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Kaivoksen johtajan tervehdys
Kuka olisi arvannut, että vuonna 
2020 koko maailma tulee tais-
telemaan koronavirusta vastaan 
kuukausi toisensa jälkeen? Kitti-
län kaivoksella otimme tilanteen 
vakavasti heti alusta asti emmekä 
ole kesän mittaan tinkineet koro-
naviruksen torjuntaan liittyvistä 
ohjeistamme ja menettelyistäm-
me. Niiden avulla haluamme suo-
jella työntekijöitämme, Kittilän 
asukkaita ja alueemme yritystoi-
mintaa.

Kaivoksen tuotanto on suju-
nut hyvin kuluvana vuonna. Myös 
laajennushankkeemme on eden-
nyt lähes suunnitelmien mukaan, 
vaikkakin kuilun rakentaminen on 
hieman viivästynyt projektihenki-
löstön matkustusrajoitusten takia. 
Keväällä muutaman viikon ajan 
Agnico Eaglen muut kaivokset 

Kit t i län kaivoksen t iedotus leht inen

joutuivat keskeyttämään tuotan-
tonsa Meksikon ja Kanadan halli-
tusten päätösten mukaisesti.

Kiitän henkilökuntaamme ja 
urakoitsijoiden työntekijöitä siitä, 
että he ovat jaksaneet noudattaa 
huolellisuutta ja kaikkia koronavi-
rukseen liittyviä turvamenettely-
jämme. Samoin kiitän lämpimästi 
kumppaneitamme, Kittilän muita 
yrityksiä ja Kittilän kuntaa hyvästä 
yhteistyöstä tänä vaikeana aika-
na. Kukaan meistä ei vielä tiedä, 
miten pitkään taistelumme koro-
navirusta vastaan kestää, mutta 
haluan uskoa, että selviämme 
tästä koettelemuksesta yhdessä 
ja entistäkin vahvempina.

Tommi Kankkunen
Kittilän kaivoksen johtaja

Kittilän kaivoksen purkuputken 
rakentaminen etenee suunnitel-
lusti, ja putkea on nyt asennettu-
na maastoon noin 15 kilometrin 
matkalla. 

Putkilinjalla on kaksi joen ali-
tusta, joista toinen on Seurujoella 

Purkuputken suunniteltu 
käyttöönotto on 
kuluvan vuoden lopussa
Purkuputken rakentaminen on edennyt suunnitellusti 
ja näillä näkymin voimme ottaa putken käyttöön tämän 
vuoden lopulla, kun olemme saaneet viranomaisilta 
käyttöönottoluvan.

ja toinen Kapsajoella. Näiden li-
säksi putkilinjan pää asennetaan 
Loukisen pääuomaan. Vesistö-
jen alitukset on toteutettu Poh-
jois-Suomen aluehallintoviras-
ton hyväksymien suunnitelmien 
mukaisesti vesistörakentamiselle 

asetettuja lupaehtoja noudat-
taen. 

”Asentamistyön painopiste 
on parhaillaan Kapsajoen alituk-
sen ja Loukisen välisellä alueella. 
Loukisen alitustyöt tehtiin elo-
kuun kahden viimeisen viikon 
aikana. Huoltotietä ja putkilinjaa 
rakennetaan tämän lisäksi Kap-
sajoen yhtymäkohdan ja tulevan 
Loukisen purkupisteen välisellä 
alueella. Lisäksi rakennustöitä 
tehdään Palvasen ja Kapsajoen 
välisellä alueella”, kertoo kaivok-
sen ympäristöosaston rakentami-
sinsinööri Markus Piekkari syys-
kuussa.

Alituksissa ranta-alueilta ja 
vesialueiden pohjasta poistettava 
kasvillisuus sekä muu orgaaninen 

ja hienoainespitoinen maa-aines 
on läjitetty maa-alueelle. Alitus-
kohdilla purkuputken rantau-
tumisalueet on suojattu siten, 
etteivät ne tulvatilanteissakaan 
joudu alttiiksi eroosiolle. Kaivan-
toon sijoitettu putki on peitetty 
vähän hienoainesta sisältävällä 
kivennäismaalla tai murskeella. 
Kaivantoa täytettäessä vedenalai-
set pudotuskorkeudet on pidetty 
myös pieninä samentumahaitan 
minimoimiseksi. 

Vesirakentamisesta on pidetty 
työmaapäiväkirjaa ja töiden vai-
kutuksia on tarkkailtu päivittäin 
droonilla.
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Kaivoksemme laajaan investointiohjelmaan kuuluva 
uusi pastasakeutin  rakennettiin vuonna 2018.

Uusi ympäristölupa tuo työtä ja
toimeentuloa vuosiksi
Kaivoksemme laajennus varmistaa työpaikat vähintään ensi vuosikymmenen puolivä-
liin, vähentää fossiilisia päästöjä ja tuo hyvinvointia kuntalaisille. Toukokuun lopussa 
saamamme uusi ympäristölupa mahdollistaa laajennuksen käyttöönoton.

Toukokuun lopussa saamamme 
ympäristöluvan ansiosta voimme 
kasvattaa rikastettavan malmin 
määrän 1,6 miljoonasta tonnista 
kahteen miljoonaan tonniin. Lupa 
vahvistaa kaivoksemme toimin-
taedellytyksiä ja mahdollistaa sy-
vemmällä olevien malmivarojen 
tutkimisen ja hyödyntämisen.

”Investointi turvaa toiminnan 
2030-luvun puoliväliin ja avaa 
uusia mahdollisuuksia senkin jäl-
keen”, kertoo Agnico Eagle Fin-
landin toimitusjohtaja Jani Lösö-
nen.

Laajennusinvestointi tuo työtä 
noin kolmelle sadalle rakentajalle 
runsaan kolmen vuoden ajaksi. 
Laajennus lisää myös hankintoja, 
minkä ansiosta suomalaiset kai-
vosklusterin osaajat saavat työtä, 
ja luo jatkuvuutta runsaalle tuhan-
nelle omalle ja alihankkijan työn-
tekijälle.

Tiukka lupa vaatii paljon
Ympäristöluvan kannalta yksi kes-
keisimpiä arvioinnin aiheita oli 
prosessi- ja kuivatusvesien johta-
minen purkuputkella kaivosalu-

eelta Loukiseen. Lausuntokierrok-
sella nousi toiveita muun muassa 
siitä, että purkuputki johdettaisiin 
Loukisen sijaan suurempaan Ou-
nasjokeen.

Lupaviranomainen päätyi ki-
ristämään päästörajoja niin, että 
puhdistetun jäteveden raja-arvot 
ovat osin vuoden 2013 ympä-
ristölupaa tiukemmat. Samoin 
viranomaiset edellyttävät yhtiöl-
tämme merkittäviä lisäpanostuk-
sia vesienkäsittelyyn. Kaikkiaan 
viranomainen asetti meille 87 lu-
pamääräystä ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi.

Lapin ELY-keskuksen mukaan 
päästörajat ovat niin tiukat, että 
ympäristöön purettavat vedet ei-
vät vaikuta Loukisella uimiseen, 
kalastukseen eivätkä veneilyyn. 
Samoin ranta-alueilla vettä voi 
käyttää kasteluun, saunomiseen 
ja pesemisen entiseen tapaan.

Käynnistimme hankkeen ym-
päristövaikutusten arvioinnin jo 
seitsemän vuotta sitten. Itse ym-
päristölupaa viranomaiset kä-
sittelivät kolme vuotta. Huolelli-
sesta arvioinnista ja tarkastelusta 

huolimatta hanke herättää myös 
huolta.

Jani Lösönen ymmärtää joi-
denkin kansalaisten esittämät 
ympäristöhuolet, sillä kaivosalan 
maineessa on ympäristöturvalli-
suuden osalta parannettavaa. 

”Investoimme vuosina 2017 
- 2021 ympäristönsuojeluun noin 
70 miljoonaa euroa, ja tiukkene-
van luvan myötä investoinnit kas-
vavat edelleen”, sanoo Lösönen.

Kasvihuonepäästöt pienenevät
Ympäristöluvan saanut investointi 
ei tarkoita ainoastaan toiminnan 
laajentamista. Samaan aikaan 
myös tuotantoprosessi uudistuu 
merkittävästi.

Rakennamme parasta aikaa 
kilometrin syvyyteen menevää 
nostokuilua, jonka avulla malmi 
nostetaan maan alta. Nostokuilu 
korvaa kuorma-autokuljetuksia, 
mikä vähentää fossiilisen poltto-
aineen käyttöä.

”Lisäksi hyödynnämme rikas-
tusprosessin hukkalämpöä läm-
mityksessä, millä minimoimme 
fossiilisten polttoaineiden käyt-

LAAJENNUSINVESTOINTI
LYHYESTI

•  Rikastamon kapasiteetti 
kasvaa 1,6 miljoonasta ton-
nista 2 miljoonaan tonniin.

•  Rakennetaan 1044 metriä 
syvä kaivoskuilu malmin 
nostamiseen.

•  Rakennetaan purkuputki 
käsitellyille prosessi- ja kui-
vatusvesille kaivosalueelta 
Loukiseen.

•  Rakennetaan rikastushiek-
ka-altaat ja muut tarvittavat 
ympäristöinvestoinnit.

•  Laajennushanke työllistää 
noin 300 henkeä yli kolmen 
vuoden ajan.

•  Investointiohjelman arvo 
infrastruktuuri-investoin-
nit mukaan lukien on 250 
miljoonaa euroa.

•  Investoinnit turvaavat 
toiminnan vuoteen 2034 
ja avaavat uusia mahdolli-
suuksia sen jälkeen.

töä ”, sanoo Lösönen.
Kaivosala pyrkii vähentämään 

fossiilisten polttoaineiden käyt-
töä sähköistämällä prosessejaan, 
vaikka ala tuottaakin vain noin 
0,7 prosenttia Suomen kasvihuo-
nekaasuista. Kaivosteollisuuden 
CO2-päästöt ovat vain noin kuusi 
prosenttia kotitalouksien päästöi-
hin verrattuna.

Investointiohjelmamme muut-
taa myös henkilöstön työnkuvia. 
Digitalisointi nostaa kaivostyötä 
yhä enemmän maan päällä ta-
pahtuvaksi laitteiden ja proses-
sien valvonnaksi.

Hyvinvointia ympäröivään yh-
teisöön
Agnico Eagle on investoinut vuo-
sina 2006 - 2019 Kittilän kaivok-
seen yli miljardi euroa ja kulut-
tanut käyttökustannuksiin yli 1,4 
miljardia euroa. Pelkästään vero-
luontoisia maksuja on syntynyt yli 
200 miljoonaa euroa muun muas-
sa tuloveroina, yhteisöveroina, 
rojalteina ja malminetsintäkorva-
uksina. Saajina ovat olleet valtio, 
kunnat ja maanomistajat.

Vuonna 2019 tuimme lähiyh-
teisöjämme lähes 400 000 eurol-
la, mistä riitti niin koulutukseen, 
urheiluun kuin kulttuuriinkin.

”Tätä on mahdollisuus jatkaa, 
kun toiminnan edellytykset ovat 
kunnossa”, sanoo Lösönen.
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Siirtoistutetut lapinleinikit voivat hyvin Lapinleinikinmukassa

Kaksi vuotta sitten saimme 
luonnonsuojelulain mukaisen 
poikkeusluvan siirtää kaivoksen 
läheisyydessä kasvavat lapinlei-
nikkikasvustot Lapinleinikinmu-
kan suojelualueelle, jonka perus-
timme Seurujoen länsipuolelle. 

Lapinleinikki on EU:n luon-
todirektiivin nojalla suojeltava ja 
luonnonsuojelulain nojalla rau-
hoitettu kasvi. Samalla se on Suo-
men kansainvälinen vastuulaji. 
Kasvi on yleinen Lapissa, mutta 
muualla Suomessa ja Euroopas-
sa harvinainen ja uhanalainen. 
Lapinleinikkiä ei ole aiemmin siir-
retty kasvupaikasta toiseen, joten 
hankkeen myötä saadaan uutta 
tietoa lapinleinikin siirtoistuttami-
sesta. 

Kesäkuun lopulla Kittilän kai-
voksen ympäristöinsinööri Tero 
Reijonen ja ympäristöinsinööri-
harjoittelija Lilja Ojala kävivät yh-

dessä luontokartoittaja Pia Kan-
kaan kanssa tarkistamassa, miten 
suojelualueen lapinleinikit voivat. 

Istutusruutuja on yhteensä 
11. Siirtoistutettuja lapinleinikke-
jä tarkastetaan ja inventoidaan 
suunnitelman mukaan vielä neljä-
nä kesänä. Lapinleinikkien esiinty-
mien koko, kunto ja sijoittuminen 
kirjataan UHEX-lomakkeen avulla 
seurantaraporttiin, joka toimite-
taan seurantavuoden loppupuo-
liskolla Lapin ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselle.

Lapinleinikit voivat hyvin olo-
suhteisiin nähden. ”Tilanne on 
mielestäni lupaava”, Pia Kangas 
kertoo. ”Koska kesä oli myöhäs-
sä, lapinleinikit eivät tarkastus-
käynnin aikaan vielä kukkineet 
kovin runsaasti, ja lehdet olivat 
pienikokoisia.” Seuraavan kerran 
teemme tarkastuskäynnin siirto-
alueelle ensi kesänä.

Perustimme kaksi vuotta sitten Seurujoen varteen 
yksityisen suojelualueen, Lapinleinikinmukan, jonne 
siirtoistutimme suojeltua lapinleinikkiä Kittilän kaivok-
sen lähistöltä. Kasvustot näyttävät kotiutuneen uuteen 
elinympäristöönsä.

Sirkkalainen Miikka Raekallio 
suosittelee kaivostyötä 
nuorille

Elokuun vaihduttua syyskuuksi 
suurin osa kesätyöntekijöistäm-
me on jo palannut opintojen pa-
riin. Sirkasta kotoisin oleva Miikka 
Raekallio on toiminut toukokuun 
alusta lähtien maanalaisen kaivok-
sen kunnossapidon työnjohtajana 
ja kokenut kesätyökokemuksensa 
erittäin hyödylliseksi. ”Opiskelen 
Oulun ammattikorkeakoulussa 
auto- ja työkonetekniikkaa”, hän 
kertoo. ”Syyskuussa alkaa opin-
tojeni viimeinen vuosi. On aika 
varmaa, että teen myös opinnäy-
tetyöni täällä kaivoksella.”

Kittilän kaivokselle hän halusi 
työtehtävien monipuolisuuden 
ja hyvän sijainnin takia. ”Jokai-
nen työpäivä täällä on erilainen. 
Työporukka on mahtava, ja olen 
saanut opetella esimies- ja tiimi-
työskentelytaitoja aika intensiivi-
sesti”, Miikka kuvailee.

Liikkuvan kaluston kunnossa-
pidon vuorotyönjohtajana Miikka 
on saanut kokea paljon uutta. Esi-

miestehtävä, päivittäinen maan 
alla käyminen ja 4 työpäivän ja 6 
vapaapäivän rytmi ovat asetta-
neet tarpeeksi haasteita, mutta 
myös pitäneet mielen virkeänä. 
Miikka ei koe 12,5 tunnin työvuo-
roja liian raskaiksi, vaan koros-
taa asenteen merkitystä työssä: 
”Täällä voi toimia jopa näin nuo-
rena esimiehenä, jos on oikea 
asenne. Rauhallisuus ja yhteistyö-
kyvyt vievät pitkälle.”

23-vuotias tuleva koneteknii-
kan insinööri tasapainottaa työtä 
ja opiskelua vapaa-ajan harras-
tuksilla, kuten urheilulla ja SM-ta-
son moottoripyöräilyllä. ”Pyöriä 
varsinkin rassaan harrastuksena 
melko paljon”, hän sanoo.

Miikka suosittelee Kittilän 
kaivosta muillekin nuorille työ-
paikaksi: ”Täällä on ihan erilainen 
ympäristö kuin missään muualla. 
Työporukka on mahtava ja työs-
kentely mukavaa. Rohkeasti vaan 
joukkoon!”

Palkkasimme tänä vuonna 54 kesätyöntekijää eri 
osastoille työharjoitteluihin ja henkilöstömme 
kesälomien sijaisiksi. Yksi heistä on 23-vuotias Miikka 
Raekallio, joka opiskelee auto- ja työkonetekniikkaa 
Oulun ammattikorkeakoulussa.
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Istutimme juhannusviikolla Seuru-
jokeen 3580 purotaimenen poikas-
ta ja 6200 harjuksen poikasta. Pur-
kuputken valmistuttua istutamme 
myös Loukiseen 7000 taimenen 
poikasta vuosittain. Kalanistutus 
on osa ympäristölupamme vel-
voitteita ja ympäristöosastomme 
jokakesäinen projekti, johon on 
osallistunut myös naapurikylien 
asukkaita vuodesta 2007 lähtien. 

Istutimme kesäkuussa kalan-
poikasia Seurujokeen
Kalanistutus on osa ympäristölupamme velvoitteita ja 
ympäristöosastomme jokakesäinen projekti, johon on 
osallistunut myös naapurikylien asukkaita vuodesta
 2007 lähtien.

Istutettavat kalanpoikaset punnitaan huolellisesti 
ennen kuin ne päästetään jokeen.

Selvitämme kalalaskurilla kalojen liikkumista Loukisessa
Elokuussa asennettiin Loukisen alaosaan kalalaskuri, jolla pyritään selvittämään kalojen liikkumis-
 ja vaelluskäyttäytymistä Loukisessa.

Tilasimme oululaiselta Simsonar 
Oy:ltä kalalaskurin, joka asennet-
tiin paikalleen Loukisen pääuo-
maan elokuun puolessa välissä. 
Kalalaskuri on yksi uuden ympä-
ristölupamme mukaisista velvoi-
tetarkkailuohjelman toimenpi-
teistä, joilla selvitetään kalojen 
nousu- ja vaelluskäyttäytymistä 
Loukisessa. Myös kuntalaiset ja 
Kittilän kunnan ympäristöviran-
omainen toivoivat lupamenette-
lyn aikana tämän kaltaista selvi-
tystä.

Simsonar Oy:n kehittämän 
UVC-laitteiston toiminta perustuu 
ultraäänikaikuluotaukseen. Vas-
taavanlaista tekniikkaa käytetään 
veneiden kaikuluotaimissa. Vene-
luotaimissa kuva muodostetaan 
yhdellä keilalla pyyhkäisemällä, 
kun taas kalalaskurin laitteistolla 
kuva tuotetaan 96 keilan muodos-
tamalla sektorilla, joilla on tietty 
aukenemiskulma horisontaalises-
ti ja vertikaalisesti. Näin saadaan 
siis huomattavasti tarkempi kuva 
luotaimen ohi uivista kaloista 
koko joenuoman leveydeltä. 

Luotaimella saadaan tie-

toa ohi uivien kalojen määristä, 
koosta, liikkumisnopeuksista ja 
liikkumisen ajankohdista sekä 
siitä, kuinka etäällä kalat uivat 
luotaimeen nähden. Varsinaista 
lajitunnistusta luotaimella ei voi-
da tehdä, mutta tiedetään, että 
vaeltavat kalat uivat yleensä hy-
vin suoraviivaisesti luotaimen ohi, 
kun taas paikalliset kalat liikkuvat 
enemmän joen sivuittaissuunnas-
sa ruokaa etsiessään.

Laitteiston ultraääni ei aiheu-
ta kaloille haittaa eikä luotain 
aiheuta rajoituksia vesistön käyt-
töön. Tarvittava sähkö tuotetaan 
aurinkopaneelin ja polttokennon 
yhdistelmällä, joka on äänetön, 
hajuton ja ympäristöystävällinen. 

Laitteisto tuottaa kerran 
vuorokaudessa automaattisen 
raportin havainnoista, jotka var-
mistetaan kauden loputtua. 
Automaattihavaintoja voidaan 
käyttää päiväkohtaisina vertailu-
lukuina. Ensimmäinen seuranta-
jakso päättyy alkutalvesta jäiden 
tultua. Seurannan loputtua saa-
daan verifioitu raportti joessa liik-
kuvista kaloista.

Ostamme kalat luonnonvara-
keskukselta, ja tällä kertaa virkeät 
poikaset saapuivat Lintulaan ka-
lankasvattaja Asko Virkkusen mu-
kana kahdessa kuljetussäiliössä 
kalanviljelylaitokselta Taivalkos-
kelta.

Kalanistutuksessa touhusivat 
ympäristöasiantuntija Juho Väy-
rynen ja ympäristötieteitä opis-
keleva kesäharjoittelija Lilja Oja-
la. Talkoissa olivat mukana myös 
kiistalalainen Matti Piekkari ja 
lintulalainen Mauri Toivola, jotka 
molemmat ovat innokkaita kala-
miehiä. Mauri kertoi, että Seuru-
joesta saa hyvin ja hyvänkokoista 
taimenta, mutta sitä pyytävät lä-
hes yksinomaan paikalliset asuk-
kaat ja mökkiläiset. ”Kyllä tänne 
muitakin kalastajia mahtuisi”, 
Mauri totesi.

Kalanpoikaset punnittiin huo-
lellisesti, jotta kuhunkin neljään 
istutuspaikkaan saatiin suunnitel-
tu määrä poikasia. Punnituksen 
jälkeen säkkeihin lisättiin happea, 
koska ilman sitä poikaset eivät 
pysyisi hengissä kuljetuksen ai-
kana. Aurinkoinen iltapäivä sujui 
iloisissa ja touhukkaissa merkeis-
sä, ja lopuksi juotiin tietysti perin-
teiset talkookahvit.

Arto Seppänen vie 
ultraäänilaitteen jokeen.

Heikki Oukka asentaa metalliarkkuun 
kalalaskurin tarvitseman tekniikan.
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Kalataloustarkkailumme menetel-
miä ovat kalastuskirjanpito, kalas-
tustiedustelu, sähkökoekalastus, 
taimenen alkuperän määrittely, 
mädin hautomiskoe, kalojen käyt-
tökelpoisuuden arviointi ja kala-
talousvelvoitteen ja toimenpitei-
den tuloksellisuuden arviointi. 

Kalastuskirjanpito on jatkuvaa 
ja muut selvitykset tehdään kol-
men vuoden välein. Tuloksista ra-
portoidaan valvovalle viranomai-
selle eli Lapin ELY-keskukselle.

Seurujoen kalaa voi syödä tur-
vallisesti
Tätä nykyä Seurujoella kalaste-
taan melko vähän, mutta joki on 
kalastoltaan runsas. Istutamme 
Seurujokeen vuosittain 5000 yk-
sivuotiasta taimenenpoikasta, joi-
den elämää seuraamme muun 
muassa sähkökoekalastuksella ja 
kalastuskirjanpidolla. Kalastajien 
saamat taimenet ovat olleet pää-
asiassa rasvaevällisiä, mikä viittaa 
kalojen luontaiseen lisääntymi-
seen joessa. 

Käyttökelpoisuustestien tu-
lokset osoittavat, että Seurujoen 
kalaa on turvallista syödä. Ram-
bollin tekemän tutkimuksen mu-
kaan Seurujoelta pyydystettyjen 
taimenten ja harjusten metallipi-
toisuudet alittivat selvästi EU:n 
elintarvikkeille asettamat eloho-
pean, lyijyn ja kadmiumin enim-
mäispitoisuusraja-arvot.

Myös vuoden 2020 käyttö-
kelpoisuustesteihin kalastetut 

taimenet ovat rasvaevällisiä, ja 
ne pyydettiin vedenottamomme 
luota Seurujoesta. Niiden testi-
tulokset saamme kuluvan vuoden 
loppupuolella.

Kalastuskirjanpito
Kalastuskirjanpito on osa kaivok-
semme jatkuvaa kalakantojen pe-
rustasojen seurantaa. Tällä tavalla 
hankimme alueen kalastajilta tie-
toa kalastettavista lajeista ja ka-
lasaaliiden muutoksista. Näiden 
tietojen avulla pyrimme havait-
semaan kalakannan koossa ta-
pahtuvat mahdolliset pidemmän 
aikavälin muutokset.

Kalastuskirjanpitäjät merkit-
sevät pyydyskohtaiset päivittäiset 
pyynti- ja saalistiedot kirjanpitolo-
makkeeseen. Lomakkeella ilmoi-
tetaan myös pyydysten likaantu-
misesta, kalojen makuvirheistä ja 
muista mahdollisista huomioista. 
Kalastuskirjanpitoa on tehty vuo-
desta 2006 lähtien lähinnä Seuru-
joella ja Loukisella. 

Kalastustiedustelu
Kalastustiedustelu tehdään pos-
tikyselynä. Kokonaisotannan pii-
riin kuuluvat kaikki Kuivasalmen, 
Kiistalan, Lintulan ja Rouravaaran 
alueen vakituisesti asutut talou-
det sekä vapaa-ajan asunnot. Tie-
dustelussa keskitytään kalastajien 
määrään ja saatuun saaliiseen 
kalalajeittain, ja lisäksi esitetään 
kysymyksiä kalastusta haittaavista 
tekijöistä.

Sähkökoekalastus
Sähkökoekalastus tehdään Seu-
rujoella ja Loukisella yhdeksällä 
eri koealalla. Tuloksista lasketaan 
lajikohtainen tiheys ja biomassa 
pinta-alaa kohden. Mahdolliset 
lohikalat mitataan erikseen ja tar-
vittaessa niistä otetaan suomu-
näyte ikämääritystä varten.

Koekalastuksen yhteydessä 
koealalta määritetään myös alan 
mitat, veden syvyys, virtausolo-
suhteet, pohjan laatu, kasvillisuus 
sekä levä- lietekerrostumat. Lisäk-
si koealat valokuvataan.

Taimenten alkuperän määrittely
Ympäristölupaamme kuuluu ka-
lanpoikasten velvoiteistutus, jon-
ka yhteydessä taimenenpoikaset 
merkitään leikkaamalla niiltä ras-
vaevä. Näin niiden määrän suhde 
luonnontaimenen poikasiin voi-
daan määrittää sähkökoekalas-
tussaaliista. 

Mädin hautomiskoe
Ympäristölupamme mukaisesti 
meidän on selvitettävä jätevesien 
vaikutusta syyskutuisten kalojen 
(taimenen) mädin hautoutumi-
seen.

Mädin hautomiskoe tehdään 
tammi-helmikuulla, jolloin mäti 
on silmäpistevaiheessa ja kes-
tää hyvin kuljetusta ja käsittelyä. 
Hautomiskokeessa käytetään 
Ounasjoen purotaimenen mätiä, 
jota haudotaan joen pohjalla mä-
tirasioissa.

Kalataloustarkkailu on osa ympäristövaikutusten seurantaa
Osana toimintamme ympäristövaikutusten seurantaa teemme kalataloustarkkailua monenlaisin menetelmin. Tark-
kailun tulosten mukaan Seurujoen kalasto on runsas ja kalaa voi syödä turvallisesti.

Seurujoki virtaa alkukesällä vuolaana.

Kalojen käyttökelpoisuuden ar-
viointi
Kalataloustarkkailuumme kuuluu 
myös kalojen käyttökelpoisuu-
den arviointi ja raskasmetallien 
analysointi. Kalojen sisältämät 
metallipitoisuudet kuvastavat 
elinympäristön laatua metallien 
suhteen. Koska raskasmetallit 
siirtyvät ravintoketjussa ylöspäin, 
ruokakalojen metallipitoisuuksia 
seurataan ja niille on asetettu 
enimmäisrajat.

Pyrimme saamaan tutkitta-
viksi Seurujoen yleisimpiä ruo-
kakaloja – taimenta, harjusta ja 
haukea – sekä ahvenia. Tutkitta-
vat kalat mitataan ja punnitaan 
ja kirjataan ylös, ovatko ne luon-
nonkaloja vai istutettuja. Tuloksia 
verrataan soveltuvin osin voimas-
sa olevaan ahvenen ja silakan li-
haksen elohopeapitoisuutta kos-
kevaan ympäristölaatunormiin ja 
EU:n asettamiin elohopean, lyijyn 
ja kadmiumin enimmäispitoisuus-
rajoihin.

Toimenpiteiden tuloksellisuu-
den tarkastelu
Ympäristölupamme mukaisesti 
meidän on seurattava, millaisia 
tuloksia kalatalousvelvoitteen 
täyttämisellä ja vuosittain mak-
settavalla kalatalousmaksulla saa-
vutetaan. Tätä seurantaa teemme 
sähkökoekalastuksen, kalastuskir-
janpidon ja kalastustiedustelun 
avulla.
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Aloitimme kaivoksen laajennus-
projektin rakennustyöt keväällä 
2018. Laajennuksen tavoitteena 
on kasvattaa rikastettavan mal-
min määrä nykyisestä 1,6 miljoo-
nasta tonnista kahteen miljoo-
naan tonnin vuodessa. Projektissa 
rakennamme kaivokselle 1040 
metrin syvyisen kaivoskuilun ja 
laajennamme rikastamoa. 

Rikastamon laajennus pian val-
mis
Rikastamon laajennuksen osalta 
projekti on edennyt suunnitelmi-
en mukaisesti, ja syyskuun lopulla 
alkaneessa reilun kuukauden mit-
taisessa huolto- ja laajennussei-
sokissa laajennusosat kytketään 
osaksi muuta rikastamoa.

Mittavan seisokin aikana ri-
kastamolla työskentelee enim-
millään noin 350 ulkopuolista 
työntekijää tavanomaisissa kun-
nossapitotöissä ja laajennusosan 
kytkentätöissä.

”Laajennusprojekti on tähän 
saakka mennyt hyvin eikä korona-
kaan ole siihen juuri vaikuttanut”, 
kertoo projekti-insinööri Joni Ijäs. 
”Kaikki ovat ottaneet koronaan 
liittyvät turvatoimet vakavasti ja 
ohjeita on noudatettu asianmu-
kaisesti.”

Seisokin aikana usean sadan 
ihmisen työskentely pienellä 
alueella on turvallisuuden kan-
nalta vaativaa, ja turvallisia työ-
menetelmä ja suojavarusteiden 
käyttöä korostetaan erityisesti, 
kuten kaikessa muussakin toimin-
nassamme. 

Urakoitsijoiden työntekijöitä 
varten kaivosalueelle on perustet-
tu erillinen ruokala, jotta ruokaili-
jaruuhkasta selvitään mahdolli-
simman jouhevasti ja turvallisesti.

”Suurimmat laajennukseen 
liittyvät työt ovat kaasupesurin 
uusiminen ja vaahdotuskennon 
asentaminen”, Ijäs kertoo. ”Kun 
seisokki päättyy lokakuun lopus-
sa, rikastamon laajennus on val-
mis otettavaksi käyttöön”.

Kuiluprojektissa työskennel-
lään sekä maan alla että päällä
Myös kuiluprojektissa työt ovat 
edennet lähes alkuperäisen suun-
nitelman mukaisesti koronavirus-
tilanteesta huolimatta. Kuilun-
louhinta pysähtyi maaliskuussa, 
kun kanadalaisen urakoitsijamme 
työntekijät joutuivat palaamaan 
kotimaahansa. Nyt he ovat pääs-
seet jatkamaan työtään tiukkojen 
turvatoimien ja koronavirustesta-
usten turvin.

Nostotornin betoni- ja te-
räsrakenneurakka valmistui ke-
säkuussa, ja nyt asennetaan 
massiivista malmisiiloa siiloraken-
nukseen. Nostokonetoimittaja on 
myös aloittanut nostokoneiden 
asennustyöt tornissa, ja sähkö- ja 
LVI-urakat ovat olleet käynnissä 
muutaman kuukauden. Kuilun-
louhinnan lisäksi syksyn aikana 
saatetaan valmiiksi maanalainen 
betoni- ja teräsrakenneurakka ja 
jatketaan nostotorniin ja maa-
nalaisiin tiloihin liittyviä erilaisia 
asennustöitä.

”Koronaviruksen myötä päi-
vittäinen työn tekeminen on 
muuttunut olennaisesti palave-
rikäytäntöjen ja sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen suhteen”, kertoo 
apulaisprojektipäällikkö Kyösti 
Huttu. ”Ennaltaehkäisevien toi-
mien myötä perinteiseen tekemi-
seen on tullut uutta muistettavaa 
ja huolehdittavaa. Matkustusra-
joitteet ovat vaikuttaneet resurs-
sien saatavuuteen.” 

Koronaviruksen leviämistä 
ehkäisevät toimenpiteet ovat 
mahdollistaneet niin laajennus-
projektin etenemisen kuin tuo-
tantotoiminnan ylläpitämisen. 
Tästä olemme kiitollisia kaikille 
alueellamme työtä tekeville.

Laajennushankkeen kuulumisia
Keväällä 2018 alkanut kaivoksemme laajennusprojekti on edennyt lähes alkuperäisen 
aikataulun mukaisesti koronavirusepidemiasta huolimatta. Rikastamon kuukauden 
mittaisessa huolto- ja kytkentäseisokissa viimeistellään rikastamon osuus laajennus-
projektista.

Safety Journey 
-turvallisuus-
ohjelma
Aloitimme Safety Journey 
-turvallisuusohjelman vuonna 
2019 kaikille suunnatulla 
turvallisuuskyselyllä. Tulosten 
perusteella suunnittelim-
me erilaisia turvallisuuden 
kehityshankkeita. Toistamme 
kyselyn syys-lokakuussa, 
minkä jälkeen tarkastelem-
me tehtyjen toimenpiteiden 
tehokkuutta.

Parvajoen
kunnostus
Kesäkuussa joukko luonno-
nystäviä kokoontui talkoi-
siin kunnostamaan Kittilän 
kirkonkylän lähellä virtaavaa 
Parvajokea. Kunnostuspro-
jekti alkoi vuonna 2018. 
Elokuussa ammattiopis-
to Lappian kalatalouden 
opiskelijat tekivät sähkökoe-
kalastuksia joella. Tulokset 
olivat ilahduttavia: taimenta 
ja harjusta on kotiutunut kun-
nostetuille alueille. Olemme 
iloisia saadessamme tukea 
tätä hienoa hanketta ja ahke-
ria talkoolaisia!

Heijastinliivejä 
päiväkodeille
Alkusyksyllä Kittilän päi-
väkotilapset saivat meiltä 
uudet heijastinliivit vanhojen 
ja kuluneiden liivien tilalle. 
Toivotamme isoille ja pienille 
kulkijoille turvallista syksyä! 

Yhteistyö-
ryhmän
etäkokoukset
Syksyllä 2013 perustettu 
kaivoksen yhteistyöryhmä on 
kokoontunut tänä vuon-
na kaksi kertaa MS Teams 
-sovelluksella verkossa. 
Huhtikuun kokouksessa 
keskityimme erityisesti 
koronanhallintaan ja ym-
päristöasioihin. Kesäkuun 
kokouksessa käsittelimme 
uutta ympäristölupaamme. 
Yhteistyöryhmään kuuluu 
noin 20 edustajaa kaikista 
tärkeistä sidosryhmistämme 
Kittilästä.

LYHYESTI
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Yhteistyössä koronavirusta vastaan
Menestyksekäs taistelu koronavirusta vastaan edellyttää vahvaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä työpaikalla ja 
lähiyhteisössämme.

Covid-19-epidemian myötä 
olemme parantaneet turvalli-
suus- ja hygieniamenettelyjämme 
entisestään. Olemme myös poh-
tineet uusia keinoja viestiä niistä 
tehokkaasti kaikille Agnico Eagle 
Finlandin ja urakoitsijoiden työn-
tekijöille. 

Perustimme maaliskuun puo-
livälissä Covid-19-työryhmän, 
joka seuraa epidemiatilannetta 
aktiivisesti ja suunnittelee ja päät-
tää tarvittavista toimenpiteistä. 
Loimme intranetiimme korona-
viruksen hallintaan keskittyvän 
sivun. Toimenpiteiden tueksi 
tuotamme omaa materiaalia ja 

hyödynnämme myös muiden, 
kuten THL:n ja työterveyshuollon 
kumppanimme Terveystalon, tar-
joamaa viestintämateriaalia.

Koronavirustestauksia
matalalla kynnyksellä
Tärkeimmät toimet koronaviruk-
sen torjumiseksi kaivoksellamme 
ovat varmasti kaikille tuttuja viime 
kuukausilta: Emme tule sairaana 
töihin, teemme tarvittaessa koro-
navirustestauksia, pesemme kä-
siämme huolellisesti ja käytämme 
käsidesiä, huolehdimme turvavä-
leistä ja käytämme hengitys- tai 
nenä-suusuojaimia, kun emme 

voi pitää turvavälejä. 
Osa henkilöstömme tekee 

edelleen etätyötä ja kokoukset 
ja koulutukset järjestämme etä-
yhteyksien välityksellä. Otamme 
kaivokselle vieraita vastaan vain 
äärimmäisen perustelluista syistä, 
ja oma matkustaminen on karsittu 
lähes kokonaan.

Meillä oli maaliskuun lopus-
sa yksi positiivinen koronavi-
rustapaus, jonka tartuntaketjun 
terveysviranomainen jäljitti te-
hokkaasti. Varotoimenpiteenä 
suljimme tuolloin maanalaisen 
kaivoksen toiminnot 36 tunnin 
ajaksi, minkä tarkoituksena oli 
katkaista kaivoksen mahdolliset 
tartuntaketjut ja varmistaa, että 
mahdollisesti pinnoilla olevat vi-
rukset poistuvat. Tämän jälkeen 
testeissä ei ole havaittu positiivi-
sia koronaviruslöydöksiä. 

Suosittelemme työntekijöi-
tämme käymään koronatesteissä 
hyvin matalalla kynnyksellä. 

Rakennusprojekteissamme 
työskentelee jonkun verran ul-
komailla asuvia urakoitsijoiden 
työntekijöitä. Aina Suomeen saa-
puessaan heidän on käytävä ko-
ronavirustestissä, jonka järjestäm-
me heille Terveystalon kautta, ja 
odotettava majapaikassaan tes-
tituloksia. Vasta negatiivisen tu-
loksen saatuaan he voivat saapua 
työskentelemään kaivokselle ja 

käydä esimerkiksi ruokakaupassa.
Koska koronavirustestaus jul-

kisessa terveydenhuollossa on 
ruuhkautunut, Terveystalo ryhtyi 
aloitteestamme tekemään ko-
ronavirustestejä myös Kittilässä 
kolmena päivänä viikossa. Agni-
co Eagle Finlandin työntekijöi-
den lisäksi Terveystalon Kittilän 
toimipaikka palvelee myös muita 
asiakkaita.

Osallistuimme tutkimukseen 
koronavirustartuntojen selvit-
tämiseksi Lapissa
Huhtikuussa Kittilän kunta ja 
Lapin sairaanhoitopiirin infekti-
oiden torjuntayksikkö pyysivät 
yhtiötämme osallistumaan poik-
kileikkaustutkimukseen korona-
virustartuntojen selvittämiseksi 
Lapin alueella. Kittilän kunnassa 
toimivan suuren yrityksen kaik-
kien työntekijöiden testauksen 
tarkoituksena oli selvittää koro-
navirustartuntojen levinneisyyttä 
ja kartoittaa mahdollisia tartunta-
ketjuja.

”Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen strategian mukaisesti 
testauskynnyksen tulisi olla mata-
la ja otantaluonteisesti tuli testata 
oireettomiakin, jolloin saadaan 
parempi kuva tautitilanteesta, 
mikä edesauttaa koko maakuntaa 
epidemian torjuntatyössä”, sanoi 
Lapin sairaanhoitopiirin infektio-
ylilääkäri Markku Broas.

Terveystalo toteutti testauk-
set Agnico Eagle Finlandin kus-
tannuksella, ja testaukseen voivat 
halutessaan osallistua kaikki työn-
tekijämme. Testaukset hoidettiin 
tehokkaasti kolmen päivän aikana 
kaivoksella ja Kittilän keskustassa 
sekä muissa Terveystalon toimi-
paikoissa. Kaikkiaan noin 83 % 
kaivoksemme työntekijöistä osal-
listui testaukseen. Kaikki testitu-
lokset olivat negatiivisia.

”Haluamme kantaa kortem-
me kekoon tämän erittäin poik-
keuksellisen tilanteen ratkai-
semisessa. Henkilöstömme on 
kotoisin suurimmaksi osaksi Kitti-
lästä ja lähialueen kunnista, ja us-
komme että testaus antaa hyvän 
poikkileikkauksen tämän hetken 
tilanteesta maakunnassa”, totesi 
Agnico Eagle Finlandin toimitus-
johtaja Jani Lösönen, kun päätös 
testaukseen osallistumisesta teh-
tiin.

Suurin osa työntekijöistämme testattiin
paikan päällä kaivoksella.

Ruokaloissamme istutaan väljästi.



”Hyvinvointi on tärkeää niin yk-
silö- kuin yhteisötasolla. Terveet 
työntekijät työskentelevät te-
hokkaammin ja turvallisemmin ja 
voivat myös innostaa työkaverei-
taan terveisiin elämäntapoihin”, 
toteaa henkilöstöpäällikkö Heini 
Hämäläinen. ”Työhyvinvointi on 
meille keskeinen kehittämisen 
osa-alue myös tulevaisuudessa, 
ja saamme siihen vahvaa tukea ja 
kannustusta yhtiömme johdolta”.

Koronavirus vei liikuntaharras-
tukset ulos
Aktiivinen ja terveellinen elä-
mäntyyli on Kittilässä monelle 
itsestäänselvyys. Kittilässä onkin 
hienot ja monipuoliset mahdol-
lisuudet harrastaa sekä liikuntaa 
että kulttuuria ympäri vuoden. 
Tuemme työntekijöittemme lii-
kuntaharrastuksia monin tavoin.

Koronavirusepidemian aikaan 
olemme joutuneet perumaan lii-
kuntasalivuoroja ja virkistystapah-
tumia, joita vuosittain järjestäm-
me työntekijöillemme ja heidän 

perheilleen. Siksi kannustamme 
nyt työntekijöitämme nauttimaan 
erityisesti luonnosta ja ulkoliikun-
nasta, ja olemme järjestäneet 
esimerkiksi hiihto- ja polkujuok-
sukoulun. Keväällä tarjosimme 
myös mahdollisuuden etäjump-
paan ja -joogaan.

Tukea etätyöhön
Maaliskuussa monet työntekijöis-
tämme siirtyivät osittaiseen etä-
työhön, joka yhtiömme suosituk-
sen mukaisesti jatkuu edelleen. 
Etätyö on tuonut omia haastei-
taan niin esimiehille kuin heidän 
tiimeilleenkin. Keväällä oman 
lisänsä kotikonttoreille toivat päi-
väkoti-ikäiset ja etäkoulua käyvät 
lapset.

”Pyrimme parhaamme mu-
kaan auttamaan esimiehiä, jotka 
joutuivat yllättäen johtamaan etä-
tiimiä. On tärkeää olla joustava ja 
tukea haastavassa tilanteessa ole-
vien työntekijöiden jaksamista”, 
sanoo henkilöstöpäällikkö Heini 
Hämäläinen.

Järjestimme keväällä usei-
ta koulutuksia, jotka keskittyivät 
muun muassa etätyön ergono-
miaan, etätyön mahdollisesti ai-
heuttamaan henkiseen kuormi-
tukseen ja etätyön johtamiseen. 
Lisäksi tarjosimme oman koulu-
tuksen Covid-19-ryhmälle, joka 
perustettiin maaliskuussa ja joka 
edelleen kokoontuu viikoittain 
käsittelemään koronavirustilan-
netta ja sen vaatimia toimenpitei-
tä organisaatiossamme.

Edistämme hyvinvointia yhdessä
Vuosi sitten laadimme aiempaa 
monipuolisemman työterveys-
huoltomallin ja avasimme oman 
kaivosterveysaseman. Pitkien vä-
limatkojen Lapissa etäpalvelut 
ovat osoittautuneet oivalliseksi 
lisäksi työterveyshuollon palve-
luvalikoimaan. Henkilöstömme 
tukena ovat työterveyslääkäri, 
työterveyshoitaja, työpsykologi, 
työfysioterapeutti ja ravitsemus-
terapeutti sekä useat muut asian-
tuntijat.

Hyvinvoivat työntekijät tuovat hyvinvointia koko
yhteisöön
Henkilöstömme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä kehittämiskohteitamme nyt ja tulevaisuudessa, 
ja saamme siihen vahvaa tukea ja kannustusta yhtiömme johdolta.

Työntekijät jumppasivat kuminauhoilla
työhyvinvoinnin koulutuspäivänä.

Henkilöstön edustajat ovat 
mukana kehittämässä terveys- ja 
hyvinvointipalveluitamme. Päi-
vitämme hyvinvoinnin toiminta-
suunnitelman vuosittain yhdessä 
työntekijöiden ja työterveyshuol-
lon kanssa.

Työhyvinvoinnin teemapäivät
Toteutimme viime vuonna laajan 
terveys- ja hyvinvointiohjelman 
koko henkilöstöllemme. Se sisäl-
si kaksi koulutuspäivää – yhden 
keväällä ja toisen syksyllä. Kou-
lutuspäivissä käsiteltiin keskeisiä 
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, 
kuten unta, ravitsemusta, liikun-
taa ja työyhteisötaitoja. Kaikille 
osallistujille tehtiin kuntokartoi-
tus, johon kuului erilaisia mittauk-
sia sekä kävelytesti. 

Lisäksi olemme tarjonneet 
henkilöstölle mahdollisuuden 
osallistua palautumistestauksiin 
ja -valmennuksiin sekä hyödyntää 
Break Pro -taukoliikuntasovellus-
ta. Toimihenkilöille olemme jär-
jestäneet ajanhallintakoulutuksia. 
Keväällä käynnistimme voimava-
raryhmän tukemaan työntekijöi-
tä, jotka kokevat jaksamisessaan 
haasteita.

Viime lokakuussa vietim-
me työhyvinvointiviikkoa, jonka 
tarkoituksena oli haastaa koko 
henkilöstö miettimään, miten 
itse kukin voisi omilla toimillaan 
tehdä omista ja työkavereiden 
työpäivistä parempia. Viikko 
huipentui Positiivinen Perjantai 
-teemapäivään, joka oli osa val-
takunnallista Unelmien työpäivä 
-kampanjaa. Positiivisesta Perjan-
taista on tullut perinne, sillä jär-
jestämme sen tänäkin syksynä, jo 
kolmatta kertaa peräkkäin.

Julkaisemme Kaivossanomat- tiedotuslehtistä 1-2 kertaa vuodessa. Olemme saaneet yhteystietosi joko sinulta itseltäsi avoimien ovien 
päivissä keräämällämme palautelomakkeella tai organisaatiosi verkkosivuilta. Jos et halua saada Kaivossanomia ja/tai 

haluat meidän poistavan tietosi osoiterekisteristämme, lähetä meille viesti sähköpostitse tai soita.

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: info.finland@agnicoeagle.com 

www.agnicoeagle.fi


