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KAIVOSSANOMAT

Yhteistyöryhmä toimii  
aktiivisesti
Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä kokoontui viime vuon-
na kolme kertaa keskustelemaan kaivoksen ajankohtai-
sista asioita ja sidosryhmiä kiinnostavista aiheista.

Kaivoslaisten kiky-tunteja 
vapaaehtoistyöhön
Jokainen Agnico Eagle Finlandin työntekijä käyttää tänä 
vuonna 12 kiky-tuntia vapaaehtoistyöhön. 

Laajennushanke käynnis-
tynyt vauhdikkaasti
Kuilun rakentaminen ja rikastamon laajennustyö ovat 
käynnistyneet kuluneen kevään aikana. Myös uutta 
pastalaitosta rakennetaan. 

Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmä 
kokoontuu 2 – 4 kertaa vuodessa; 
vuonna 2017 kokouksia oli kolme.

Viime vuonna kaivoksen 
sidosryhmien edustajia kiin-
nostivat erityisesti ympäristö-
asiat, kuten uuden purkuput-
ken rakentami nen, kaivoksen 
henkilöstö määrän kasvu sekä 
työmatka liikenne. Vuoden 2018 
ensimmäisissä kokouk sissa on 
käsitelty investointihankkeita ja 
niiden vaikutuksia.

Yhteistyöryhmän tavoitteena 

Agnico Eagle Finland Oy ja 
sen työntekijäryhmien edusta-
jat tekivät viime vuoden lopul la 
ainutlaatuisen ratkaisun työn   -
teki jöiden vuosityöajasta   eli 
 kilpailu   kykysopimuksen nou-
dat      ta   misesta. Sopimuksen mu-
kaan 24 kikytunnista 12 tuntia 
käytetään kunkin työntekijän 
valitsemaan vapaaehtoistyöhön. 
Vapaaehtoistyö koskee kaikkia 
henkilöstöryhmiä.

Työntekijöiden itse valitse-
man vapaaehtoistyön katsotaan 
hyödyttävän ympäröiviä yhteisöjä 

Ilmoitimme helmikuussa 160 
miljoonan euron laajennus-
investoinnista, joka on käynnis-
tynyt kuluneen kevään aikana. 
Kittilän kaivokselle rakennetaan 
1 044 metrin syvyyteen ulottuva 
kaivoskuilu. Samalla rikastamon 
prosessointikapasiteettia kasva-
tetaan nykyisestä 1,6 miljoonas-
ta tonnista 2 miljoonaan tonniin 
vuodessa.

Hanke toteutetaan vaiheittain 
neljän vuoden aikana. Sen odo-
tetaan nostavan vuotuista kullan-
tuotantoa nykyisestä noin 6 000 
kilosta 8 000 kiloon ja vähentävän 
kaivoksen käyttökustannuksia 
vuo    den 2021 alusta lähtien. on luoda avoimet ja luottamuk-

selliset suhteet Kittilän kaivoksen 
ja sen tärkeimpien sidosryhmien  
välille ja edistää niiden välistä 
vuorovaikutusta. 

Viime vuonna järjestimme ky-
selyn, jonka tulosten perusteel-
la yhteistyöryhmän jäsenet ovat 
olleet tyytyväisiä ryhmän toimin-
taan. Olemme hyvillämme siitä, 
että sidosryhmämme ovat kiin-
nostuneita tästä vuorovaikutus-
tavasta ja osallistuvat keskuste-
luun aktiivisesti.

ja yhteiskuntaa kiky-sopimuksen 
hengen mukaisesti. Laskennalli-
sesti työntekijöittemme panostus 
ympäröivien yhteisöjen hyväk-
si vuoden 2018 aikana on noin 
kolme henkilötyövuotta. 

Moni työntekijöistämme on 
jo aiemminkin tehnyt vapaaeh-
toistyötä esimerkiksi urheiluseu-
roissa ja muissa yhdistyksissä ja 
järjestöissä. Vapaaehtoistyöksi 
lasketaan myös työskentely eri-
laisissa tapahtumissa ja talkoissa 
tai vaikkapa kotikylän vanhusten 
auttaminen.

”Kaivoskuilu mahdollistaa 
kulta esiintymän syvempien osien 
hyödyntämisen taloudellisesti  
järkevällä tavalla. Samalla se 
parantaa energiatehokkuuttam-
me ja alentaa fossiilisten polt-
toaineiden kulutusta. Kuilun tuo-
ma tehokkuus yhdistettynä 
suurempaan tuotantomäärään 
parantaa Kittilän kaivoksen kilpai-
lukykyä”, Agnico Eagle Finlandin 
toimitusjohtaja Jani Lösönen 
toteaa.

Hankkeen työllistävä vaikutus 
rakennusvaiheen aikana on noin 
900 henkilötyövuotta, ja pysyviä 
työpaikkoja syntyy muutamia 
kym meniä. 

Kit t i län kaivoksen t iedotus leht inen

• Kittilän kunta: Sanna Ylinampa, Aki Nevalainen, Pekka Rajala, 
Yrjötapio Kivisaari, Toni Kenttälä,  Ahti Ovas kainen, Inkeri Yri-
tys, Tarmo Salonen, Jyrki Vanhakartano, Tiina Huilaja, ja Piippa 
Wäli

• Kideve Elinkeinopalvelut: Katariina Palola

• Kittilän yrittäjien edustaja: Markku Mäkitalo

• Kuivasalmen paliskunta: Kauno Rytkönen ja Antti Koskela

• Kiistalan kyläyhdistys: Matti Piekkari

• Lintulan kylä: Mauri Toivola

• Rouravaara: Pertti Vuorinen

• Levin Matkailu Oy: Mika Laasonen ja Enna Paavola

• Kittilän Luonto ry: Juhani Aro

• Kittilän seurakunta: Mika Niskanen

• Lapin Koulutuskeskus REDU: Riitta Karusaari

• Agnico Eagle Finlandin henkilökunta: Aki Välitalo

• Agnico Eagle Finland: Mikko Korteniemi, Anita Alajoutsijärvi, 
Kaisa Saarijärvi, Jaakko Saukkoriipi ja Birgitta Brusila

YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET VUONNA 2018

Yhteistyöryhmä tutustui uuteen veden-
käsittelylaitokseen talvella 2017.

Kaivoksen ovet ovat avoinna
Kittilän kaivoksen avoimien ovien 
päivä järjestetään tänä vuonna 
18. elokuuta klo 10 - 15. 

Kuljetukset kaivokselle lähte-
vät Kittilän koulukeskuksesta klo 
9.15, 10.00, 10.45, 11.30 ja 12.15. 
Kuljetuksiin on  ilmoittauduttava 
ennakkoon. 

Matka kaivokselle kestää noin 
45 minuuttia, jonka jälkeen bus-
sit tekevät välittömästi kiertoa-

jelun kaivosalueella. Kaksi erillistä 
kierto ajelua järjestetään omilla 
au toilla saapuville vieraille. 

Ilmoitamme tapahtumasta 
verkkosivuillamme osoitteessa 
www.agnicoeagle.fi sekä Kittilä
lehdessä elokuussa. Lisätietoja 
voi pyytää sähköpostitse osoit-
teesta info.finland@agnicoeagle.
com. Tervetuloa Kittilän kaivok-
selle!
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1 000 metriä
Kittilän maanalaisessa 
kai vok sessa saavutettiin 16. 
toukokuuta 1 000 metrin 
syvyys. Tämän louhitun 
kohdan lisäksi 1 000 metriä 
tulee vastaan useammassa 
muussakin rampissa 
myöhem min tänä vuonna. 
Kaivoksen peränlouhinta 
jatkuu koko ajan syvemmälle, 
ja tällä hetkellä kaivoksen 
pohja on suunniteltu 1 400 
metrin syvyyteen.

Kesätyöt
Kesäksi 2018 Agnico Eagle 
Finland on palkannut 66 
kesätyöntekijää. He työsken-
televät malminetsinnässä, 
kaivoksen tuotantotehtävissä 
ja erilaisissa tukitoiminnois-
sa. Osa kesätyöntekijöistä 
suorittaa samalla opintoihin-
sa kuuluvaa harjoittelua.

ICMC
Vuonna 2015 International 
Cyanide Management 
Institute myönsi Kittilän 
kaivokselle kansainvälisen  
syanidinhallintasertifikaatin. 
International Cyanide 
Management Code (ICMC) 
on teollisuuden aloitteesta 
syntynyt vapaaehtoinen 
sya nidin käsittelyä koskeva 
säännöstö, jolla pyritään 
var mistamaan syadinin 
turvallinen käyttö kulta-
kaivoksilla. Sertifiointi on 
uusittava kolmen vuoden 
välein. Ulkopuolinen 
audi tointi suoritettiin Kittilän 
kaivoksella viime syksynä, ja 
kaivos sai uusitun sertifikaatin  
keväällä 2018.

TSM
TSM (Towards Sustainable 
Mining) on Kanadan kaivos-
teollisuusyhdistyksen jäseniä 
koskeva kestävän kehityksen 
ohjelma. Agnico Eagle on 
sitoutunut noudattamaan 
ohjelmaa kaikilla kaivoksil-
laan. Viimeisin verifiointi 
tehtiin Kittilän kaivoksella 
helmikuussa 2018. Tavoite-
tasomme on ollut A, mutta 
olemme onnistuneet nos-
tamaan suoritustamme eri 
osioissa AA- ja jopa AAA-
tasolle.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa
Turvallisuuden suhteen vuosi 2017 oli Kittilän kaivoksella hyvä, mutta aina on paran-
nettavaa. Tänä vuonna tehostamme työkortin käyttöä.

Kuvateksti Puda voluptur,

LYHYESTI

Agnico Eagle Finland Oy:n tapa-
turmataajuus vuonna 2017 oli 
1,34. Se on paras tulos Kittilän 
kaivoksen historiassa. Vuosien 
varrella on ollut pientä vaihtelua,  
mutta trendi on kuitenkin laskeva 
sitten vuoden 2009, mistä saakka 
olemme tilastoineet tapaturmia 
luo tettavasti.

Tapaturmataajuus tarkoittaa  
tapaturmien ja tehtyjen työtuntien 
suhdetta. Suomessa suhde las-
ketaan miljoonaa työtuntia koh-
den, mutta Agnico Eagle laskee 
sen 200 000 työtuntia kohden. 
Jos lukua halutaan verrata 
muiden Suomessa toimivien teol-
lisuuslaitosten vastaavaan lukuun, 
on se kerrottava viidellä.

Tapaturmiksi lasketaan poissa -
oloon ja korvaavaan työhön  joh-
taneet turvallisuuspoikkeamat. 
Suurin osa tapaturmista johtaa 
erilaisiin sormivammoihin. Myös 
alaraajoihin kohdistuneet vam-
mat ovat yleisiä. Tavanomaisia 
tapaturmia ovat kompastumiset 
ja liukastumiset.

Työkortti apuna tapaturmien 
torjunnassa
Agnico Eaglen kaikilla kaivoksil-
la sovelletaan Valvontamalli- 
nimistä turvallisuusjohtamisen 
työkalua. Sen tärkein apuväline 
on työkortti, jota kaivoksen ja ura-
koitsijoiden työntekijät käyttävät. 
Kortti toi mii työturvallisuuden ja 
-ympäristön seurannan muisti-
listana ja sen avulla viestitään 
havaituista työturvallisuuspoik-
keamista, mikäli niitä ei ole voitu 
saman tien laittaa kuntoon. 

Tärkein tavoite on riskien ha-
vaitseminen ja niihin reagoiminen 
ennen kuin mitään ehtii sattua. 
Vuonna 2018 tehostamme Val-
vontamallin ja työkortin käyttöä 
koko organisaatiossamme. 

Turvallisuus kuuluu kaikille
Vuonna 2018 kaikki toimihen-
kilöt, ylemmät toimihenkilöt ja 
kaivoksen johto tekevät kesä-
lomakuukautta lukuun ottamatta 
joka kuukausi turvallisuuskier-
roksen. Jokainen valitsee halu-

amansa tarkastusalueen. Kier-
roksilla hyödynnetään työkortin 
tarkastus listaa ja havaitut poik-
keamat, mikäli niitä ei ole voitu 
korjata välittömästi, raportoidaan 
Agnico Eaglella käytössä olevaan 
Intelex-järjestelmään.

Turvallisuuskierrosten tavoit-
teena on lisätä turvallisuus-
toiminnan näkyvyyttä alueel-
lamme, kuuluhan turvallisuus 
kaikille. Lisäksi kierrokset lisäävät 
osastojen välistä yhteistyötä. Sa-
malla jokaisella turvallisuuskier-
roksen tekijällä on mahdolli-
suus oppia havainnoimaan 
turvallisuus asioita ja sitä myöten 
välttämään vaarat.

Tietosuoja-asiaa
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa. Tieto-
suoja on tärkeä osa turvallista toimintaa.
EU:n uusi tieto suoja-asetus GDPR 
(General Data Protection Regula-
tion) astui voi maan 25. toukokuu-
ta kahden vuo den siirtymäajan 
jälkeen. Se korvaa aiemman 
kansallisen lainsäädännön eli 
henkilötietosuojalain. Asetuksen 
tarkoituksena on yhdenmukais-
taa EU:n tietosuojakäytäntöjä 
ja parantaa EU:n kansalaisten 
yksityisyydensuojaa.

Asetus koskee kaikkia niitä 
Suomessa toimivia organisaatioi-

ta, jotka keräävät, säilyttävät ja 
käsittelevät henkilötietoja. Lähes 
kaikissa organisaatioissa on mm. 
henkilöstö- tai asiakasrekistereitä.

Agnico Eagle Finland Oy:ssä 
henkilötietosuoja-asioihin on en-
nen asetuksen voimaantuloakin 
suhtauduttu vakavasti. Yhtiömme 
sitoutuu noudattamaan kaikessa 
toiminnassaan GDPR-tietosuoja- 
asetusta sekä kehittämään tieto-
suojamenettelyjään jatkuvan pa -

ran  ta misen periaatteiden ja 
riskienhallinnan lähtökohdista. 

Kaivossanomien ja muun 
materiaalin postittamista varten 
meillä on sidosryhmien osoite-
rekisteri. Tiedot siihen on saatu 
viranomaisilta (esimerkiksi maan-
omistajien yhteystiedot), organi-
saatioiden verkkosivuilta ja avoi-
mien ovien päivän yhteydessä 
kerätyillä yhteystietolomakkeilla. 

Jos haluat tietosi poistetta-
van osoi terekisteristämme, ota 
yhteyttä  sähköpostitse osoittee-
seen info.finland@agnicoeagle.
com tai puhelimitse nume roon 
040 774 8057. 

TOTEUTUS                 PÄÄTÖS

TA
RK

ASTUS                   SUUNNITTELU
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Pastalaitos hyödyntää  
rikastushiekkaa
Kasvavan tuotannon tarpeisiin Kittilän kaivoksen alueelle 
on alettu rakentaa uutta pastalaitosta nykyisen pasta-
laitoksen lisäksi. Pastalaitoksella valmistetaan pastaa 
tyhjien louhosten täyttämiseksi maan alla.

Kaivoskuilun ja rikastamon laa-
jennuksen lisäksi kaivosalueella 
raken netaan paljon muutakin. 
Vuo den alussa alettiin rakentaa 
uutta pastalaitosta olemassa 
olevan, jo vuodesta 2012 käytössä 
olleen pastalaitoksen lisäksi.

Laitoksella valmistettavan 
pastan raaka-aineena käytetään 
rikastushiekkaa, johon sekoite-
taan sementtiä. Näin syntynyt 
pasta pumpataan maanalaiseen 
kaivokseen tyhjien louhosten 
täyteaineeksi. Tällä varmistetaan, 
että vieressä olevat louhokset 
voidaan louhia turvallisesti. 

Rikastushiekan hyödyntämi-

nen maanalaisessa louhinnassa 
vähentää tarvetta varastoida sitä 
rikastushiekka-altaisiin. Rikastus-
hiekan kierrättäminen takaisin 
maan alle on siten osa kestävää 
kaivostoimintaa.

Rimmin uutta pastalaitosta 
alettiin rakentaa vuoden alussa. 
Se sijoittuu lähemmäksi uusia 
louhinta-alueita, joille etäisyys 
nykyiseltä pastalaitokselta kävi-
si liian pitkäksi. Lisäksi Rimmin 
pastalaitos vastaa kasvavan tu-
otannon tarpeisiin. 

Tavoitteena on luovuttaa Rim-
min uusi pastalaitos kaivoksen 
tuo tanto-organisaatiolle helmi-
kuun 2019 alkupuolella.

Tuhat metriä syvä kuilu
Yli tuhat metriä syvää kaivoskuilua on alettu raken-
taa Kittilän kaivokselle kuluneen kevään aikana. Sen 
maamerkiksi nousee aikanaan lähes sadan metrin 
korkeuteen kohoava nostotorni.

Kaivoskonttorin takapihalle sijoit-
tuva kaivoskuilu rakennetaan 
vaiheittain niin, että se voidaan 
suunnitelman mukaisesti ottaa 
käyttöön vuoden 2021 ensim-
mäisellä neljänneksellä. ”Aikatau-
lu on tässäkin projektissa tiukka, 
mutta toistaiseksi kaikki on suju-
nut hyvin”, kertoo Agnico Eagle 
Finland Oy:n hankejohtaja Seppo 
Voutilainen.

”Myös turvallisuuden suhteen 
projekti on alkanut hyvin”, Sep-
po Voutilainen toteaa. ”Meillä 
on kuitenkin alueella paljon uu-
sia ihmisiä, ja vaikka turvallisuus-
koulutukset on käyty, virheitä 
saattaa tulla. Siksi kaikki alueella 
työskentelevät ovat velvollisia 
puuttumaan, mikäli he havait-
sevat vaaraa aiheuttavia asioita. 
Kun niihin tartutaan hyvissä ajoin, 
ei tapaturmia pääse syntymään.”

Kaivoskuilu rakennetaan kai-
voskonttorin takapihalle, missä 
rakennustyöt ovat alkaneet pi-
lottireiän poraamisella. Se pora-
taan samalla tapaa kuin kaivok-
sen tuu letusnousut. Tämän 
jälkeen pilotti reikää avarretaan 
poraamalla, panostamalla ja rä-
jäyttämällä. Työ tehdään kolmes-
sa osassa. Tämä vaihe työllistää 
rakentajia hyvän aikaa ennen kuin 
päästään seuraavaan vaiheeseen. 

Samanaikaisesti etenevät 
suun   nittelu ja muu valmistelu.  
Sopimus kuiluun sijoitettavan 
nostokoneen toimituksesta on  
tehty toukokuussa. Kaivos kuilun 
rakennusprojektiin sisältyy myös 
ns. rocklinen rakentami nen maan 
alle. Rockline koostuu ensim-
mäisen vaiheen murskaamosta 
sekä malmin ja sivukiven varasto-
siiloista. 

Rikastamoakin laajennetaan
Nykyisellään rikastamo pystyy käsittelemään vuodessa 
1,6 miljoonaa tonnia malmia. Tuotannon kasvun myötä 
rikastamon vuotuinen prosessointikapasiteetti nousee 
2 miljoonaan malmitonniin.

Rikastamon laajennuksen tar-
koituksena on valmistautua kuilun 
mahdollistaman tuo tanto määrän 
nostoon. Rikas tamon vuotuinen 
prosessointikapasiteetti nousee 
laajennuksen myötä 2 miljoonaan 
malmitonniin.

Koska laajennustöitä te-
hdään toiminnassa olevassa 
tuotanto laitoksessa, muutostyöt 
ajoitetaan pääosin suunniteltujen 
kunnossapito seisokkien yhtey-
teen. Tällä tavalla häiritään mah-
dollisimman vähän tuotantoa ja 
minimoidaan tuotannon mene-

tykset.
“Lisäämme muun muassa 

vaahdotuskennoja ja sekoittimia. 
Laajennus koskee rikastamon 
kaikkia osia”, kertoo Agnico  
Eagle Finland Oy:n hankejohtaja 
Seppo Voutilainen.

”Rikastamon laajennuksen 
koko kapasiteetti otetaan 
käyttöön, kun kaivoskuilu on 
valmis vuonna 2021. Työt synkro-
noidaan niin, ettei rikastamon 
laajennus valmistu siinä suhtees-
sa liian aikaisin”, kertoo Seppo 
Voutilainen. 

KITTILÄN KAIVOKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 2017

• Kiinteistövero: noin 380 000 euroa 

• Rojaltit valtiolle: noin 3,5 miljoonaa euroa

• Yhteisövero: noin 1,9 miljoonaa euroa

• Työntekijöiden maksamat tuloverot: noin 10,4 miljoonaa 
euroa

• Hankinnat toimittajilta ja urakoitsijoilta: noin 160 miljoonaa 
euroa (tästä noin 94 % Suomesta)

• Investoinnit: yli 77 miljoonaa euroa

Pastalaitokselle rakennetaan ensin sähkö- ja 
automaatiotilat ja vasta sitten tuotantotilat.
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“Täällä on kaikki vähän paremmin!”
Kittilän kaivoksen uusi henkilöstöpäällikkö Heini Hämäläinen on onnellinen nainen: 
hän saa asua keskellä lappilaista luontoa ja tehdä työtä yrityksessä, jonka arvot ovat 
lähellä hänen omaa arvomaailmaansa.

Pieniä vieraita kaivoksella
Toukokuussa meillä oli ilo ja kunnia ottaa vastaan kaksi 
erityistä vierailijaryhmää - Kittilän esikoululaiset ja Sirkan 
vuoropäiväkodin lapsiryhmä.

Jo neljänä vuotena olemme 
saaneet Kittilän esikoululaiset 
vieraaksemme kaivokselle. Tänä 
keväänä meillä vieraili ensim-
mäistä kertaa myös Sirkan vuoro-
päivähoidon lapsiryhmä. Molem-
missa ryhmissä oli monia lapsia, 
joiden isä tai muu perheenjäsen 
on töissä kaivoksella.

Esittelimme pienille vierail-

lemme louhintaa ja rikastusta 
sekä turvallisuus- ja ympäristö-
asioita. Saimme myös vastata 
moniin mielenkiintoisiin kysymyk-
siin. Esittelyjen jälkeen ajoi m  me 
avolouhoksen näköalatasanteelle 
katsomaan maisemia ja ottamaan 
valokuvia.

Kiitos käynnistä - meillä ai-
nakin oli mukavaa!

Aktiivinen yhteistyö sidosryh-
miemme kanssa on ollut meille 
tärkeää jo kaivoksemme suun-
nitteluvaiheesta saakka. Onnek-
semme kumppanimme ovat ot-
taneet meidät vastaan avoimesti 
ja myönteisesti.

 Kittilän kunta ja sen asukkaat 
ovat tärkeimpiä yhteistyökump-
paneitamme. Olemme iloisia 

Paljon onnea, Kittilä!
Kittilän kaivos henkilökuntineen onnittelee tärkeää 
yhteistyökumppaniaan, 150-vuotiasta Kittilän kuntaa.

siitä, että kunta suhtautuu avara-
katseisesti eri elinkeinoihin. Mat-
kailu ja kaivostoiminta sekä perin-
teiset poronhoito  ja maan   viljelys 
voivat elää rinta rinnan, kun toi-
mimme yhteistyössä ja vaalimme 
hyviä suhteita.

Kittilällä onkin erinomaiset 
mahdollisuudet kasvaa ja kukoi s-
taa tänään ja tulevaisuudessa.

Jos haluat tietää lisää Kittilän kaivoksesta tai mielessäsi on joku toimintaamme liittyvä huolenaihe, ota yhteyttä! 

Agnico Eagle Finland Oy 
Kittilän kaivos 
Pokantie 541 
99250 Kiistala 

Puh. (016) 338 0700 
Sähköposti: yhteiskuntavastuu@agnicoeagle.com 

www.agnicoeagle.fi

“Olen korpimaiden kasvatti, Kai-
nuusta lähtöisin, ja pidän luon-
nonläheisestä, mutkattomasta 
elä mästä”, kertoo Kittilän kaivok-
sen 36-vuotias henkilöstöpäällik-
kö Heini Hämäläinen. Hän aloitti 
tehtävässään huhtikuun alussa.

Heini on valmistunut Oulun yli-
opistosta prosessitekniikan diplo-
mi-insinööriksi ja työskennellyt 
niin yliopistolla kuin teknologia-
teollisuudessakin. Myös edelli-
sessä työssään Transtechillä hän 
toimi henkilöstöpäällikkönä.

Paras vaihtoehto
Heinin ja hänen puolisonsa Pekan 
elämä järjestyi yllättäen  heidän 
toivomallaan tavalla. Agnico  
Eagle tarjosi Heinille kiin nostavaa 

työtä Kittilän kaivoksella ja Pekka 
sai hollantilaisesta IT-alan yrityk-
sestä työn, jota voi tehdä etänä. 
Etätyössä asuinpaikalla ei ole 
merkitystä, vaikka työ viekin hänet 
muutaman kerran kuukaudes-
sa ulkomaille. “Kittilästä pääsee 
lentäen Helsinkiin helpommin 
kuin Oulusta”, Heini kehuu.

“Kittilään muutto oli meille 
juuri sitä, mitä toivoimme. Täällä 
voimme harrastaa meille mielui-
sia asioita, kuten kalastusta ja 
retkeilyä. En kaipaa kaupunkiin, 
siellä ei ole minulle mitään”, Hei-
ni toteaa.

Sydänten kulttuuri 
“Kuulin ensimmäistä kertaa  
Agnico Eaglestä Vuorimiespäivi-

en seminaarissa vuosia sitten,” 
Heini muistelee. “Kittilän kaivos 
oli ainoa yli 30 yrityksen joukossa, 
joka aloitti esittelynsä kertomal-
la turvallisuudesta ja ihmisistä, 
työntekijöistä. Se oli poikkeuksel-
lista ja teki minuun suuren vaiku-
tuksen.”

“Agnico Eagle on iso yhtiö ja  
pystyy tarjoamaan työntekijöil-
leen mahdollisuuksia urakehityk-
seen. Toisaalta siinä ei kuitenkaan 
ole suuren yrityksen jäykkyyttä”, 
Heini kiittää uutta työnantajaan-
sa.

“Nuoret etsivät kansain-
välisiä uramahdollisuuksia. Aina 
ei kuitenkaan tarvitse muuttaa 
ulkomaille, jos haluaa työsken-
nellä kansainvälisessä yrityksessä. 

Meillä se on mahdollista”, Heini 
toteaa. 

“Kittilän kaivos on mielen-
kiintoisessa vaiheessa, kun tuo-
tan toa  kasvatetaan. Minua vie  hät -
tää täällä lappilainen, mutka ton 
tapa toimia ja poikkeukselliset 
yritys arvot, joissa ihmiset ovat 
etusijalla. Sitä sanotaankin meillä 
sydänten kulttuuriksi.”  


