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KRUUVA

Kari Bastman

Pidin tämän praakningin Meripirtin Kerhon kokouksessa 20.9.2019.

Kruuva oli aikanaan Tvärminnen Kalkkiteollisuuden Kaukassalon kaivos.
Se on kapeaan, n. 15 – 20 metriä leveään kalkkikivisuoneen aluksi 
avolouhoksen muotoon perustuva tuotantoalue, josta maan alle tehtiin 
ensimmäinen kaivoskuilu 1930-luvulla. Kaivos työllisti parhaimmillaan 
toistakymmentä henkeä, joista osa työskenteli poraajina ja lastaajina kaivos-
tunnelissa, osa maan päällä lajittelu-, murskaus- ja lastaustehtävissä.

Alussa lähes koko tuotanto kuljetettiin meriteitse. Lastauslaituri jouduttiin 
rakentamaan varsin pitkäksi matalan rannan takia eikä veden syvyys laiturin 
päässäkään ylittänyt kolmea metriä. Myöhemmin osa kivestä kuljetettiin 
kuorma-autoilla Perniön asemalle ja sieltä edelleen tilaajille.

Uutisiin kaivos päätyi kuolemaan johtaneen onnettomuuden takia 
syyskuussa 2019, kun suljetun kierron laitteistolla sukeltaneesta parista 
toinen hukkui ja toinen joutui Pansioon paineistushoitoon.



  



  

1920 – luvulta peräisin oleva kuva avolouhoksen 
länsipäästä. Kalkkikivisuoni on 70 o kaltevuudella 
ja leveydeltään noin 15 metriä. J. Porra 



  

Kaivosalue peruskartassa,.
Jyrkännemerkit osoittavat 
avolouhoksen laajuuden. 
Kaivoskäytävä ulottuu 
samansuuntaisena 
rengastetun alueen laidasta 
laitaan.



  

Vaaka

MuuntajaLajittelu

Vinssi

Konehuone

Kuilu

Varasto

Varasto

Kaukassalon kaivoksen yleiskaava

Triniittivarasto

Kaivoksen rakennusten sijainti. 
Jäljellä on enää räjähdevaraston 
kalkkitiiliseinät.



  

1920 – 30 – lukujen vaihteessa J. Porran ottama kuva 1920 – 30 – lukujen vaihteessa J. Porran ottama kuva 
louhoksesta. Takana näkyy konehuone, jossa kookas louhoksesta. Takana näkyy konehuone, jossa kookas 
laivanmoottori tuotti kompressorin avulla porauksessa laivanmoottori tuotti kompressorin avulla porauksessa 
tarvittavan paineilman ja käyttövoiman nostolaitteille. tarvittavan paineilman ja käyttövoiman nostolaitteille. 
Kaivoskuilu louhittiin konehuoneen kohdalle. Kuilun Kaivoskuilu louhittiin konehuoneen kohdalle. Kuilun 
kaltevuus on sama kuin esiintymänkin eli 70 kaltevuus on sama kuin esiintymänkin eli 70 oo..



  

Nostokuilun kaavio

Vinssikori ja 
vaunu

Nostotasanne, 
josta rata 
lajitteluun

Kaivos-
kuilu, 
syvyys 
n. 57 m

Konehuone



  

Vinssinhoitaja Raimo Rannikko Vinssinhoitaja Raimo Rannikko 
odottelemassa nostovalon odottelemassa nostovalon 
syttymistäsyttymistä



  

Kaivoskuilu suoraan ylhäältä kuvattuna. Reunalta Kaivoskuilu suoraan ylhäältä kuvattuna. Reunalta 
veden pintaan kymmenisen metriä. Tikkaat ja veden pintaan kymmenisen metriä. Tikkaat ja 
köysirakennelmat todennäköisesti sukeltajien köysirakennelmat todennäköisesti sukeltajien 
asentamia. Kuilun reunat on ympäröity aidalla ja asentamia. Kuilun reunat on ympäröity aidalla ja 
varoitusmerkinnöillävaroitusmerkinnöillä..



  

Kuilun ympäristö ja Kuilun ympäristö ja 
nostotasanteen reuna.nostotasanteen reuna.



  

Vanhaa avolouhoksen pohjaa Vanhaa avolouhoksen pohjaa 
tasanteelta rantaa kohti.tasanteelta rantaa kohti.



  

Vanhaa avolouhoksen pohjaa Vanhaa avolouhoksen pohjaa 
rannasta päin.rannasta päin.



  

Konehuoneesta ovat jäljellä Konehuoneesta ovat jäljellä 
enää vanhan vinssiakselin ja enää vanhan vinssiakselin ja 
polttoainesäiliön jäänteet.polttoainesäiliön jäänteet.



  

Lähellä kuilun reunaa.Lähellä kuilun reunaa.



  

Ilmanvaihtotorni n. puoli Ilmanvaihtotorni n. puoli 
kilometriä kuilusta itään.kilometriä kuilusta itään.



  

Räjähdevaraston jäänteet.Räjähdevaraston jäänteet.



  

Ruokatauko päättymässä Ruokatauko päättymässä 
1930-luvulla. J. Porra1930-luvulla. J. Porra



  

Osasuurennos edellisestäOsasuurennos edellisestä



  

Lajittelu- ja murskausasema, Lajittelu- ja murskausasema, 
josta raiteet kummallekin josta raiteet kummallekin 
sivulle kivivarastoon ja sivulle kivivarastoon ja 
kaksoisvinssi alatasanteellekaksoisvinssi alatasanteelle



  

Vaunut työnnettiin miesvoimin Vaunut työnnettiin miesvoimin 
ja kivet murskattiin lekalla.ja kivet murskattiin lekalla.



  

Kaivoksen työnjohtaja Paavo Kaivoksen työnjohtaja Paavo 
Bastman ja Tvärminnen Bastman ja Tvärminnen 
Kalkkiteolllisuuden Lennart Kalkkiteolllisuuden Lennart 
Nordberg.Nordberg.



  

Lajitteluasema tällä hetkellä.Lajitteluasema tällä hetkellä.



  

Sulfiittikivivarasto, Sulfiittikivivarasto, 
lajitteluasema ylhäällä oikeallalajitteluasema ylhäällä oikealla



  

Alatasanteen vaunulastausta.Alatasanteen vaunulastausta.



  

Sokerikiven lastausta Sokerikiven lastausta 
vaunuun.vaunuun.



  

Myös hienompi kiviaines Myös hienompi kiviaines 
otettiin talteen.otettiin talteen.



  

Lastaustauko vaakahuoneen Lastaustauko vaakahuoneen 
edessä.edessä.



  



  

Viimeisimpiä kuvia 
lastauslaiturista.



  

Lastauslaituri on purettu ja puut Lastauslaituri on purettu ja puut 
kasvaneet, alapuolella kasvaneet, alapuolella 
kesämökkejä.kesämökkejä.



  

Lastauskirjanpitoa vuodelta 1955



  

Lastauskirjanpitoa vuodelta 1955



  

Lastauskirjanpitoa vuodelta 1958



  

Päivätyöluettelo vuodelta 1954.
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