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Kaivoksen johtajan tervehdys
Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen. “Rakennustöissä on omien työntekijöiden lisäksi satoja 
urakoitsijayritysten työntekijöitä”, kertoo Kittilän kaivoksen johtaja Tommi Kankkunen.

Jo puoleen väliin ehtinyt vuosi 
on ollut Kittilän kaivoksella työn
täyteinen. Normaalin tuotanto
toiminnan ohessa olemme 
vieneet eteenpäin suuria in
vestointihankkeitamme, kuten 
rikastamon laa  jen nusta ja kaivos
kuilun rakentamista. Monia muita 
projekteja olemme jo saaneet 
valmiiksikin: huhtikuussa otimme 
käyttöön uuden Rimmin pasta
laitoksen ja maanalaisen keskus
pumppaamon.

Toukokesäkuussa rikastamol
la oli lähes kahden kuukauden 
mittainen kunnossa pitoseisokki, 
jolloin normaalien määräaikais

huoltojen lisäksi teh tiin ri
kastamon laajennukseen liittyviä 
töitä. Kaikki sujui suunnitellusti 
eikä vakavia tapaturmia sattunut 
suuresta urakoitsijamäärästä 
huo li  matta. Saimme rikastamon 
jälleen tuotantoon hieman suun
niteltua aiemmin juhannuksen 
alla.

Työntekijöittemme turvalli
suus ja hyvinvointi ovat aina olleet 
meille ykkösprioriteettejamme. 
Vuoden alussa aloitimme laajan 
Safety Journey turvallisuusohjel
man, jonka tavoitteena on kehit
tää turvallisuuskulttuuriamme en
tistäkin paremmaksi. Haluamme, 
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Kittilän kaivoksen, kunnan ja matkailun yhteiset 
avoimet ovet 24. elokuuta
Kittilän kaivos on järjestänyt avoimien ovien päivän vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Jokainen tapahtuma on 
ollut omanlaisensa – niin tänäkin vuonna. Nyt tapahtuman tekee ainutlaatuiseksi se, että mukana ovat myös 
Kittilän kunta, Visit Levi ja Levi Ski Resort. Luvassa on paljon mielenkiintoista asiaa, koettavaa ja nähtävää!

että jokainen oma ja urakoitsijan 
työntekijä ottaa turvallisuuden 
sydämen asiakseen. Tänä vuonna 
olemme erityisesti panostaneet 
myös työhyvinvoinnin paranta
miseen. 

Tästä tiedostuslehtisestämme 
voit lukea lisää kuulumisistamme 
ja suunnitelmistamme.

Työteliään alkuvuoden jälkeen 
on hyvä hengähtää ja viettää rau
hallisia kesälomapäiviä perheen 
ja ystävien kanssa. Turvallista ja 
rentouttavaa kesää kaikille! 

Tommi Kankkunen
Kittilän kaivoksen johtaja

Ensimmäisen avoimien ovien 
päivän järjestimme alkukesällä 
2009, jolloin vietimme kaivok
semme avajaisia. Sittemmin 
olemme järjestäneet tutustumis
päivän vuosittain aina vuodesta 
2012 lähtien. 

 Tänä vuonna esittäydymme 
yhdessä Kittilän kunnan, Visit 
Levin ja Levi Ski Resortin kanssa 
lauantaina 24. elokuuta klo 10 – 
15 Kittilän urheiluhallilla (Havutie 
6), josta lähtevät kiertoajelut 
kaivokselle. 

Monipuolista ohjelmaa
Tapahtumassa Agnico Eaglen 
malminetsintä ja Kittilän kaivoksen 
osastot esittelevät toimin taansa 
edellisvuosien tapaan. Urheilu
hallin pihalla vieraat voivat muun 
muassa tutustua akkukäyttöiseen 
Boomerporaus laitteeseen, jonka 
käyttöä testaamme maanalaises
sa kaivoksessa, ja kokeilla kullan
huuhdontaa geologiemme opas
tuksella.

Kittilän kunta esittelee muun 
muassa kunnan vapaaajan palve
luita, lapsiperheiden ja aikuisten 
palveluita, asunto ja tonttiasioi

ta,  Kittilän Unicef Lapsiystäväl
linen kunta toimintaa, Revontuli
opistoa, kirjastoa ja Levi Snow 
Sports Academya.

Kittilän kirkonkylän auto
arpajaisten tekstariarpa on myyn
nissä, ja Kittiläpuodista löytyy 
ahmaaiheisia tuotteita. Urheilu
hallissa voi kokeilla myös ohjattua 
seinäkiipeilyä.

Visit Levi (ent. Levin Matkai
lu) kertoo toiminnastaan, mat
kailunäkymistä ja Levin alueen 
tapahtumista ja Levi Ski Resort 
esittelee uuden West Point 
hankkeensa ja kertoo ympäristö
sertifikaatistaan.

Lisäksi tarjolla on tietoiskuja 
ja ajankohtaiskatsauksia, joissa 
esiin tyvät Kittilän vt. kunnanjohta
ja Antti Jämsén, Kittilän kaivok
sen johtaja Tommi Kankkunen 
sekä Visit Levin ja Levi Ski Resor
tin edustajat.

Urheiluhallin pihalla voi tutus
tua muun muassa kirjastoautoon 
ja pelastuskalustoon.

Tarjoamme vieraillemme 
keittolounaan ja pullakahvit. 
Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUDU KAIVOSKIERROKSELLE

Järjestämme avoimien ovi
en päivän yhteydessä kuu
si tutustumis kierrosta Kittilän 
kai vokselle. Bussit kaivokselle 
lähtevät urheiluhallilta klo 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 ja 
12.00. 

Kaivokselle on matkaa Kit
tilän keskustasta noin 50 kilo
metriä, ja tutustumiskierros kes
tää matkoineen noin 3 tuntia.

Koska busseissa on rajoitet
tu määrä paikkoja, tutustumis
kierrokselle tulee ilmoittautua 
ennakkoon 20. elokuuta men
nessä sähköisesti osoitteessa 
https://ssl.eventilla.com/kai

voskierros_ilmoittautuminen. 
Huom. Kaivosalueella on 

0toleranssi alkoholin suhteen, 
joten puhallutamme matkusta
jat jo bussien lähtöpaikalla.

Lisätietoa avoimien ovien päivästä ja kaivoskierroksista
Päivitämme avoimien ovien päivän ohjelman elokuussa verkko
sivuillemme www.agnicoeagle.fi. Lisätietoa päivästä ja kaivoskier
roksista voi pyytää myös puhelimitse numerosta 040 357 6004.

Tapaamisiin elokuussa! 
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Kestävää kai-
vostoimintaa
Kittilän kaivos sai tammikuus
sa jo toisen kerran kanada
laisen TSM Leadership Award 
vastuul l i suuspalk innon. 
TSM (Towards Sustainable 
Mining) on Kanadan kaivos
teollisuusyhdistyksen jäseniä 
koskeva kestävän kehityksen 
ohjelma. Agnico Eagle on 
sitoutunut noudattamaan 
ohjelmaa kaikilla kaivoksil
laan. Palkinto perustuu ulko
puolisen tahon suorittamaan 
auditointiin, jossa tarkastel
laan kaivoksen suorituskykyä 
Towards Sustainable Mining 
ohjelman kriteerien mukai
sesti.  

Safety Journey
Henkilöstön terveys, turvalli
suus ja hyvinvointi ovat yksi 
yhtiömme neljästä kestävän 
kehityksen periaatteesta. Ta
voit teemme on työpaikka, 
jossa ei satu lainkaan poissa
oloon ja korvaavaan työhön 
johtavia tapaturmia. Tämän 
tukemiseksi olemme käynnis
täneet Safety Journey turval
lisuusohjelman. Tämän vuo
den alussa kartoitimme 
tilanteemme henkilöstökyse
lyin ja haastatteluin. Tulosten 
analysoinnin jälkeen suunnit
telemme seuraaviksi 2  3 
vuodeksi turvallisuuden ke
hittämistoimenpiteet, joiden 
toteutumista seu raam me tar
koin. Ohjelman onnistumisen 
avain on koko henkilöstön 
osallistuminen.

Työhyvin-
vointipäivät
Vuonna 2019 keskitymme eri
tyisesti työhyvinvoinnin kehit
tämiseen. Yhtenä toimen
piteenä koko henkilöstömme 
osallistuu kahteen työhyvin
vointi  päivään, joista ensim
mäiset 13 järjestettiin ke
väällä. Päivän aikana jaettiin 
tietoa hyvinvoinnin tekijöistä 
ja tehtiin kuntotesti ja muita 
mittauksia. Syksyllä paneu
dumme henkiseen hyvin
vointiin.

LYHYESTIKaivoskuilun rakentaminen etenee
Yhtenä osana Kittilän kaivoksen laajennusinvestointia rakennamme maanalaiseen 
kaivokseen kaivoskuilun. Syksyllä rakennus alkaa näkyä myös maan päällä.

Osana mittavaa laajennusin
vestointiamme rakennamme 
kai vok selle 1 040 metriä syvän 
kaivoskuilun. Investointi ei lyhen
nä kaivoksen elinikää, vaan kui
lu mahdollistaa kultaesiin tymän 
syvempien osien tutkimisen ja 
hyödyntämisen taloudellisesti jär
ke vällä ja kestävällä tavalla.

Kaivoskuilun rakentaminen al
koi keväällä 2018 pilottireiän po
raamisella. Pilottireikää on avar
rettu poraamalla, panostamalla 
ja räjäyttämällä. Tämä työvaihe 
teh dään neljässä jaksossa. Jakso 
1 valmistuu heinäkuussa, minkä 
jälkeen louhintakalusto siirretään 
maan alle, jossa levityslouhintaa 
jatketaan jaksolla 2.

Maanalaisessa kaivoksessa 
kui luun liittyvä nousunporaus on 
teh ty valmiiksi 875tasolle saakka. 
Viimeinen nousunajojakso toteu
tetaan lokakuusta eteenpäin kui
lun pohjalle 1040tasolle eli 1 040 
metrin syvyyteen.

Lähes satametrinen nostotorni 
nousee syksyllä
Maan päällä työtä on tehty suuren 
teltan suojissa talven yli. Sääsuo
ja poistettiin keväällä,  ja nos
totorniurakoitsija on aloitta nut 

työmaan perustamisen. Kuilu–
työmaalle on pystytetty torninos
turi, jota käytetään 96metrisen 
nosto tornin rakentamisessa. Nyt  
nosturi on 60 metriä korkea, mut
ta myöhemmin sen korkeus tup
laantuu.

Kuilun kauluksen ja nosto
tornin perustusten rakennustyöt 
alkavat suunnitelman mukaan 
heinäkuun puolivälissä. Torni 
rakennetaan liukuvalutekniikal
la, joka tarkoittaa betonin kes
keytymätöntä valamista niin, 
ettei kuivuvan ja tuoreen be
tonin väliin jää rajoja. Tämä 
vaihe alkaa syyskuun alussa ja 
kestää noin kuukauden. “Sen 
jälkeen rakennustöitä jatketaan 
liukuvaletun betonitornin sisällä 
teräsasennuksilla ja holvivaluil
la sekä nostotornin apuraken
nusten parissa”, kertoo projektis
sa työskentelevä kaivosinsinööri 
Kyösti Huttu.

Uusia kalliotiloja maan alle
Kuiluhankkeen myötä maanalai
seen kaivokseen louhitaan noin 
85 000 m2 uusia kalliotiloja eri toi
mintoja varten. Näitä ovat kaksi 
kaatonousua, primäärimurskaa
mo, kaksi malmisiiloa, sivukivisiilo 

sekä malmin lastaamiseen ja kul
jettamiseen tarvittavat mittatas
kut. Kokonaisuutta kutsutaan kivi
linjaksi eli rocklineksi. 

Murskaamohallin ja kappa
lastaamotason louhintatyöt sekä 
kaatonousujen nousunajourakka 
ovat parasta aikaa käynnissä, ja 
ne valmistuvat suunnitelman mu
kaan tulevan syksyn aikana.

Janitalla viides kesä Kittilän kaivoksella
Tänäkin vuonna olemme palkanneet noin 70 kesätyöntekijää, joille osasta Kittilän kai
vos on tuttu työpaikka aiemmilta kesiltä. Yksi heistä on kittiläläinen Janita Kaunismaa.

22vuotias kittiläläinen Janita 
Kaunismaa työskentelee Kit
tilän kaivoksen kesätyöntekijänä 
jo viidettä kertaa. ”Tänä vuon
na aloitin jo toukokuun alussa. 
Heinäkuun aion työskennellä 
Kittilän terveyskeskuksessa, jossa 
voin harjoitella oman alani työtä”, 
Lahden ammattikorkeakoulussa 
fysioterapeu tiksi opiskeleva Jani

ta kertoo.
Janita työskentelee varastolla, 

joka on tuttu työpaikka jo aiem
milta vuosilta. ”Yhtenä kesänä 
tein töitä myös hallintopuolella, 
ja autonkuljettajanakin olen ollut. 
Kuljetin ihmisiä ja lounasruokaa 
maanalaiseen kaivokseen. Olihan 
se aluksi jännää, kun tien molem
milla reunoilla on vastassa kivi
seinä”, Janita naurahtaa.

”Minusta on aina ollut mu
kava tulla takaisin, kun on tutut 
ihmiset ja tuttu ympäristö. Olen 
saanut arvokasta työkokemusta, 
oppinut tiimityöskentelyä ja so
siaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä 
kaikissa töissä. Oman ammatinkin 
kannalta on ollut hyvä tutustua 
kaivosympäristöön ja erilaisiin 
työtehtäviin täällä”, tuleva fysio
terapeutti kertoo.

Janita suunnittelee valmis

tuvansa ensi jouluna tai viimeis
tään varhain ensi keväänä. Opin
näytetyön hän tekee Kittilän 
kaivokselle. Tavoitteena on laatia 
kypärää käyttäville työntekijöille 
liikuntaohje, jonka avulla voidaan 
ehkäistä ennalta niskan rasitus
tiloja.

Kyösti Huttu esitteli 60-metristä 
torninosturia henkilöstöjohtaja 
Kaisa Saarijärvelle.

KESÄTYÖNTEKIJÄT 2019

• 20 lukiosta, ammattikoulus
ta ja ammattikorkeakoulus
ta valmistunutta 

• 32 ammattikoulussa, 
ammattikorkeakoulussa ja 
yliopistossa opiskelevaa

• 20 nuorta, joista osa alle 
18vuotiaita

• 72 kesätyöntekijää yh
teensä
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2016  2017 investoimme 20 mil
joonaa euroa vedenkäsittelylai
tokseen, joka on toiminut odo
tusten mukaisesti ja alentanut 
Seuru joen sulfaattikuormitusta 
noin 50 %. Seuraavana askelee
na keskitymme purkuvesien 
typpi  pitoisuuden alentamiseen. 
Vuonna 2018 emme päässeet nii
den osalta kaikkina kuukausina 
rajaarvon 30,0 mg/l alle, vaan to
teuma oli keskimäärin 30,8 mg/l. 
Typpeä purkuvesiin päätyy muun 
muassa louhinnassa käytettävistä 
räjähdysaineista.

Heinäelokuussa käynnistäm
me kaksi mikro biolo giaan 

pe    rus      tuvaa pilottia, joiden 
tar  koi  tuk sena on selvittää pilo
toitavien menetelmien sovel tu
vuutta typenpoistoon ja mää  rit tää 
mitoitusparametreja mahdollisen 
typenpoistolaitoksen suunnitte
luun. 

Niiden lisäksi käynnistämme 
vesivarastoaltaalla ilmastuk
seen perustuvan pilotin, jonka 
tavoit teena on pienentää pro
sessivesien ammonium typpi
pitoisuut ta  (NH4N) kesäkausina. 

Elokuussa aloitamme   myös 
maan alaisen kaivoksen kuivana
pit o veden mekaanisen haihdut
tamisen. Menetelmän tavoittee

na on pienen tää ympäristöön 
purettavan kuivanapito veden 
mää  rää. Haihduttamisen osalta 
koe toimintaa jatketaan, kunnes 
suunniteltu uusi purkuputki on 
otettu tuotanto käyttöön. 

Uusi purkuputki ja rikastushiek-
ka-allas
Purkuputken ympäristölupame
nettely on parhaillaan käynnissä, 
ja odotamme saavamme alue
hallintoviraston päätöksen kulu
van vuoden loppuun mennessä. 
Putken rakentamisen odotetaan  
käynnistyvän vuonna 2020, jol
loin putki voidaan ottaa käyttöön 

alkuvuodesta 2021.
Edellä kuvattujen vesienhallin

tasuunnitelmien lisäksi olemme 
aloittaneet uuden rikastushiek
kaaltaan rakentamisen nykyi
sen altaan viereen. Tällä hetkellä 
teemme altaan pohjatöitä, ja 
tavoitteena on aloittaa pohjan 
bitumigeomembraanitiivisteen 
asennus kesäkuun loppupuolella, 
mikäli säät sallivat. Ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen jatkuu  
ke sällä 2020, ja allas otetaan 
käyttöön vuoden 2020 lopussa.

Kittilän kaivoksella pilotoidaan vedenkäsittely tekniikoita
Arvojensa mukaisesti Agnico Eagle on sitoutunut kestävään kehitykseen ja asettanut tavoitteekseen nolla 
ympäristöpoikkeamaa. Tavoitteen saavuttamiseksi investoimme ympäristönsuojeluun eri tavoin.

Parvajokea kunnostetaan 
talkoilla taimenjoeksi
Ville Lahdelle ja Juha Talvensaarelle Parvajoki on tuttua 
seutua, ovathan kaverukset siellä usein kulkeneet ja joen 
kauniiksi havainneet. Saunan lauteilla syntyi ajatus Par
vajoen kunnostamisesta taimenen kutupaikaksi.

Noin viisi kilometriä pitkä Parva
joki laskee suoraan Ounasjokeen 
ja toimii Ounasjoen taimenen 
kutujokena. Siinä esiintyy luon
taisesti taimenta ja istutettua 
puronieriää. 

 Joki on ollut mutkitteleva ja 
sorapohjainen, mutta sitä on 
vuo sikymmenet sitten muokat
tu suoristamalla ja ruoppaamal
la. Tästä syystä joen pohjalla on 
paksuhko kerros hieno jakoista 
maaainesta, joka on peittänyt 
alla olevan luonnonsoraikon. 
Samalla monien vesi lajien elin
ympäristö on muuttunut niille 
epäedulliseksi.

Koekalastajat löysivät taimenta
Idea Parvajoen kunnostamisesta 
muuttui projektiksi viime syksynä, 
kun Ville Lahti otti yhteyttä La
pin ELYkeskukseen. ”Siellä ide
aan suhtauduttiin myönteisesti 
ja autettiin löytämään Parvajoen 
alueen maanomistajat. Maan
omistajatkin olivat myötämielisiä 
hankkeen suhteen, joten pää
simme sitä suunnittelemaan”, 
Ville kertoo.

Projektin tarkoituksena on 
kunnostaa Parvajoki paremmin 
taimenelle sopivaksi ja siten saa

da Ounasjoen alueen taimen
kannat vahvemmiksi. Mukana 
ovat ELYkeskuksen lisäksi Kittilän 
kirkonkylän kalastusosakaskun
ta ja rahoittajana Kittilän kaivos. 
Kaivoksella urakoitsijana toimiva 
AJH Infra osallistuu myös projek
tiin lahjoittamalla materiaaleja. 

Projekti alkoi keväällä, jolloin 
talkooporukka kuljetti maastoon 
soraa ja kiviä kunnostustyötä 
varten. Kesäkuun puolessavälissä 
ammattiopisto Lappian Simon 
kalatalouden oppilaitos ja luon
nonvarakeskus tekivät joella säh
kökalastuksia joen kalakannan 
selvittämiseksi. Saaliiksi saatiin 
puronieriää, mutta myös tai
menta. Parvajoen taimenkanta 
on todennäköisesti Ounasjoesta 
vaeltavaa taimenta.

Soraa, kiviä ja puuta
Kunnostusprojektissa viedään 
jokeen puuta, soraa ja kiviä, 
joiden avulla muodostetaan 
taimenelle luonnollisia, suojaisia 
kutupaikkoja. “Soran pitää olla 
puhdasta, jotta hapekas vesi pää
see virtaamaan sen läpi”, Ville 
Lahti ja Juha Talvensaari kertovat.

Kesäkuun viimeisenä lauan
taina kokoontui Parvajoelle pari

Kiveä ja soraa lapioitiin myös ämpäreihin, 
joilla sitä kannettiin jokeen.

Kiviainesta ja puuta kuljetettiin jokeen 
mönkijällä ja kanootilla.

kymmenpäinen talkooporukka, 
joista Ville Lahden mukaan noin 
75 prosenttia oli Kittilän kaivok
sen ja Agnico Eaglen malminet
sinnän väkeä. Ville itse on tehnyt 
projektin eteen valtavan ennak
kotyön, mutta kiittää talkoolaisia: 
“Ilman tätä porukkaa ei tästä olisi 
tullut mitään.”

Päivän aikana saatiin koko
naan valmiiksi viisi kutusoraikkoa 

ja kolme jäi vielä kesken. Puu
suisteita asennettiin kahdeksan. 
Suisteiden tarkoituksena on lisätä 
joenuoman mutkittelua ja moni
puolistaa virtausoloja. Myös isoja 
kiviä laitettiin virtapaikkoihin.

Seuraavat kunnostustalkoot 
järjestetään syksyllä ja mukaan 
toivotaan lisää innokkaita ja 
riuskoja talkoolaisia!
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Kittilän kaivoksen pelastusryhmä auttaa myös yhteisöä 
Kittilän kaivoksella on noin 80 koulutettua kaivospelastajaa, joista suuri osa kuuluu maanalaiseen pelastus
organisaatioon. Pelastajien koulutukseen kuuluu muun muassa savusukellusta, ja maanpäällisen pelastustiimin 
jäsenet harjoittelevat erityisesti kemikaalionnettomuuksien varalle.

Torstaina 17. tammikuuta La
pin pelastuslaitokselta tuli Kit
tilän kaivoksen pelastusryhmälle 
pyyntö lähteä sammuttamaan 
tulipaloa läheiseen kylään noin 
20 kilometrin päähän kaivoksel
ta. Kymmenen minuutin kuluttua 
hälytyksestä tiimi oli jo paloau
tossaan valmiina lähtemään palo
paikalle. 

Tulemme apuun, kun pyydetään
Kaivoksen pelastusryhmä saa 
silloin tällöin pelastuslaitokselta 
pyyntöjä tulla avustamaan esi
merkiksi tulipalojen sammutuk
sessa tai autoonnettomuuksissa.
Kaivososaston turvallisuuskoor
dinaattori Jani Jauhojärvi ker
too, että kaivokselta lähdetään 
mielellään viranomaisen pyyn
nöstä pelastustehtäviin aina kun 
se on mahdollista. 

”Onnettomuuspaikalle on 
tär keää saada apu nopeasti, ja 
Lapin etäisyyksillä se voi joskus 
kestää”, Jani jatkaa. ”Meillä pe
lastusryhmäläisillä auttaminen 
on veressä, ja on hienoa, että 
olemme saaneet kaivoksella 
suuren määrän ihmisiä mukaan 
tähän toimintaan.” 

Kaivoksen maanalaiseen ja 
maan päälliseen pelastusorgani
saatioon kuuluu tällä hetkellä 
noin 80 henkeä. 

Molemminpuolista hyötyä 
Kittilän palopäällikkö Jorma 
Ojala Lapin pelastuslaitokselta 
kiittää saadusta avusta:  ”Kaivok

sen osallistuminen on tietysti 
suuri apu meille, mutta kaikkein 
tärkeintä nopea avun saanti on 
sille, joka sitä tuskaisena odot
taa.”

Kittilän kaivoksen pelastus
ryhmäläisistä monet toimivat 
aktiivisesti vapaaehtoisissa palo
kunnissa Kittilässä ja muissa Lapin 
kunnissa. ”Siitä on paljon hyötyä 
molemmin puolin”, sanoo Jani 
Jauhojärvi, joka on myös Kittilän 
Vapaaehtoisen Palokunnan pääl
likkö.

”Kaivokset sijaitsevat usein  
alueilla, joilla ei ole muuta toi
mintaa. Kittilässä kaivos tuo 
monen muun asian lisäksi myös 
turvallisuutta, mikä valitettavas
ti usein unohdetaan. Meillä on 
vuo sien varrella ollut tehtäviä, 
joissa Kittilän kaivoksen pelastus
ryhmän apu on ollut korvaama
tonta”, Jorma Ojala sanoo.

Yhteisiä harjoituksia 
”Meillä ja pelastuslaitoksella 
on erittäin läheiset välit, joten 
yhteistyö toimii todella hyvin”, 
Jani Jauhojärvi kertoo. ”Harjoit
telemme säännöllisesti yhdessä 
ja pelastuslaitoksen ja ensihoidon 
työntekijät tutustuvat aluee
seemme. Teollisuuslaitokset ovat 
aina erityiskohteita, ja rakenta
misen myötä kaivosalueemme 
muuttuu jatkuvasti.” 

Kaivosalue tarjoaa harjoittelu
mahdollisuuksia myös erikois
pelastukseen. Lapin pelastuslai
toksen korkealla työskentelyn 

ja sopimushenkilöstöä Kolarista, 
Kittilästä ja Sodankylästä. 

Ryhmän vastuuhenkilönä toi
miva ylipalomies Risto Tolonen 
Tornion toimipaikasta kiittää Ag
nico Eaglea harjoittelumahdolli
suudesta: ”Harjoitus oli erittäin 
onnistunut ja korosti yhteistyön 
ja yhdessä harjoittelun tärkeyttä 
kaivoksen kaltaisessa erityi s
ympäristössä.” 

Myös Kittilän kaivoksen kai
vososaston päällikkö Matias 
Suomela on tyytyväinen yhtei
seen harjoitukseen, ja molemmat 
toteavat yhteistyön jatkuvuuden 
olevan tulevaisuudessakin erittäin 
tärkeää.

erikoisryhmä kokoontui maalis
kuussa Kittilän kaivokselle tutus
tuakseen sen toimintaan ja laa
jennushankkeen erityiskohteisiin, 
kuten kuilutyömaahan. 

Erikoisryhmä harjoitteli maan
alaisessa kaivok sessa henkilön 
pelastamista hätäpoistumiskui
lusta köysipelastusmene telmällä 
hyödyn täen etupäässä kaivok
sen pelastusryhmän kalustoa ja 
välineistöä. Harjoitukseen osallis
tui myös kaivoksen oman pelas
tusryhmän henkilöstöä.

Lapin pelastuslaitoksen kor
kealla työskentelyn ryhmä on 
vuon na 2017 aloitetun hiihto
hissipelastamisen pilottihankkeen 
tulos. Ryhmä harjoittelee vuosit
tain vaativia köysityöskentelyä 
edellyt täviä pelastamistekniikoi
ta. Ryhmä koostuu 11 jäsenestä, 
jotka ovat pelastuslaitoksen virka 

Kittilän kaivoksen pelastusryhmäläiset kou-
luttautuvat ja harjoittelevat ahkerasti.


