, voitiin noudattaa järkiperäisem
pää ty(buunnitelmaa ja järjestää louhinta sinne, missä 

;-malmia näyttä} tyi entmmän. Furuhjelm olikin vakuuttu
.1ut siit:i, että Orijärvi pitkän ajan kuluessa pysty) tarjoa
maan ~.000-1 0.000 kipp. sulatusmalmia vuodessa. 

\':n 1880 alusta kaivok;et vuokrattiin ruotsalaiselle 
ntorinotnarille Gustaf \lauritz \\'estmanille, joka ryhtyi 
tyhjentamään kaivoksia vedestä 2 höyrypannun ja 3 
hiiyrypumpun, ns. pulsometrin, avulla. Mutta höyryä ei 
ollut riittävasti, ja vain vanhan imu- ja painepumpun 
avulla saatiin vedenpintaa alennetuksi 20 j. 1881 yhtiö 
otti kaivokset taas omaan haltuunsa ja järjesti tyhjentä
mi:-en 1\obelin laitetta ole\·alla voimakkaalla imu- ja 
painepumpulla. Tyhjt·ntäminen saatiin loppuun suorite
tuksi tammikuus..;a 1~Sl. Sen tarkoitttksena oli kaivosten 
tarkka tutkin inen. haivostvotä harjoitettiin vieläkin 
laimeammin ja louhiminen lopetettiin 1~H2 kokonaan. 

Kaivoskartat. malmitutkimukset ja louhintasuunnitelmat 

Yanhinunan kaivoskartan on laatinut vuorimestari 
Carl Lundstrom v. 17!.14. Lundstrom johti Orijarvellä 

kaivostyötä 1700-luvun lopulta lähes 20 vuotta eteenpäin. 
Häm•n 181 'l. ja 1 H11j_ antamiensa selostusten mukaan 
malmi esiintyi 87 1/3 syltä pitkässä, kaakosta luoteeseen 
ulottuvassa malmikentä..<>sa 2 malmisuonena, toisessa tosin 
vain myh kyinä. 

~lalminetsijä S. ~avenius kävi k<>sällä 182'1 tutkimassa 
kai\ ost,l. l."seunmat kah·oksista oli jo v. 1 H22 varustettu 
katoksella, jotta voitiin estää lumen tunkeutuminen 
niihin ja jatkuYa jaätyminen. 

j arkiperaisempäa malmiesiintvmän hyväksikäyttoii 
edisti ~e. että Julin antoi 1H2G kaivostarkastaja Fr. Teng· 
strömin laatia Orijän·est i. tarkemman kaivo,..kartan . 
. Malmin lajittelupaikalle kuljetusta varten rakennettiin 
,,rautatie>>, jota myöten •>kivikarhut>> 1 2 miehen työn
täminä kuljettivat kaivok~ista nostettua kiveä. 

Louhintatavasta, jota Orijärvellä oli harjoitettu jo 
aikoja ennen Julinia, antaa Tengström l830 sellaisen 
lausunnon, että se oli tapahtunut ilman mitään suunni 
telmaa. Oli tavoiteltu vain hetken etua, rikkaimpia löy
töjä, vähät välittäen siitä, missä määrin malmia oli vas 
taisuudessa saatavissa. Seurauksena oli, että viimeai
koina oli täytynyt ylen työläästi louhia malmia katoistu 
ja seinistä, joihin sitä parempina päivinä oli jätett). 
Pohjasta olisi vielä kyllä voitu malmia saada, mutta 
työpaikat olivat jo ilmankin saavuttaneet liian suuren 
laajuuden ja korkeuden. Olihan Länsikaivokse.ssa kattoa 
kannattamassa 2 jattiläismaistä 50 k:n korkusta pylvästa, 
joita ylpeästi kutsuttiin Elefantiksi ja Kameliksi. Syvem
mälle louhiminen olisi \Tien~ t siihen, että kaivos ennemmin 
tai myöhemmin olisi sortunut, kuten virheellisenlouhinnan 
vuoksi oli käynyt Salassa ja Falunissa, aiheuttaen suuria 
kustannuksia. J ulin olikin yleensä luopunut syventa
mästä kaivoksia, mutta siitä oli ollut seurauksena malmin 
yleinen vähentyminen. 

Y. 1H29 Tengström siitä syysta laatikin suunnitelman 
louhinnan jatkami:sesta syvemmalle, suunnitellen sil
loisten pohjain alle uusien työpaikkojen muodostamista. 
Eräs Ruotsin tunnetuimpia vuorimiehiä piti suunnitel
maa hyvänä, ja niin sitä ryhdyttiin heti toteutlamana. 

Tengströmin suunnitelmaan kuului myös uuden pää· 
kuilun avaaminen maanpinnalta kah·ok~en syvimpään 

Kuva 6. l'ulttolouhinnalln .1jettu pcra. 
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kohtaan Emilianpohjasta ja mahdollisesti \'ielä sy\·em
mistä malmikerroksista nostettavaa malmia \·arten. Kuilu 
louhittiin 1h3i- '.2 ja siitä tuli ~05 j. sy,·ä, ulottuen siis 
läh<.•s J 1 syitä Emilianpohjaa syYemmälle. Se tuli maksa
maan lt.~02 h.r. Kuilu "ai nimekseen ]ulininkuilu. Siitä 
avautui käytäviä Lindsavnkaivokseen, Holhuenin- ja 
Pajankujaan sekä Emilian pohjaan. 

\':n 1~G9 jälkeen harjoitettiin kaivostoimintaa vain 
uimeksi siina toivossa, että kai\·okset saataisiin parem
min myydyksi. 1~1 -~2 kaivokset Yielä kerran tyhjen
nettiin tarkkaa tutkimista varten, mutta tutkimus osoitti, 
että vain Keskikaivoksen pohjaa voitiin turvallisesti 
louhia. ~luualla e~iintyi malmia vain katossa, pilareissa 
ja muissa tukipaikoissa, joista sen louhiminen oli vaa
rallista. 1882 lopetettiin louhinta kokonaan. 

lnohduksiin ei Orijärven malmiesiintymft kuitenkaan 
joutunut. Pilinvastoin Orijarven malmialue on ollut kerta 
toist•nsa jälkeen sekä tieteellben tutkimuksen että käy
tänuöllisen yrittelyn kohteena. Ensimmäisenä on mai
nittava vuori-insinööri A. F. Tigerstedt'in tutkimukstt 
lH.~!I UO. 

.\lbnt von Julinin pyynnöstä saapui Tigen;tedt kesä
kuussa 1~R!l Orijilrvt•llt•, missä hänen johdollaan 3 kuu
kauden aikana suoritettiin magnetometrisiä mittauksia. 
'J'uloks<'t merkittiin karttaan, ja näin saadut tiedot olivat 
pohJan,t sitå seuraaYalle malminetsinn:ille. Tähän tar
koituk~een ~aatiin teollisuushallitukselta lainaksi käsi
käyttöineu timanttipora. Syyskuun alusta l~K!I touko
kuun puoliYäliiu JH90 suoritettiin Orijärvellä Tigerstedtin 
johdolla timanttiporausla. 1\Iiehistoon kuului työnjoh
taja, timantin asetta Ja, lt poraaJaa. ja pumpunkäyttäjä. 
Miehistö sai palkkansa Fiskarsin yhtiöltä, joka huolehti 
myos porakoneiden kunnostami~esta. 

Eniten malmia loydettiin J>ajankujan pohjan alla. 
Poranreikä osoitti melkein katkeamatta DO jalan syvyy
teen kuparikiisua ja sinkkivtilkcttä sekä jonkun verran 
lyijykohdetta ja magneettikiisua. Pajankujan itäpäästä 
Yinoon suunnattu reikä kulki koko matkan malmilins-,in 
pituussuuunassa. Poraamalla todettiin myös, että malmi
kentän itäpiiäs:->ä oli jäljellä melkoise:-;ti malmia, ~moin 
Ke:-;kikaivoksen alla. Löydetyt malmh·arastot eivat 
Tigt•rstedtin mielestä kuitenkaan riittäneet suuressa 
laajuude,:-;a harjoitettavaan kaiYostoimintaan tai jalos
tuslaitoksen perustamiseen. Painvastoin oli Tigerstedtistä 
todennäköistä, että Orijärven paävarastot oli jo loppuun 
louhittu. Siitä huolimatta hän kuitenkin piti suotavana, 
että koekaivansta jatkettaisiin käyttamällä sen ohella 
timanttiporausta. ;J. 1. 1l"iU1 allekirjoittamassaan teolli
suu~hallitukselle jätetyssä laajassa kll\·aukse,sa Orijär
ven ja sen ympäristön geolo~ist•sta rakentt•esta ja siellä 
suorittami"taan timanttiporauksista Tigerstedt saat
toikin ilmoittaa, että Fiskars yhtiö kaivosten 01nbtajana 
oli jo aloittanut kaivostyot Pajankupn ja llollmenin
kujan vaihe11la. Kertomuksen mukana oli 'figer:-tedtin 
l H90 laatima geologinen kartta Orijan en, Haukiau ja 
:\falmbugin kaivosten ympänsti>sta. Seuraavat yrittäjät 
Orijan·ella käyttivätkiu monella tavalla hyväk~een 

Tigustedtin tutkimuksia. 
Seurauk>'ena Tigerstedtin tutkimuksesta oli, että 

I:iskars-yhtiii taas ryhtyi suunnittelemaan Orijän·en 
sinkkimalmin hyväksikäyttöa. Satal..-unta nwtta oli 
sinkkimalmia kerääntynyt kaivo,..mäelle, ennen kuin 
sitä ruvettiin käyttämään. 1~57 -f>l:> ja 18G9 sitä kerät
tiin ja myytiin ulkomaille. 1872 7'' louhittiin sinkki
malmia Kiisukai,·ok"esta, josta sitä yleensä oli eniten 
saatu. Mutta kun sen ulkomaille v1enti ei kannattanut, 
vuokrasi vuorinotaari C. ~l. \\ estman, joka omisti 3j8 

Kiisukai••osta, Y:n IAAO alusta Lindsayn- ja \'anhan
kai\·ok!'en sekä sai syntymään AminneJoen varrelle 
sinkkisulaton, kuten toisessa yhteydessä on kerrottu. 
1 R77- Sl louhittiinkin Orijärvellä sinkkimalmia 9'.7 t. 
Käyttokapitaalin puutteen sekä epäonni~tuneiden lait
teiden ja huonon paikan yuoksi sulatto t<.•ki kuitenkin 
pian Yararikon, ja niin pysähtyi sinkkimalmin louhinta
kin. 1HK> -87 Yalikoitiiu taas sinkkimalmia varppi
kasoista ja lähetettiin Newcastleen. 

Kuljetuksen helpottamiseksi rakennettiin raidetie kai
vokselta Orijärven rantaan. Tigerstedtin :-;uorittamien 
tutkimusten johdosta kutsuttiin 1890 Falunista kaivos
insinööri Th. \\'itt tekemiiän ehdotusta malmivarojen 
hyväksikäytöstii. Wittin ehdotuksieu mukaan suori
tettiin sitten :-inkkimalmien kot•kaivauksia insinööri 
\\'. Remmlerin johdolla suurimman osan vuotta 1 S!J2. 
?lfutta kuu samaan aikaan alkanut taloudellinen lasku
kausi alensi sinkinkin hintaa, lopetettiin louhinta syk 
syllä samana vuonna. Sen jalkeen suoritettiin vielä joskus 
malmin Yalikointia ja kai,·oksia pidettiin vedest'i Yapaina. 
::\Iutta kun tulipalo 189~ hädtti pumppuhuoneen, jätet
tiin kaivokset veden Yaltaan. 

Ke~iin HlO() alussa suoritettiin tutkimuksia amerikka 
laisten asiantuntijan avulla, jolloin Sorsl:n tuli vakuuttu
neeksi siitä, että kannattava kaivostyö Orijän·ellä voi
tiin panna kayntiin. 

1\IOG puhdistettiin yhtiön toimesta Orijän·en kaivokset 
vedestä. 1 !lOi o,..tettiin Fiskar:--yhtii.Htä Orijärven ympft
rillä oleva maa-alue ja pantiin k'iyntiin koelouhinta kai
vobis,..a sekå malmin valikointi varppikasoista. 

Sekä kaivostoiminnan suunnittelua \'arten ett<i mai
nostuksena suoma lais· amenkkalaisen yhtiön osakkeiden 
myynnille oli tärkeätä saada p<lte\'än henkilönlaatima e.si
tys Orijärven kai\·oksesta. Suurinta tunnustusta Suomessa 
nautti tässä suhteessa tällöin nwri-ins. Otto Tri.lst<·dt, 
joka toimittuaan 15 vuotta Pitkärannan mukin palve
luksessa y;sta WO't alkaen oli ollut teollisuushallituksen 
ja geologisen toimiston käytettävänä. Jo 1!10o Triistedt 
oli tutkinut Lohjanjärven lähitienoon kalkkiki\·ikerrok
sia ulottaen tutkimuksensa Orijärven kaiYoksille saakka. 
An·attavasti suomalais-amerikkalaisen yhtiön toi1m•k.si
annosta julkaisi Triistedt 1 UO!J Orijän·en malmikenttä· 
nimisen tutkimuksen, jossa han pääasiassa Tigerstedtin 
lSS!.J-!)0 suorittamien magnetomctristen tutkimusteJ "\ 
ja timanttiporausten pohjalla, mutta käyttäen hyvåkseen 
myös Yuorimestari A. F. Thorcldin Ja ylimasuunimestari 
Ilj. Furuhjelmin kuvauksia ~ekä vanhoJa kaivoskarttoja, 
antoi yhteenvedon Orijän·en kai\·oskentän siihenasti
sista tutkimustuloksista. \'iime aikojen koelouhinta or 
"ain sen verran t;iydentänyt jo tunnettua kuvaa, ett; 
oli todettu SO m:n tasolla l)ajankujan alla ol<•van rikkaan 
kupari-sinkkimalmion. Timanttiporaus oli osoittanut 
Uuden ja Cuden LudYiginkaivoksen alla olevan runsaasti 
malmia, mutta Jouhintaa ei siellä vieht ollut toimitettu. 
Orijärven sinkkimalmin jalostamisesta Aminnefo~issa ja 
mvynnbta ulkoma11le Triistedt antaa myös historiallisen 
kuvauksen. Tutkimus julkaistiin sarja~sa Geoteknillisiä 
tiedonantoja, ja sillä oli suuri menekki Suomalais-Ame 
rikkalaisen Kai\'osyhtiön osakkaiden keskuudessa. 

Tällainen »yhteenYetm ei kuitenkaan voinut riittää. 
Kun Triistedtin Orij ärvi-viltkonen oli parh,tillaan pai
nossa, jätti yhtiö geologi~en toimiston kehotuksesta 
senaattiin anomuksen, cttå. \'aitio toimittaisi geologisen 
tutkimuksen Orijärven kaivok,..is:<l siellä parhaillaan 
tapahtuvan louhin.nan aikana, koska s(•llai--esta tulki
muk~esta oli hyötyä paitsi Orijärvelle koko maan kaivos· 
toiminnalle. Geologinen toimisto, joka oli useasti huo· 
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mauttanut, että Orijärven ympäristön malmikenttä 
ansaitsisi enemman huomiota kuin maamme muut tunne
tut malmialul'l't, ja joka oli useasti ennenkin suorittanut 
tutkimuksia Orijarven tienoilla, kannatti ehdotu:->ta 
innokkaasti. Orijan·en tutkimukse,.,ta ei ainakaan voitaisi 
sanoa, että se oli~i »ruumiintarkastuspöytäkirja kuol
leesta liikkeestä•>, kuterr Amerikassa oli tapana sanoa jo 
tyhjentyneen kaivoksen tutkimuksc-;ta. Puolueeton 
arviointi torjuisi myös liioitellut kuvaukset Orijärven 
malmivaroista ja herättäisi luottamusta yhtiön toimin
taan. InsinööriTri1~tedt, joka äskettäin oli saanut tutkiak
seen Kuusjärvl·n kuparilöydön, oli pätevin suorittamaan 
tutlåmuksen. 'l'eolli:mushallitus yhtyi tähän ehdotuk
seen. 18. G. 1 \!O!l senaatti myönsikin tähän tarkoitukseen 
1 .ROO mk, mikä siltä vuodelta oli jäljellä avoinna olevan 
vuori-insinöörin palkasta. Tästä tutkimuksesta ei ole 
kuitenkaan saatu tietoja. 

~Orij ärven malmikenttä~-kirjasen mukaan olivat 
malmi,·arat , .. W08: •Todennäköisesti löytyyä määrä 
keh·ollista malmipitoi~ta kinä (probable ore)~ '.00.000 
t. Tästä arvioitiin saatavan 't.OOO t kuparia, 1.300 t 
sinkkiä, 3~0 t lyijyä ja ~ t hopean. 

Itse kaivostyöstä Orijärvellä suomalais-amerikkalaisen 
yhtiön aikana tiedetään varsin vähiin. Tammikuussa 
1 U08 ilmoitettiin, että louhimistyöt olivat alkaneet. 
Töiden johtajana oli Kalajoella syntynyt Jaakko Wibon, 
joka kolmi~enkymml'tttä \-uott<l oli johtanut kaivostyöt;i 
Kuparisaarella .:\lichiganissa ja nähnyt sikäläisten kai
,·osten kehib ksen melkeinpä alusta alkaen. Orijärvella 
häntä kubutliin kapteeniksi. \\'ilson toivoi kevääseen 
mennessä voivausa asettaa kaikki Amerikasta tuodut 
pontkoneet työhiin Xiin kauan kuin oli tunkeudutta va 
vanhan kaivoks(•n alle, jossa uusi ajanmukainen kaivos 
oli avattava, saatettiin näet käyttäa va in muutamia pora
koneita Saman \' twden lopulla ilmoitetaan Orijän·cltä , 
etta oli saa' utcttu :~oo j:n syvyydessa tavoiteltu uu~i 
tasanne, jolta louhintaa oli jatkettu :12 j. seuraamalla 
laajaa, rikasta ja ! hä jatkuvaa kuplu imalmisuonta . .:\fal 
mia ei ollut myyty l'ikä sulatettu. 

1!!09 jatkui kaivostyö entiseen tapaan . :1.:2.1909 kertoo 
nimimerkki 0. ll. Kauppalehdes~ä . että kun hän äskct 
taiu oli johtaja ~a.tren kanssa käyn) t Orijän·en kaivok 
..,ja katsomassa, oli OriJan·i yhtiön nHmista valtaubista 
ainoa, joka oli työn alaisena. Höyrykoneella hänet Ias· 
kcttiin uudelle tyibkentelytasanteelle 300 jalan sy,·yy
teen läpi maanalabten suurien ho\vien. Porakoneet kävi
vät puristetulla ilmalla, tehden kukin R miehen tyiin. 
Kokeilutarkoituksessa oli edellä mainittua tunnelia nyt 
avattu 32 jalkaa. Yhä sisälsi kh·i rika::.ta kuparia. Par-

r haillaan suunnitdtlin OrijärYelle survimoa ja rautatietä, 
joka tulisi valmiiksi kesällä 1910, ~ekä Suomenlahden 
rannalle sulattaa, jos,.,a voitaisiin käsitellä 500 t vuoro
kaudessa. V:n 1 !JO!l lopulla päätl·ttiin sulatto sijoittaa 
Orijärvelle eikä Suomenlahden ran11alle. 'l'imanttiporaus
ta aiottiin myös r) htyä käyttämään Orijärvellä, mutta 
~uomalais-amerikkalai~en yhtiön aikana ei siitä tullut 
mitään. Suunnitelman laajuutta o~oittaa selån, ctta 
yhhö sai 'uodcn 1 110~1 lopulla ..,iirn:tyksi it..::elleen X2 
OriJarven ja ~en ympäristön kupari-, ..,jnkki- ym. löytöjen 
valtauskirjaa huolimatta Fiskars-yhtiiin vastalauseista 
-tapaus, joka pani Albertvon julinin ja hänen serk· 
kunsa Jacob von Julinin nopeasti valtaamaan itselleen 
Kiskon muita Yapaiksi jääneitä mnlmilöytöjä. Puhelin· 
Johto Orijän·cltä Karjalohjan Kirkonkylään vedettiin. 
Kll\·aavaa yhtiön laajentamissuunuitclmille oli edelleen, 
etta yhtiö kesäkuu.,sa 1009 pyysi saada pitää vara..,tossa 
1200 kg dynamiittia. Jo silloin tarvittiin dynamiittia 

päivittäin GO kg ja tarve yhä kasvoi porakoneiden lisään
tyessä. Teollisuushallituksen ehdotuksesta senaatti suos
tui anomubcen. 

Orijän·ellä oli ensin haluttu tunneleja kaivamalla 
todeta malmin ulottuvaisuus, jotta saatiin selville, miten 
suuria ja millaisia jalostuslaitoksia tarvittiin. Siitä joh
tui, että aikaisemman, enintään 2XO jalan s:yvyydesså 
olevan kaivospohjan alle oli louhittu tunneleja yhteensä 
1 098 jalkaa. 

Kevääseen 1!111 mennessä oli tunueleita jo n. 1!'>00 
jalkaa. ] ulininkuilukin syyennetliin ;>00 jalan tasan · 
teelle. Siten oli kai,·oksissa valmiina tilat laajempaa 
louhintaa 'arteu. Suureksi osaksi oli,·at valmiina myiis 
raiteet ja nostolaitteet. Kaivost' ön kokeiluluonteesta 
johtui, ettei suurempia työläisjoukkoja ollut voitu käyt
tää. Näiden töidt•n pohjalta oli suunniteltu murskaus
ja jalostuslaitos, jotka nekin olivat valmistumisast<'ella. 
Parhaillaan niihin sijoitettiin koneita, jotka voh·at käsi
tellä 150 t malmikiveä vuorokaude..,..,a. Jos tilatut koneet 
~aapuisivat ajois~a. voitaisiin laitokset saada valmiiksi 
3 kuukauden kuluc.::sa. )lalmia ei ollut myyty. 

Seuraavalle omistajalle, Vuorikaivos Oy:lle, antoi 
lausunnon varppimalmin määrästä H.i"l. 1 !ltG G .• \ .• \arto
vaara. Häu nojautui silloisen Olijärven isännöitsijän, 
agronomi ja liikemies Multalan kuutiointiin. \'arpeissa 
laskettiin olevan kiveä 382.000 t t•li metalleksi laskettuna 
kuparia 10'tli t ja "inkkiä 15.280 t. 

\'arsinainen louhinta alkoikin \'. 1!(l2. Sen jälkeen on 
maanalainen louhinta ollut normaalia m,lkasiinilouhintaa. 
Malmi lastattiin pwsista ränneista vaunuihin, jotka 
miesvoimin tyiinncttiin låskoj a 111> öten ja kaadettiin 
kuilun luo sii.iliiiiin. Säiliön alapaasta lastattiin malmi 
uudelleen vaunuun, joka hississ1i nostettiin ylös mttrs
kaamoon. 

\ 'iimebi on "l!Orittanut malmitutkimuksia ~uo llt'n 
)laimi Oy eri otteissa ja eri menetelmin n ·. 194G l q~~r.. 
\'. 194>-> esim. pumpattiin tyhjäbi ja kartoitettiin Iili
järvi ja .i\ygruvan. 

Työvoima ja teho sekä kustannukset 

\·uoteen 1770 saakka oli noin 10 miestä työssä kaivos
luuhinnassa ja lisääntyi työläisten luku 1/t'O lun1lla 
1t0 mieheen, joista 25 toimi kai\•oslouhinnassa. Yuosina 
1800- 1870 vaihteli työläisten luku 120-150 välillä, 
joista 90 1 :w kivenlouhinnassa. ] o 1800 vuosiluvun 
alussa louhittiin yötä päivää, ja Johnvon Julinin aikana 
1 ~20-luvulla nwettiin työskentelemään kahdessa \ uo
rossa työajan ollt:ssa 6-2 ja 2 10. Tämä järje ... tl·lmä 
otettiin käytäntöön osaksi syy:-.tä, ctta työtä pid(·ttiin 
epäten·eellisenä osaksi jotta kaiYostyöläiset saisivat 
aikaa torppicn hoitamiseen ja uain muodoin edelleen 
pysyisivät kaivos työssä. \ ' . l H:22 oli ;>O työläisasuntoa 
yhtiöllä. Vuonna 1H25 ilmoitettiin vuosittaisenlouhinnan 
oleYan ~~ tonnia miestä kohti kaikki työläiset mukaan 
luettuna, ~ekä UR tonnia louhinnassa olevaa miestä kohti. 
\'uonna 1850 saatiin 49 tonnia miestä kohti , ·uode:-;sa 
siihen luettuna kaikki miehet. 

Jo 1 700-luvull,l tekivät kaivosmiehet työnsä urakalla 
saaden palkkansa louhitun määrän mukaan. Seuraa\ an 
vuosisadan alusta lähtien oli kaivosmiesten maksettava 
itse käyttämänsa tarveaineet. 

\'. 1910 kcsallä esim. oli kaivostöissä 2 vuorossa 11 
miestä kummas~akin. 

Kun 1!J30-luvulla louhittiin n. :!~1 .000 t \'UOdessa, tar
vittiin 2S mic,.,ta maan alla. Rikastnmo,.,sa ja maan plalla 
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oli 22. Kaivos kävi kahdessa ja rikastamo kolmessa 8 
tunnin vuorossa. 

\ .iimeisinä toiminta\·uosina 1!150 luvulla oli yhtiön 
koko henkilökunta ii5 henkilöä. Sadassa vuodessa oli 
siten tonneissa miestii ja vuotta kohti mit.tttu teho nous
sut 1'1:st.i G90 ään eli 1 '.-kert'l.iseksi. 

Kun J ulininkuilu louhittiin 1817- 42, tuli se maksa
maan ft.~->02 h.r. (lienee hopcarupla). S) vyyden ollessa 
305 j eli '13 m , oli metrikustannus sitt·n n 52 h.r. Nyky
rahaksi muutettuna se on Suomen Pankin mukaan 70.000 
mkfm. 

\'v. 18C>5- ()5 olivat louhintakustannukset l.i mk 10 p 
J kipp:lta sulatusmalmia. \ ' . 18tit> ne laskivat '• rnk:aan 
2:~ p :iin. Kustannusten aleneminen johtui tehoparannuk
sista ja tuotannon suurencmisesta. Suuri sn oli sekin, 
että rahareformin vuoksi työpalkkoja alennettiin 25 °~, . 

1930-luvun jälkipuoliskolla olivat kaikki kaivoksen 
käyttökustannukset kuten hoito, louhinta, rikastaminen 
ja sekalaiset työt nousseet Smk:aan HO: - toru1ilta 
malmikiveä. 'l'äna aikana 1 g kultaa oli f>O: - a 52: -
markan arvoinen ja kuiva ruisleipä maksoi Smk 5: -
kilolta. 

1'yöläisten keskimääräinen työansio oli tällöin Smk 
7 - tunnilta. 

1\Ietallinoteraukset olivat vuosina 1932- HJ38 keski
määrin 1016 kilolta (Iong ton) seuraavat: 
hijystä (soft lead) {. 15 - 1 -2 n.k. paperi[, 
elektrolyyttikuparista » 41 -11- ll ,. ,. 
~inkistä (spelter) » 15- 11 -0 » » 

Koko toimintaa varten tarvittiin ~ahkotehoa 1,00 kw. 
vuosikulutuksen olle;-;sa 2 17 milj. kilowatti-tuntia. Kus
tannukset tästä olivat noin 0:255 mk kw-tunnilta. 

Louhitut malmimäärät ja tuotteet: 

Louhinta Orijärvellä oli käynnissä keskeytymättä 
vuodesta 17~>7 vuoteen 1870. \'iimemainitun \'Uoden 
jälkeen oli kaivostyö melkein kokonaan scisauksissa 
vuoden 1 !)32 alkuun saakka. 

Louht nnau lillimiiiiräinen laajtms 

T '11osint~ Louh~lt1~ kivea Saatu sulatusma/mitl 

17R2 1791tl 

J 
noin 17!6 1R17 

tonnia 

200.000 X) 

181 <..)_ '12 271.::188 
185:~-(JO 36.\)8~ 
lt>G1 f>3 16.600 
18Wt- H8 72.ROO 
lbti!J- 70 .'J.HOO 
1871- 1931 ,·ähäpätöistä 

Yhteensä noin GOO.OOO 

tonnia 
8.3li2 

52.GWt 
'tH.2fl1 
;>.072 
1.m1o 
ti.7DO 

220 

123.41!) 

") \'uonna 17H7 ilmoitettiin, että >>malmin osamäärä>> 
edellisinä vuosina oli 1 f3, josta louhittu malmiki\·i 
vuosina 1782- 1817 on arvioitu noin 200.000 tonniksi. 

Yllamainitnsta sul:ltusmalmista on saatu n. 11.~>00 
tonnia mrtallista kuparia. 
1!)~2 -5ft rikastettu 70 1.27D t 56.13'1 (rikastetta) 
Kaikkiaan UO 1.27V t 1 7!.J.~>5J t 

Yarsinaisesti ke rtaalleut louhittu kivimäärä on kui
h•nkin vain n. t.:wo.ooo tonnia, sillä V\' . 1 !J32 5'. ribs
tettuun malmiin sisaltyy huomattavasti n.s. 'arppimal
mia eli 'v. 1 757- 1m1 louhitusta poimittua >>jätettii•>. 

\'uosien 1!1::!2 54 kuparirikasteen kupanmäärä oli 
3.700 t. Siten koko kai\·okscsta on saatu yhteensä n. 

~200 t kuparia. Sinkkiä on saatu J Ia .GOO t ja lyijyä 6.100 t. 
Sinkin ja lyijyn tuotanto on kokonaan peräisin YliOsilta 
Hn2 ~>4. 

\' uo~ilouhin nan kehityksestä on kaytcttävissä seu
raa \"ta tietoja: 

Yv. 17:>8- 78 Keskimäärin GS tfv 
1/7!1- flS UIO • 
17!l<l- 180S * 3.120 )) 
1HOU 22 )) 2.200 » 
1S23 3!) » 't .OGO » 

( 180!)- J 882 )) 2. 2~0 )) ) 
1t>S3- 1931 ei louhittu juuri ollenkaan Y.o. lu\·ut tar 
koitta\'at n s. sulatusmalmia, joten varo.;inainenlouhittu 
kivimäärä lienee ollut 3-5-kertainen. 

\'\'. 19T.~ :~$ keskimäärin 30.000 t jv 
193\J 117 >> 2ft.OOO >> 
H.l't8- ;>4 t 'JO.OOO ' 

J älkimmäisissä luvuissa on mukana myös n.s. varppi
malmi. 

Summary. 

OrtjliYI'~ IIUill' 17Ji'-1!JJ7. 

The Orij;ird minc is situated in the parish of Kisko in 
the pro,·incc of Turku and Pori, about :.!0 km to the east 
of the .\ijala minc 

The ore body !ies in n skarn ;.one containing conlieritc 
anthophyllite rocks. On the south thc zonc is bordcn·d by 
granite, on the north by amphibolite In addition . north of 
the relath·cly narrow body of amphibolitc there are small 
showings ot ore. 

This cop}Wr-zinc-ll'au deposil was found in 17 5?. Durin~ 
thc Iong pniotl thl· minc has hcen in existcncc mining 
actidty has sufrcrecl seycral intcrruptions. 

The tuinc has been opcratcd b~ scveral differcnt 0\\ ner:. 
an<l lessces 

In Dl•cember 19:i', the minc was again shut down for a 
uew cxnmination of its future possihilitics. Thus another 
period of produl·th·e mining, wlnch this time had continued 
for over 20 vears, was condudl•tl. 

Lateh· the· mining method has becu shrinkage stopin~. 
The mill hcads have averagcd 0.6 ~o Cu, 2.5 ~0 Zn and 
O.ll ' o Pb. 

Durinl!; thc latest period of operalion thc :;eparation of 
thc ore mincrals took place by selccthe flotation. 

The total production of orc has bc<'n 1,:!00,000 tons. The 
mctal contcnts ot the products havc bccn 8,200 tons of 
cor.pcr, lf, ,600 tons of zinc and ~, 100 tons of lead. 

fhe owncrs of the minc have bcen Robert Finlav 176'•-
1771, 13. ~lagnus an<l Ltulvig Bjorkman 1/S:l-1822, 
Julin-familv 1 ll:.!2 188:1, Fiskars AB 188:1- 1 !106, The 
Finnish Am<-'tican ::\lining Company 1 'JOfi 1 !J 13, Or Yuori· 
kai\·os 1 ':1 1 ;, - 1918, Central!!ruppcns Emissionsaktiebolag, 
Stockholm 19l!l -I~J:.!ll , Ah Zinkgru\·or 19:.!8- 19'o.'i and 
from 1'1',5 the prescnt owm•r Outokumpu Oy. 

Kirjallisuutta 

F!sltola, Pentti, 191 '• On the pctrolmn of tht OnJärVi 
n'don in southwestcrn Finlanil . Bull Comm. Finl. r, o. 

J((wpii11n, \f. 1!. 1 \l'• 1 Kiskon rntisyytt.t 
T..1 1•e, /~veri . lt152 Suomen Yuoritoimi 180!1-1!\8'.. II! 

Harkkohytit, kah·oksct, koncpaj.tt. Histori.tllisin 
tutkimuksia XXXI. :1 . 

'' 1\155 ~eljtinncsvuosisata maamml' kaivo:.· 
toimintaa 188;>- 1'110 (~eoteknill. julk. X;o :;;. 

Laitalwri, 1 (IYJII' , 1 \l:l? Suomen tnaltnit, hyödyllisct mine
raalit , ki\·et ja m1alajit. <~cotcknill. julk X o 42. 

Stirldlci , r . /. 1 'l:l5 Fiskars. 
Kolmcsat .~ vuotta raudanjalostu-.la ja tcollisuus
k ulttuuria Suomessa. 

Trii.~tedl , 0/lo, 1 .109 OnJ 'trn·n malmikenttä. 
Teknillinen Aikakauslt•hti Xo 7, 1 ~Jll 

~ ,,0 6, l!l't!l 
Uusi .\.ura N;o :J!dl, 19.'i'• 


