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Kaivoksen johtajan terveiset
Kittilän kaivoksella tuotanto on sujunut ennusteiden mu-
kaisesti, ja uusi vedenkäsittelylaitos on lunastanut odo-
tukset. Laajennusprojektien suunnittelu on työllistänyt 
kovasti kaivoksen henkilökuntaa.

Avoimien ovien päivä
Kittilän kaivos vietti Agnico Eaglen 60-vuotisjuhlaa Kit-
tilän urheiluhallissa 19. elokuuta avoimien ovien päivän 
merkeissä. Kävijämäärä nousi ennätykselliseen 680 
vierailijaan.

Kiitos palautteesta!
Meille on tärkeää saada sidosryhmiltämme palautetta 
toiminnastamme. Olemme luoneet erilaisia palautteen-
antomekanismeja, joista yksi on kerätä avoimien ovien 
päivänä vierailijoilta kirjallista palautetta.

Syksy on jälleen kerran ollut 
kiireistä aikaa Kittilän kaivok-
sella. Tuotanto kaikkine oheis-
toimintoineen, mukaan lukien 
projektit ja tulevaisuuden suun-
nit telu, ovat työllistäneet meitä 
kaikkia. On hienoa, että veden-
käsittelylaitos on toiminut  alusta 
saakka erinomaisesti ja olemme 
päässeet ympäristö luvan mu-
kaisen sulfaatin luparajan ala-
puolelle.  

Malmia louhitaan koko ajan 
syvemmältä, joten lähestymme 
ajankohtaa, jolloin nostokuilu on 
tulevaisuutemme turvaamiseksi 
välttämättömyys. Siksi kuilun ja 
sen aiheuttamien oheistoiminta-
muutosten suunnit telu etenee. 
Tulevaisuuteen valmistautumisek-
si olemme    li säk si jättäneet 
ympäristö lupahakemukset, jotka 

Kittilän liikuntahalli osoittautui 
oivalliseksi paikaksi messutyyp-
pisen tapahtumamme järjestämi-
seen. Päivän aikana esittelimme 
toimintaamme malminetsinnästä 
aina kultaharkon valuun saakka, 
ja mukana oli myös kaivoksen 
urakoitsijoita ja yhteistyökump-
paneita. Kävijämäärä kohosi en-
nätykselliseen 680 vierailijaan.

Päivänä aikana kaivok-
sen johtaja Mikko Korte-
niemi piti yleisölle kolme 
ajankohtaiskatsaus ta. Kaivokselle 
tehtiin seitsemän kiertoajelua 
täysillä linja-autoilla. Kiertoaje-
luilla tutustuttiin kaivosalueen eri 
toimintoihin, kierrettiin rikastus-
hiekka-allasalue ja pysähdyttiin 
valokuvaamaan Suurikuusikon 
avo  louhokselle, jonka louhinta 
päättyi marraskuussa 2012.

Lämmin kiitos kaikille vierail-
lemme, yhteistyökumppaneillem-

Kolmena peräkkäisenä vuonna 
olemme keränneet avoimien ovi-
en päivänä vierailtamme palau-
tetta toiminnastamme. Tänä 
vuonna palautelomakkeen jätti 
141 vastaajaa. Kysyimme, mil-
laisia odotuksia vastaajilla on 
Kittilän kaivosta kohtaan. Palaut-
teiden sisältö oli saman tyyppistä 
kuin aiempinakin vuosina. 

Eniten vastaajia huoletta-
vat ympäristöasiat ja erityisesti 
vesienhallinta. Vastausten pe-
rusteella monet toivovat meiltä 
ympäristöasioiden hoidossa valp-
pautta, toiminnan haitallisten 
vaikutusten minimointia, uusim-
man tekniikan käyttöä ja myös 
edelläkävijyyttä. Myös kaivos-
alueen maisemointi kaivostoimin-
nan päättymisen jälkeen mainit-
tiin vastauksissa.

Vastaajat painottivat toimin-
nan kestävyyttä. Heille on myös 
tärkeää, että muut elinkeinot, 
kuten poronhoito, eivät kärsi kai-
vostoiminnasta, ja että paikalliset 
asukkaat hyötyvät kaivostoimin-
nasta mahdollisimman laajasti. 
Työllistämisnäkökulmaa pidetään 
tärkeänä. Toimintamme toivottiin 
myös laajentuvan ja jatkuvan pit-

koskevat purku putken ja uuden 
rikastus hiekka-altaan rakenta-
mista sekä altaan tarvitsemaa kai-
vospiirin laajentamista. 

Kullan hinta on ollut lähes 
koko vuoden melko hyvällä tasol-
la, noin 1 250 dollaria/unssi. Kul-
lan hintaan emme voi vaikuttaa, 
ja siksi meidän on pidettävä huol-
ta kustannustehokkuudestamme. 
Tämä on turvallisuuskulttuurin 
parantamisen lisäksi tärkeä kehit-
tämiskohteemme vuonna 2018. 
Molempiin seikkoihin tulemme 
panostamaan entistä enemmän 
kaikilla organisaatiotasoilla.

Hyvää ja turvallista alkavaa talvea!

Mikko Korteniemi
kaivoksen johtaja

me sekä työntekijöillemme, 
joiden ansiosta päivä onnistui niin 
hyvin. Erityiskiitoksen ansaitsevat 
Kittilän kunnan liikuntatoimi ja 
erityisliikunnanohjaaja Pasi Jun-
tunen, jonka apu järjestelyissä oli 
korvaamaton.

kään ja siten tuottavan vaurautta 
ja hyvinvointia Kittilään.

Osa vastaajista koki saaneen-
sa riittävästi tietoa toiminnas-
tamme, mutta osa toivoi lisää 
avoimuutta ja rehellistä tiedot-
tamista myös mahdollisista 
ongel mista. Lisää tietoa kaiva-
taan toimintamme vaikutuksista 
ympäristöön. 

Avoimien ovien päivien 
järjestäminen sai kiitosta ja niiden 
toivotaan jatkuvan myös tulevai-
suudessa.

Vastaajat haluavat saada tie-
toa toiminnastamme etupäässä 
paikallismedian, sosiaalisen me -
dian, verkkosivujemme ja avoi-
mien ovien päivän kautta. Myös 
kaivoksen osallistumista erilaisiin 
tapahtumiin ja koululaisvierailu-
jen järjestämistä pidetään hyvänä.

Kiitämme kaikkia kyselyym-
me vastanneita ja toivomme 
saavamme palautetta jatkos-
sakin. Sitä varten meillä on verk-
kosivuillamme osoitteessa www.
agnicoeagle.fi kaksikin palautelo-
maketta. Meille voi myös lähettää 
sähköpostia osoitteisiin yhteis-
kuntavastuu@agnicoeagle.com 
ja info.finland@agnicoeagle.com.

Kit t i län kaivoksen t iedotus leht inen

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄT

• ensimmäisen kerran Kittilän  
kaivoksen avajaisten yhtey-
dessä vuonna 2009

• järjestetty säännöllisesti 
vuosittain vuodesta 2012 
lähtien 

• tavoitteena esitellä toimin-
taamme ja  edistää vuoro-
puhelua sidosryhmiemme 
kanssa

• kävijöitä vuosittain 400 - 
680 henkeä

Kivet kiinnostivat vieraitamme avoimien ovien päivänä.
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Kesätyöt
Viime kesänä Agnico Eagle 
Finland Oy työllisti Kittilän 
kaivoksella ja malminetsin-
nässä 73 kesätyöntekijää, 
joista 80 prosenttia oli 
tutkinto-opiskelijoita. Kesä-
työntekijöistä 45 prosenttia 
oli kotoisin Kittilästä. Heidän 
keski -ikänsä oli 23 vuotta, ja 
25 prosenttia heistä oli nai-
sia. Ilmoitamme ensi vuoden 
kesätöistä tammi-helmikuus-
sa 2018.

FEM-
konferenssi
Loka-marraskuun vaihteessa 
Lapin liitto järjestää Levillä 
11. kansainvälisen Fenno-
scandian Exploration and 
Mining (FEM) -konferenssin. 
Konferenssista on vuosien 
saatossa kasvanut  Euroopan 
merkittävin malminetsintään 
ja kaivostoimintaan keskit-
tyvä tapahtuma. Tapahtu-
maan on ilmoittautunut yli 
1 000 osallistujaa. Agnico 
Eagle Finland Oy on tänä 
vuonna FEMin pääsponsori.

60-vuotias 
Agnico Eagle
Agnico Eaglen virallinen 
perustamispäivä on 25. 
loka kuuta 1957, jolloin se 
listautui Toronton pörssiin. 
Kuudenkymmenen vuoden 
aikana yhtiöstä on kasvanut 
maailman yhdeksänneksi 
suurin kullantuottaja (2016). 
Juhlavuoden kunniaksi yhtiö 
on tuottanut joukon videoita, 
joilla työntekijämme kertovat 
muistojaan ja näkemyksiään 
Agnico Eaglesta. Lue 
tarinamme ja katso videoita 
osoitteessa 

www.agnico eagle.com. 

Tuotantotalouden diplomi- insi-
nööri Jani Lösönen, 41, nimi-

tettiin toukokuun alussa Agnico 
Eaglen Euroopan toiminnoista 
vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi 
ja tytäryhtiö Agnico Eagle Finland 
Oy:n toimitusjohtajaksi. Siirtymi-
nen Ekokemin toimitusjohtajan 
tehtävästä kaivosteollisuuteen ei 
kuitenkaan ollut kovin suuri muu-
tos, sillä Lösösellä on vahva taus-
ta raskaassa teollisuudessa. 

Vastuullinen ja pitkäjänteinen 
”Se kuva joka minulle syntyi Ag-
nico Eaglesta ihan alussa, on vah-
vistunut kuluneen puolen vuoden 
aikana”, Lösönen toteaa. ”Agni-
co Eagle haluaa olla vastuullinen 
ja pitkäjänteinen toimija ja osa 
paikallisyhteisöä. Se näyttäytyy 
myös erinomaisena työnantaja-
na, joka pitää poikkeuksellisen 
hyvää huolta työntekijöistään”, 

Lösönen kuvailee työnantajaansa.
Agnico Eagle Finland Oy on 

viime aikoina tukenut voimak-
kaasti Pohjois-Suomen koulu-
tusta. Viime keväänä se lahjoitti 
Oulun yliopistolle miljoona euroa 
tukeakseen kaivannaisalan kou-
lutus- ja tutkimuskeskusta Oulu 
Mining Schoolia. Lapin yliopisto 
puolestaan sai 100 000 euroa 
puo liksi kasvatustieteiden ja puo-
liksi oikeustieteiden tutkimuksen 
ja koulutuksen kehittämiseen. 

”On meillä tässä itsekkäät-
kin tarkoitusperät, sillä panos-
tamalla Pohjois-Suomen nuorten 
opiskelu mahdollisuuksiin voim-
me saada hyvää, osaavaa työvoi-
maa tulevaisuudessa. Meille-
kin on hyvä asia, jos nuoret 
voivat opiskella pohjoisessa ja 
vielä saada työtä kotiseudul taan”, 
Lösönen kuvailee lahjoitus ten 
taustoja.

Tulevaisuuden toimiala 
Lösösen mukaan koko toimi-
alan yhteinen haaste on saada 
kaivosteollisuutta koskeva jul-
kinen keskustelu kääntymään 
negatiivissävytteisestä posi tiivi-
seksi. ”Kaivostoimijat ovat teh-
neet paljon positiivisia asioita ja 

pyrkivät toimimaan vastuullises-
ti. Meidän on kuitenkin ansait-
tava suuren yleisön luottamus 
joka päivä, ja se vaatii kaikilta 
kaivosalan toimijoilta kestävän 
kehityksen periaatteiden kun-
nioittamista. Tavoitteena olisi 
päästä siihen, että nuoret ja par-
haat kyvyt Suomessa pitävät kai-
vosteollisuutta kiinnostavana ura-
vaihtoehtona.” 

Kittilän kaivoksen tulevaisuu-
den Lösönen näkee valoisana. 
”Paljon hyvää työtä on tehty vuo-
sien varrella, ja Kittilän kaivokses-
ta on kasvanut Euroopan suurin 
kultakaivos. Tavoitteena on pysyä 
kasvun tiellä. Kustannustehok-
kuus on tärkeää kilpailukyvyn ja 
tulevaisuuden kannalta, ja siksi 
meidän tulee koko ajan parantaa 
toimintaamme ja haastaa olemas-
sa olevia käytäntöjä.”

”Meillä on maailmanluokan 
kultaesiintymä, joten kun teemme 
oikeita asioita vastuullisesti, 
ympäristön huomioon ottaen ja 
kustannustehokkaasti, meillä on 
pitkä tulevaisuus edessämme. 
Samalla voimme luoda hyvinvoin-
tia ja elinvoimaisuutta koko Kes-
ki-Lapin alueelle”, Jani Lösönen 
toteaa.

Elinkeinoministeri Lintilä vieraili kaivoksella

LYHYESTIHyvä ensivaikutelma
Jani Lösönen tuntee kotiutuneensa hyvin Agnico 
 Eagleen. Toiminnan vastuullisuus ja pitkäjänteisyys sekä 
huolenpito työntekijöistä ovat tehneet vaikutuksen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
vie raili Kittilässä 22. syyskuuta ja 
teki samalla visiitin Kittilän kaivok-
selle. 

Ministerivierailun ta voit teena 
oli tutustua Kitttilän kunnan 
elinkeino elämään ja eri tyisesti 
sen kahteen tukijalkaan, matkai-
luun ja kaivostoimintaan. Lintilän 
seurueessa kaivoksella oli muka-

na myös Kittilän kunnan edusta-
jia.

Kittilän kaivoksella ministeri 
Lintilä ja muut vieraat tutustui-
vat maanalaiseen kaivokseen ja 
saivat lyhyen oppitunnin Kittilän 
kaivoksen toiminnasta isänniltään 
toimitusjohtaja Jani Lösöseltä ja 
kaivoksen johtaja Mikko Korte-
niemeltä.

“Kaivosalan menestyminen  
on erittäin tärkeää Pohjois-
Suomen ja koko maan taloudelle. 
Omalta osaltani haluan työsken-
nellä niin, että kaivostoiminta 
ja matkailu voivat molemmat 
menestyä täällä pohjoisessa – 
kasvun ja työllisyyden nimissä”, 
elinkeinoministeri Lintilä toteaa 
antamassaan tiedotteessa.

Kuva: Anne Jaspis Toivonen
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liikkeelle geologiasta. Tämä esiin-
tymä on siitä ihmeellinen, että 
se näyttää vain kasvavan. Mitä 
enem män kairaamme, sitä enem-
män löydämme. Malmio on moni-
mutkainen ja kallis louhia, mutta 
aina löytyy uusi, syvempi lävistys, 
joka kasvattaa malmivarantoa. Se 
tuo jatkuvuutta”, Ingmar kuvailee 
Suurikuusikon kultaesiintymää. 
”Agnico Eaglen suurimmat yksit-
täiset malmivarat ovat Kittilässä, 
noin 20 prosenttia yhtiön kaikista 
malmivaroista. Siksi Kittilän kai-
vos on yhtiölle tärkeä, ja sen tule-
vaisuuteen halutaan investoida.”

”Prosessi on nyt hallussa. 
Sitä pystytään ajamaan niin, että 
tuotantoennusteet toteutuvat. 
Työntekijät oppivat koko ajan 
lisää. Kaikkein tärkeintä on hyvä, 
sitoutunut henkilöstö, joka osaa 
työnsä. Meillä on tänä päivänä 
Kittilässä monenlaista erikois-
osaamista, rikastusprosessissa 
ja kaivospuolella, jota ei muual-
ta Suomesta tai muilta Agnicon 
kaivoksilta löydy”, Ingmar kiittää 
henkilökuntaansa. ”Lisäksi meillä 
on hyvä paikallinen johto ja uu-
det, nuoret vetäjät.”

Yksi asia eläkkeelle jäävää 
toimitusjohtajaa kuitenkin mieti-
tyttää: ”On huolehdittava siitä, 
että pidämme kustannukset kuris-
sa. Käyttökustannusten nousu on 
ainoa asia, jonka näkisin merkit-
tävänä riskinä kaivoksen pitkälle 
tulevaisuudelle. Mutta aika paljon 
käyttökustannusten nousun hallit-
seminen on omissa käsissä.”

”Tiedän, että tulen kai-
paamaan Lapin ihmisiä, heidän 
suoruuttaan ja mutkattomuutta-
an. Aika Agnico Eaglella on ollut 
tärkein jakso urallani. Olen ollut 
onnekas, kun olen saanut olla 
mukana kehittämässä tätä kai-
vosta ja yhtiötä.”

Agnico Eagle Finland Oy:n 
pitkä aikaisen toimitusjohta-

jan ja Agnico Eaglen Euroopan 
toiminnoista vastaavan varatoi-
mitusjohtajan Ingmar Hagan 
työkiireet ovat hieman hellit-
täneet, kun Jani Lösönen nimi-
tettiin hänen seuraajakseen tou-
kokuun alussa. ”Vielä pitää tehdä 
viimeisiä asioita pois, mutta en 
ole ollut rutii neissa mukana enää 
muutamaan kuukauteen. Kivalta 
tuntuu. Tätä on nyt tehty 40 vuot-
ta.”

Haga kertoo kuulleensa Ag-
nico Eaglesta ensimmäisen ker-
ran 1990-luvun alussa, jolloin 
se oli ”vain joku kanadalainen 
pikkufirma”. Vuonna 2005 tämä 
pikkufirma teki ostotarjouksen 
ruotsalaisesta Riddarhyttan Re-
sources AB:sta, joka omisti Kit-
tilässä sijaitsevan Suurikuusikon 
kultaesiintymän. Vuoden lopulla 
yhtiön torontolaiset johtajat vie-
railivat Dragon Miningin Orive-
den kultakaivoksella. Haga oli 
siihen aikaan Dragon Miningin 
Suomen yhtiön toimitusjohtaja. 
Seuraavan vuoden alussa hän sai 
kiinnostavan työtarjouksen Agni-
co Eaglelta, joka oli aloittamassa 
Suurikuusikon kultaesiintymän 
kannattavuustutkimusta.

Alku aina hankala
Agnico Eaglen Kittilään peruste-
tun tytäryhtiön palkkalistoilla oli 
aluksi vain muutama työntekijä. 
Pian kuitenkin tuli ajankohtaiseksi 
alkaa organisaation rakentami-
nen ja rekrytointi, mikä on jäänyt 
Hagan mieleen haastavana ja 
mielenkiintoisena vaiheena.

Suurikuusikon esiintymän 
kulta  malmi on refraktorista, jol-
laista Suomessa ei ollut aiemmin 
louhittu eikä rikastettu. Yhtiö ar-
vioi autoklaavin olevan kannatta-
vin vaihtoehto, vaikka sen käyttö 
rikastusprosessissa oli emoyh -
tiöllekin aivan uutta.

”Haasteet ovat melko saman-
laisia, oli sitten kyseessä uuden 
projektin aloitus tai vaikkapa 
laajennushanke”, Haga toteaa. 
”On tärkeää osata arvioida oi-
kein. On oltava riittävän varovai-
nen investointeja ja käyttökuluja 
arvioitaessa, mutta ei kuitenkaan 
liian konservatiivinen, jolloin 
hyvästäkin projektista voi helposti 
tulla kannattamaton. On oltava 
innovatiivinen ja etsittävä uu-
sia ratkaisuja. Pitää löytää oikea 
tasapaino, jolla projekti saadaan 
eteenpäin.”

Oma haasteensa oli kaivoksen 
rakentaminen ajankohtana, jol-
loin Pohjois-Suomessa oli menos-
sa oikea rakennusbuumi. ”Levillä 
oli käynnistetty isoja hankkeita: 
Levi Summit, Sokos-hotelli… Oli 
pulaa urakoitsijoista, tavaran-
toimittajista, ja hirvittävä pula 
työntekijöistä, varsinkin kokeneis-
ta työntekijöistä. Kiivaimmassa 
rakennusvaiheessa oli suomalais-
ten lisäksi rakentajia muun muas-
sa Virosta, Liettuasta, Venäjältä ja 
Puolasta. Yhteistä kieltä ei ollut ja 
kommunikointi oli vaikeaa, mutta 
mitään isompia vahinkoja ei on-
neksi sattunut”, Haga muistelee 
kaivoksen rakennusvaihetta.

Kolmas haasteellinen jakso 
oli syksyllä 2008, kun rikastus-
prosessia käynnistettiin. ”Ensim-

mäiset puoli vuotta autoklaavi oli 
enemmän alhaalla kuin ylhäällä. 
Ulkopuolelta ei apua liiemmin 
saatu ja kantapään kautta opittiin. 
Ei ollut muita vaihtoehtoja kuin 
yrittää ja yrittää ja saada prosessi 
toimimaan.”

Tärkeä paikallisyhteisö 
Kittilän kunta toivotti uuden 
kaivosyhtiön lämpimästi terve-
tulleeksi. Ensimmäiset keskus-
telut kunnan edustajien, varsinkin 
silloisen kunnanjohtaja Seppo 
Maulan kanssa olivat innostuneita 
ja positiivisia. Ingmar muistelee, 
että kunnanisät kävivät jopa 
Kanadassa opiskelemassa kaivos-
alaa, mikä teki Agnico Eaglen 
hallitukseen suuren vaikutuksen. 
”Matkailu oli alkanut kehittyä 
Kittilässä myönteisesti, mutta he 
halusivat kunnalle toisenkin tuki-
jalan. He olivat avarakatseisia.”

”Jo Outokumpu Oyj:n aika-
na opin, että jokaisen projektin 
alussa, olipa sitten kyse malmin-
etsinnästä tai kaivosprojektista, 
on hyvin tärkeää pitää paikalliset 
ihmiset ajan tasalla - kiertämällä 
kaikki talot ja kertomalla, mikä 
on tavoite ja mitä ollaan te-
kemässä. Pyrimme alusta saakka 
keskustelemaan ihmisten kanssa 
ja kertomaan avoimesti suun-
nitelmistamme. Tämä on myös 
Agnico Eaglen perinne ja siihen 
satsa taan paljon. Hyviä esimerk-
kejä tästä tänä päivänä ovat avoi-
mien ovien päivät ja kaivoksen 
yhteistyöryhmä.”

Menestyksen avaimet 
”Geologi kun olen, lähden aina 

Kaikkein tärkeintä on sitoutunut henkilöstö
Agnico Eagle Finland Oy:n eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Ingmar Haga on ylpeä 
Euroopan suurimmaksi kasvaneesta kultakaivoksestaan. Hän kiittää Kittilän kunnan 
vahvaa tukea kaivoshankkeelle ja kaivoksen sitoutunutta henkilökuntaa, mutta tärkeä 
on myös maailmanluokan kultaesiintymä.

Ingmar Haga korostaa vuoropuhelua sidosryhmien 
kanssa projektin kaikissa vaiheissa.

• Kaivoksen rakentaminen 
alkaa  kesällä 2006.

• Ensimmäinen kultaharkko 
valetaan tammikuussa 
2009. 

• Avolouhinta päättyy loppu-
vuonna 2012.

• Rikastamon laajennus val-
mistuu loppuvuonna 2014.

• Miljoonas kultaunssi vale-
taan helmikuussa 2016.

• Ennätykselliset 202 508 
unssia kultaa tuotetaan 
vuonna 2016.

KITTILÄN KAIVOS 
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Työtyytyväisyyskysely
Kolmas koko Agnico Eaglen henkilöstön kattava työtyy-
tyväisyyskysely järjestettiin keväällä.

Agnico Eagle järjesti huhti- ja 
toukokuun vaihteessa työtyy-
tyväisyyskyselyn kaikissa yhtiön 
toimipaikoissa. Tämä oli kolmas 
kysely laatuaan; edelliset kyse-
lyt toteutettiin vuosina 2014 ja 
2011. Agnico Eagle Finland Oy:n 
työntekijöiden vastausprosentti 
nousi poikkeuksellisen korkeak-
si eli lähes sataan prosenttiin. 
Myös muissa Agnico Eaglen to-
imipaikoissa vastattiin kyselyyn 
aktiivisesti. 

Työtyytyväisyyskyselyssä kysyt-
tiin henkilöstön mielipiteitä muun 
muassa yhteiskuntavastuuseen, 
työturvallisuuteen, esimiestyöhön 
ja oman työn tekemiseen liit-
tyvistä asioista. Samalla oli mah-
dollista kommentoida vapaasti 
Agnico Eaglellä työskentelyä, 
toiminnan kehitystä ja työturvalli-

suuden parantamista. 
Agnico Eaglen Euroopan 

toimintojen johtoryhmä ja Kit-
tilän kaivoksen johtoryhmä tu-
tustuivat kyselyn tuloksiin kesän 
aikana. Syksyn kuluessa tulokset 
käsitellään osastoittain ja työryh-
mittäin koko henkilöstön kanssa, 
ja kussakin ryhmässä pohditaan 
omaan työhön kohdistuvia paran-
nus- ja kehitysideoita. 

Kaivoksen johtoryhmä käy läpi 
osastojen ja ryhmien parannuseh-
dotukset, ja samalla määritellään 
koko kaivosta koskevat kehi-
tystoimet. Johtoryhmä seuraa 
kehitysideoiden suunnittelun 
etenemistä ja sovittujen toimen-
piteiden toteutumista siihen 
saakka, kunnes suunnitellut toi-
menpiteet on toteutettu.

Vedenkäsittelylaitos
Kittilän kaivoksen vedenkäsittelylaitos aloitti toimin-
tansa vuoden vaihteessa. 
Vedenkäsittelylaitoksella käsi-
tel lään prosessivettä, josta 
osa saadaan käsittelyn jälkeen 
ympäristöluvan mukaisesti laskea 
pintavalutuskentän kautta Seuru-
jokeen. Sulfaatinpoistolla alen-
netaan Seurujoen kaivosvesistä 
aiheutuvaa suolakuormitusta.

Kittilän kaivoksella sulfaatti 
aiheutuu malmista, joka on sul-
fidityyppistä. Rikastamolla malmi 
käy läpi autoklaaviprosessin, jos-
sa sulfidit hapettuvat sulfaateiksi 
korkeassa paineessa ja lämpöti-
lassa. Osa muodostuneista sul-
faateista poistuu jo autoklaavin 
jälkeisessä neutralointiprosessis-
sa, mutta veden jatkokäsittely eril-
lisessä vedenkäsittelylaitoksessa 

laskee veden sulfaattipitoisuutta 
niin, että päästään ympäristölu-
vassa asetetun rajan alle. 

Eri testauksista ja koeajois-
ta saatujen tulosten perusteella 
kipsisaostus valikoitui käyttökel-
poisimmaksi ratkaisuksi sulfaa-
tin poistossa. Sulfaatin saostus 
kipsiksi on toiminut hyvin kulu-
vana vuonna, ja käsitellyn veden 
sulfaattipitoisuus on keskimäärin 
hieman alle 2000 mg/l, joka alit-
taa ympäristöluvan luparajan 
3000 mg/l. Vuonna 2018 lupa-
raja laskee arvoon 2000 mg/l. 
Tämän vuoden käyttökokemus-
ten perusteella sulfaattipitoisuus 
tulee pysymään annetun rajan 
alapuolella. Abit vierailivat kaivoksella

Kittilän lukion abiturientit vierailivat kaivoksellamme 
syyskuussa. Tämä oli ensimmäinen lukiolaisten vierailu 
Kittilän kaivoksella.

Kittilän lukion abiturientit opetta-
jineen vierailivat kaivoksellamme 
syyskuussa. 

Aloimme suunnitella vierai-
lua elokuussa, kun kaivoksen 
edustajat saivat kutsun Kittilän 
opettajien koulutuspäivään esit-
telemään yhteistyömahdollisuuk-
sia koulujen kanssa. 

Innostus oli molemminpuolis-
ta, kun keskustelimme muun 
muassa koululaisvierailuista, 
kaivostyöpaikkojen ja koulu-
tusmahdollisuuksien esittelystä 
vanhempainilloissa ja kaivostoi-
mintaan liittyvien aihepiirien inte-
groimisesta eri oppiaineisiin.

Lukion englannin kielen 
opetta jan Jaana Jylhän toivomuk-
sesta kaivoksen teknologia- ja ke-
hittämispäällikkö André van Wa-
geningen esitteli toimintaamme 
englanniksi. Koulutuskoordinaat-
tori Pia Pitkänen oli puolestaan 
valmistellut esityksen kaivoksen 
eri työtehtävistä ja kaivosalan 
koulutusmahdollisuuksia.

Vierailun päätteeksi teimme 
kiertoajelun rikastushiekka-allas-
alueelle ja Suurikuusikon avo-
louhokselle, jossa pysähdyimme 
ottamaan valokuvia. Tarkoituk-
senamme on toteuttaa abivierailu 
tulevaisuudessa vuosittain. 

Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä tutustui 
vedenkäsittelylaitokseen maaliskuussa.

Purkuputki Loukiseen
Agnico Eagle Finland Oy on hakenut lupaa rakentaa 
purkuputkilinja Kittilän kaivokselta Loukisen pääuomaan 
Sotkajokisuun alapuolelle.
Rakennettavalla purkuputkella 
kaivoksen käsitellyt prosessive-
det ja maanalaisen kaivoksen 
kuivatusvedet johdetaan uuteen 
purkupaikkaan Loukiseen. Tällä 
investoinnilla varaudumme laa-
jenevan maanalaisen kaivoksen 
vesitaseen hallintaan tulevai-
suudessa.

Lupahakemukset on toimi-
tettu viranomaiselle ja lupa-
menettelyt ovat käynnistyneet. 
Purkuputkilinjan maa-aluei-
den  käyttöoikeudelliset seikat 
käsitellään kaivoslupamenette-

lyssä, jossa linjaa haetaan kaivok-
sen apualueeksi. Putkilinjan 
arvioidaan olevan käytössä aikai-
sintaan loppuvuonna 2019.

Kaivoksen päästöjen ei arvioi-
da heikentävän vastaanottavien 
vesistöjen ekologista tilaa, vaan 
niiden tilaluokan arvioidaan säily-
vän Loukisessa hyvänä ja molem-
missa Ounasjoen vesimuodos-
tumissa erinomaisena.

Maanomistajia on informoitu 
tarkemmin purkuputken raken-
tamissuunnitelmista ja tehtävistä 
maaperätutkimuksista.


