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Metalleja tarvitaan, jotta modernit yhteiskunnat kehittyvät. 
Bolidenin visio on olla alansa huipulla, kun on kyse 
kehittämisestä, tuottavuudesta ja vastuun kantamisesta. 

Boliden Garpenberg on yksi maailman moderneimmista 
kaivoksista. Siellä käytetään huippuluokan tekniikkaa ja 
laitteistoja. Yhä suurempi osa työstä tapahtuu automaattisesti. 
Prosessinhoitajat ohjaavat prosessia valvomossa suurien 
näyttöjen avulla.

Boliden tuottaa metalleja 
modernin maailman tarpeisiin

KUVA: TOMAS WESTERMARK

Arvioiden mukaan viimeistään vuonna 2040 
myydään 40 miljoonaa täysin sähkökäyttöis-
tä ajoneuvoa joka vuosi. Jokaisessa täysin säh-
kökäyttöisessä ajoneuvossa tarvitaan vähintään 
90 kiloa kuparia eli 3–4 kertaa enemmän kuin 
polttomoottorikäyttöisissä autoissa.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan puolet tarvittavista 
toimenpiteistä ihmisten ilmastovaikutuksen rajoittamiseksi alle kahteen 
asteeseen saadaan aikaan parantamalla energiatehokkuutta.

Tarvitaan noin 7–10 miljoonaa 
tonnia kuparia kasvavan 
aurinkoenergia-alan tarpeiden 
täyttämiseksi.
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Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva metallialan yritys. Yhtiön juuret ovat Pohjolassa, mutta markkina-
alue on maailmanlaajuinen. Bolidenin ydinosaamisalueita ovat malminetsintä, kaivos- ja sulattotoiminta sekä 
metallien kierrätys. Bolidenilla on noin 5 500 työntekijää ja 40 miljardin kruunun liikevaihto. Bolidenin osake 
noteerataan Tukholman pörssissä (NASDAQ OMX Stockholm) Large Cap -ryhmässä.

Sisältö ja tuotanto: Boliden ja TR  
Suunnittelu: TR | Kannen kuva: Shutterstock 
Paino: TMG Tabergs

bolidenin toiminnalle on tunnusomaista välittäminen ihmisistä, 
ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän 
kehityksen mukaisessa metallintuotannossa. Näytämme muille suuntaa 
metallien talteenotossa, joten meillä on tärkeä tehtävä kiertotaloudessa. 
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Malminetsintä

Malminetsintä on kauaskantoista työ-
tä. Sen avulla tunnistetaan, tutkitaan 
ja analysoidaan mineraaliesiintymiä, 
jotta saadaan selville kaivostoiminnan 
aloittamismahdollisuudet. Malmeja 
etsitään ensisijaisesti nykyisten kaivos-
ten alueilta. Toimenpiteistä ilmoitetaan 
viranomaisille ja maanomistajille.

Rikastus

Louhittu malmi murskataan ja kul-
jetetaan kaivosalueella sijaitsevaan 
rikastamoon. Siitä valmistetaan erilai-
sia metallirikasteita, jotka kuljetetaan 
lähinnä Bolidenin sulattoihin. Bolidenin 
rikastamoiden mobiileissa valvomois-
sa työskentelevät operaattorit saavat 
tietoa prosesseista reaaliajassa 
langattoman tekniikan avulla.

Bolidenin liiketoimintamalli ja 
vastuu kattavat metallien arvoketjun 
kaikki vaiheet – malminetsinnästä 
kierrätykseen. Boliden on siten tärkeä 
osa kiertotaloutta.

BOLIDENIN KAIVOKSET -LIIKETOIMINTA-ALUE

Louhinta

Boliden louhii malmia sekä avolouhok-
sissa että maanalaisissa kaivoksissa. 
Monien kaivosten tuottavuus on huip-
puluokkaa niiden suunnittelun, tekniikan 
kehittämisen ja louhintamenetelmien 
ansiosta. Tärkeintä on kuitenkin ihmis-
ten ja ympäristön turvallisuus.

Malminetsintä Louhinta Rikastus

KUVA: JEANETTE HÄGGLUND JA SHUTTERSTOCK

LÖYDÖKSESTÄ 
ASIAKKAILLE
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Raaka-aineen käsittely

Sulattoihin toimitetaan rikastetta Boli-
denin omilta ja ulkopuolisilta kaivoksilta 
sekä kierrätettyä sekundääristä raa-
ka-ainetta ulkoisilta toimittajilta. Se-
kundäärinen raaka-aine on esimerkiksi 
kierrätettyjä metalleja piirikorteista, 
matkapuhelimista ja autojen akuista. 
Metalleja voidaan kierrättää ilman 
että niiden laatu heikkenee.

Myynti

Metalleilla käydään kauppaa ja ne 
hinnoitellaan eri puolilla maailmaa 
toimivissa pörsseissä. Suurin osa 
Bolidenin metallituotannosta viedään 
Euroopan maihin, joissa metalleja käy-
tetään enemmän kuin tuotetaan. Siksi 
niitä tuodaan Eurooppaan muiltakin 
mantereilta. 

BOLIDENIN SULATOT -LIIKETOIMINTA-ALUE

Metallin tuotanto

Sulatoissa mineraalirikaste jalostetaan 
puhtaiksi metalleiksi. Teknisen osaami-
sen ja joustavien prosessien ansiosta 
Boliden pystyy tuottamaan metalleja 
erilaisista rikasteista. Kun metallien ja 
sivutuotteiden tuotanto maksimoidaan, 
tuotevalikoima laajenee ja jätteen mää-
rä minimoidaan.

Raaka-aineiden käsittely Metallin tuotanto

Metallien 
myynti

Ulkopuoliset 
rikastetoimittajat

TeollisuustuotantoMetallien 
kierrätys ja 
uusiokäyttö
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KUVA: GRACEMILL
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LYIJY
Autojen akut ja muut akut ovat nykyään yleisin lyijyn käyttökohde. 85 prosenttia kaikesta 
lyijystä käytetään erityyppisissä lyijyhappoakuissa, joita käytetään myös hybridiautoissa ja 
Start-Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa. Lisäksi lyijy eristää kosteutta tehokkaasti, 
joten sitä käytetään maan alle tai veteen laskettavissa putkissa ja sähköjohdoissa. Lyijyä 
tarvitaan myös radioaktiivisilta aineilta ja röntgensäteilyltä suojaavissa suojavarusteissa.

KULTA
Kullasta valmistetaan koruja, mutta sitä tarvitaan myös hampaiden hoidossa sekä elekt-
roniikka- ja lääketeollisuudessa sekä avaruustutkimuksessa. Monissa satelliiteissa on ohut 
kultainen pintakerros, koska se kestää sähkömagneettista säteilyä ja radioaaltoja. Lisäksi 
kultaa käytetään kolikoissa ja sijoituskohteena.

KUPARI
Sähkövoima ja elektroniikka perustuvat kuparin erittäin hyvään sähkönjohtokykyyn, ja 
lähes puolet maailman kaikesta kuparista käytetään tähän. Muita merkittäviä käyttökoh-
teita ovat rakennus-, konepaja- ja prosessiteollisuus. Autoteollisuudessa kuparia käytetään 
pääasiassa jäähdytysjärjestelmissä ja elektroniikassa.

NIKKELI
Nikkeli kestää korroosiota, joten sen avulla suojataan muita metalleja lähinnä valmistet-
taessa ruostumatonta terästä. Lisäksi nikkeliä käytetään yhä enemmän nikkeli-kadmium-
akkujen ja hybridiautoissa käytettävien nikkeli-metallihydridiakkujen valmistamisessa. 
Lisäksi nikkeliä tarvitaan rakennusalalla, elektronisissa laitteissa, putkissa, ajoneuvoissa, 
metallituotteissa ja tekniikassa.

SINKKI
Sinkki on "itsekorjaava" materiaali, minkä vuoksi sitä käytetään usein suojaamaan teräs-
tuotteita korroosiolta. Yli puolet maailmassa tuotetusta sinkistä käytetään terästuotteiden 
sinkitykseen esimerkiksi auto- ja rakennusteollisuudessa.

HOPEA
Hopeaa käytetään koruissa mutta myös teollisuudessa, esimerkiksi elektroniikassa, aurin-
kokennoissa, peileissä ja katalysaattorina kemianteollisuudessa. Hopea tuhoaa bakteereita 
ja estää homeiden kasvua sekä pahaa hajua. Siksi hopeaioneita on alettu käyttää vaatteis-
sa ja esimerkiksi näppäimistöissä. Myös vedenpuhdistus on tärkeä käyttökohde. Hopeaa 
käytetään myös sijoitustarkoituksiin esimerkiksi hopeakolikkojen ja -harkkojen muodossa.

Oletko koskaan ajatellut, että lähes joka ikinen 
käyttämäsi tuote tai palvelu sisältää metalleja tai 
ne valmistetaan metallien avulla? Seuraavassa on 
muutamia esimerkkejä.
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Näin kaivos toimii
Bolidenillä on sekä avolouhoksia että maanalaisia kaivoksia. 
Malmion geometria ja koostumus ratkaisevat louhintatavan 
ja käytettävät rikastusprosessit.

Kairaus ja räjäytys
Maanalaisessa louhinnassa malmiin 
päästään käsiksi tekemällä ramppeja ja 
kaivoskäytäviä. Malmiin porataan reikiä, 
jotka voivat olla halkaisijaltaan 45–100 
mm ja pituudeltaan 5–25 m. Reiät täyte-
tään emulsioräjähteellä, joka pumpataan 
reikiin. Niissä on yksilölliset hidasteet, 
joten ensimmäisen reiän räjäytyksestä 
viimeisen reiän räjäytykseen voi kestää 
jopa kuusi sekuntia. Yksi räjäytyskenttä 
voi sisältää 500–20 000 tonnia malmia.

Aitikin avolouhoksessa porausreiät 
ovat 16–17 metriä syviä, ja siellä räjäytys-
kenttä tuottaa normaalisti noin 700 000 
tonnia irtonaista kiviainesta.

Lastaus
Useissa Bolidenin maanalaisissa 
kaivoksissa räjäytetty malmi lasta-
taan etäohjattujen lastauskoneiden 
avulla. Prosessinhoitaja voi vastata 
niiden ohjauksesta täydellisesti, tai 
niitä voidaan ajaa automaattikäytös-
sä, jolloin prosessinhoitaja suorittaa 
lastaamisen ja purkamisen kameran 
avulla ja niiden välinen kuljetus 
tapahtuu automaattisesti paikallisen 
WLAN-järjestelmän välityksellä. 
Avolouhoksessa malmi lastataan 
kaivinkoneilla kaivosautoihin. 

Sen jälkeen malmi kuljetetaan 
murskaamoon, joka voi sijaita 
maanpinnalla tai maan alla.

Murskaus
Louhittu malmi murskataan 
murskaamossa pienemmiksi 
paloiksi, jotka kuljetetaan 
ensin välivarastoon ja sitten 
rikastamoon. 

Maanalaisessa kaivoksessa 
louhittu malmi nostetaan 
ylös kuilussa olevan nosto-
laitteen avulla. 

Avolouhoksessa malmi 
kuljetetaan ylös kaivosau-
toilla spiraalinmuotoista 
ajoluiskaa pitkin.

Kallion lujitus
Kaikissa maanalaisissa kallio-
tiloissa, joissa oleskelee ihmi-
siä, turvallisuus varmistetaan 
järjestelmällisesti rusnauk-
sen, ruiskubetonoinnin ja 
pultituksen avulla. Rusnauk-
sessa irtonainen kiviaines 
irrotetaan katosta ja seinistä 
erityisen rusnauslaitteen avul-
la. Sitten kalliopinnoille 
ruiskutetaan kerros teräskui-
tuvahvisteista betonia. 

Lopuksi kalliopultit 
porataan ja valetaan kiinni 
niin, että ne muodostavat 
järjestelmällisen kuvion.

Kallion lujitus

Kairaus

Lastaus ja kuljetus

Murskaus

Panostus ja räjäytys
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Jauhatus
Rikastamossa arvokas mineraali 
erotetaan hylkykivestä. Ensim-
mäisessä vaiheessa lisätään vettä ja 
malmia jauhetaan suurissa myllyissä. 
Tavallisesti käytetään ns. autogee-
nistä jauhatusta, jossa malmi jauhaa 
itse itsensä ilman ulkoisia jauhinkap-
paleita. 

Tuloksena syntyy niin sanottua 
slurria, joka sisältää vettä ja hienoksi 
jauhettua malmia.

Vaahdotus
Vaahdotus on pintakemiallinen prosessi, jos-
sa arvomineraalien pinnat voidaan pienten 
kemikaalimäärien avulla muuttaa hydro-
fobisiksi. Kun slurriin puhalletaan ilmaa, 
hydrofobiset mineraalipartikkelit kiinnit-
tyvät ilmakupliin ja nousevat ylös pinnalle, 
jossa ne voidaan erottaa vaahtona. Prosessia 
valvovat operaattorit, jotka säätävät useita 
parametreja pitääkseen erotetun metallin 
pitoisuuden maksimitasolla.

Vedenpoisto ja rikaste
Mineraalista poistetaan vesi, ja se suodatetaan 
hienorakeiseksi rikasteeksi, joka on kaivosten 
lopputuote.

Bolidenin kaivokset tuottavat pääasias-
sa sinkki-, kupari- ja lyijyrikastetta, joka 
jalostetaan puhtaaksi metalliksi sulattojen 
prosesseissa. Jalometallit ovat sitoutuneina 
tähän rikasteeseen, ja ne erotetaan sulatoissa. 
Lue lisää sivulta 16.

Jauhatus

Vaahdotus

Vedenpoisto 

Rikasteen kuljetus

KUVA: STEFAN BERG
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kaivokset digitalisoituvat kovaa vauhtia. 
Bolidenilla on meneillään maailmanlaa-
juisesti ainutlaatuinen kaivosautomaation 
kehittämistyö. Kehitysohjelmaan osallistuu 
henkilöstöä eri osastoilta sekä Volvon, 
Ericssonin, Atlas Copcon ja ABB:n kaltai-
sia kumppaneita. Pitkän aikavälin tavoite 
on tehostaa kaivosten toimintaa, jotta tuo-
tanto pysyy käynnissä vuorokauden ympä-
ri. Bolidenin kaivosautomaatio-ohjelmasta 

vastaava Peter Burman kertoo:
– Kaivosten tuotantovirrat vaihtelevat. 

Työvuorojen vaihtuessa sekä lounas- ja 
muiden taukojen aikana tuotanto vähenee 
selvästi. Tehokkaamman tuotannonoh-
jauksen avulla tuotantoa voidaan kasvattaa 
10–20 prosenttia. Automaattisten, myös 
tyhjässä kaivoksessa toimivien laitteiden 
avulla luku nousee 40 - 80 prosentilla.

Kaikki alkoi verkosta

Bolidenin Kristinebergin kaivos otettiin 
käyttöön vuonna 1940. Vuonna 2012 
kaivoksesta tuli langattoman verkon, 
IP-puhelinten ja paikannuksen ansiosta 
ainutlaatuinen koko maailmassa. Verkko 
peittää 35 kilometriä pitkän kaivoksen 
kokonaan. Nykyään kaikki yhteydenpito 
tapahtuu sen avulla. Seuraavaksi Boliden 
asennutti langattomat verkot Kankbergin 
ja Garpenbergin kaivoksiin. Viimeksi mai-
nittu on Ruotsin nykyaikaisin kaivos.

Strategiana on välttää erityisratkaisu-
ja, jotka toimivat vain yrityksen omassa 
ympäristössä. Ratkaisut, jotka tuotetaan 

yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa, voidaan myydä eteenpäin.

– Kun on kyse esimerkiksi langattomasta 
verkosta, se on meidän tapauksessamme 
toimistoverkon jatke. Se ei ole kaivoskoh-
tainen eikä siinä ole mitään erikoiskompo-
nentteja. Toinen esimerkki on kaivoksissa 
käytettävät puhelimet. Ne on oikeastaan 
valmistettu sairaalakäyttöön ja ne voidaan 
pestä etanolilla. Kosteudenkestävyytensä 
ansiosta ne sopivat erinomaisesti kaivosym-
päristöön, toteaa Peter Burman.

Paikannustekniikan edut

Langaton verkko mahdollistaa paikannuk-
sen. Se tuo tullessaan runsaasti etuja. 

– Nyt näemme reaaliajassa mitä kaivok-
sessa tapahtuu. Aikaisemmin tässä oli ikään 
kuin musta aukko. Paikannuksen avulla 
voimme säästää ympäristöä ja resursseja 
ohjaamalla ilmanvaihtoa sen mukaan, missä 
osassa kaivosta ajoneuvot ovat, ja ovatko ne 
käytössä. Tekniikan ansiosta päästöt piene-
nevät, sillä kuljettajat voivat nyt suunnitella 
ajoja paremmin eli soveltaa niin kutsuttua 

TULEVAISUUDESSA 
KAIVOKSET OVAT 

DIGITAALISIA

Nykyään yhä suurempi osa kaivostyöstä tehdään automaattisten 
koneiden ja langattomien verkkojen avulla. Tällöin tuotanto 
lisääntyy ja työympäristö muuttuu turvallisemmaksi.
TEKSTI: EVELINA LÖÖV, KUVAT: TOMAS WESTERMARK
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ecodriving-periaatetta, Burman sanoo.

Turvallisuus on merkittävin etu

Kaikilla kaivosautomaatio-ohjelman 
projekteilla on suuria mahdollisuuksia 
tuottavuuden lisäämiseen, mutta tärkein 
saavutus on turvallisuuden parantumi-
nen. Viidennen sukupolven langatonta 
5G-verkkoa on testattu yhteistyössä 
Ericssonin kanssa yhdessä Bolidenin kai-
voksista. Se lyhentää vasteaikoja, joten 
etäohjaaminen sujuu paremmin. 5G voi 
onnistuessaan parantaa työympäristön tur-
vallisuutta entisestään.

– Teknologia mahdollistaa laajemmat 
henkilöstön siirrot pois riskialueilta. Kun 
etäohjattavat koneet yleistyvät, tarvitaan 
lyhyempiä vasteaikoja, kertoo Peter. 

Toinen mielenkiintoinen projekti liittyy 
paloturvallisuuteen. Se toteutetaan yhteis-
työssä esimerkiksi Luulajan teknillisen 
yliopiston tutkijoiden kanssa. Siinä selvite-
tään mahdollisuutta käyttää etäohjattavia 
työajoneuvoja palontorjuntayksikköinä.

– Silloin ihmishenkiä ei tarvitse vaaran-
taa mahdollisten pelastustoimien yhteydes-
sä, Burman huomauttaa.

Lisäksi pelastustoimintoja tutkitaan 
Bolidenin Kristinebergin kaivoksessa 
toteutettavassa projektissa. Jos sattuu hätä-
tilanne, kaikkien tuotantoon liittyvien tie-
tojen siirtäminen lopetetaan ja järjestelmä 
näyttää vain ihmisten sekä pelastuskam-
mioiden tiedot. Kaikki voimavarat suun-
nataan työntekijöiden auttamiseen tietyissä 
paikoissa.

– Järjestelmä tukee valvomon ope-
raattoreita mutta myös pelastuslaitosta. 
Pelkästään kolmiulotteisen kuvan saanti 
hätään joutuneista ennen pelastushenkilö-
kunnan menoa kaivokseen auttaa paljon.

Korkeimman prioriteetin projektit

Kaivosautomaation early adopter -käyt-
täjänä Boliden on joutunut eräänlaiseen 
tilaajarooliin. Yritys toimii sekä testilaitok-
sena että vaatimusten asettajana useissa eri 
projekteissa.

– Korkeimman prioriteetin projekteja 
ovat tällä hetkellä automaattiset kuor-
ma-autot ja kauko-ohjatut lastauskoneet. 
Täysin autonomiset kaivosrobotit ovat kui-
tenkin vielä kaukana, Burman arvioi.

Boliden tukee 
ympäröiviä yhteisöjä

Bolidenin toiminta vaikuttaa ympäröivään 
yhteiskuntaan monella tavalla. Paitsi että 
yhteiskunta tarvitsee metalleja, toiminnalla on 
positiivisia vaikutuksia myös alueelliseen työlli-
syyteen ja kehitykseen.

jokaista bolidenin henkilöstön jäsentä kohden muodos-
tuu keskimäärin neljä työpaikkaa ympäröivissä yhteisöissä. Siksi 
Boliden saa aikaan suoranaisesti ja epäsuorasti noin 25 000 
työpaikkaa. Samalla julkinen sektori saa tuloja. Uusimman 
arviomme mukaan Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa 
suorat ja epäsuorat verotulot nousevat noin 11 500 miljoonaan 
Ruotsin kruunuun. 

metallit ovat avainasemassa kestävän kehityksen vaatimukset 
täyttävässä yhteiskunnassa. Esimerkiksi aurinkoenergian yleis-
tymisen arvioidaan vaativan 7–10 miljoonaa tonnia kuparia. 
Samanaikaisesti kaivoksista ja metalleista on kuitenkin myös 
vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi vesistöihin ja ilmaan koh-
distuvien päästöjen muodossa sekä tärinän ja raskaan liikenteen 
takia. Vuodesta 2012 alkaen metallien ympäristövaikutuksia 
vesistöihin on vähennetty 40 prosenttia investoimalla uuteen 
puhdistustekniikkaan. Vakaata energiantuotantoa kuitenkin 
tarvitaan. Pohjoismaissa käytetään erittäin vähän fossiilista 
energiaa, joten kaivos- ja mineraalialan päästöt jäävät paljon 
vähäisemmiksi kuin maissa, joissa kilpailijat käyttävät fossii-
lisia polttoaineita. Kuljetusten sähköistäminen Pohjoismaissa 
vähentäisi ilmastovaikutuksia entuudestaan. Maailman pisin 
sähköistetty maantie otettiin käyttöön vuonna 2016. Se on 
kahden kilometrin mittainen tieosuus, jota pitkin hoidetaan 
Garpenbergin kaivoksen kuljetuksia.

METALS FOR MODERN LIFE 11



SIJAINTI: HEDEMORAN KUNTA, 
TAALAINMAA, RUOTSI. TUTKIMUSTEN 
MUKAAN GARPENBERGISSÄ ON 
HARJOITETTU KAIVOSTOIMINTAA YLI 
2 000 VUOTTA.
TUOTANTO: 2,5 MILJOONAA TONNIA 
MALMIA VUODESSA.
LOPPUTUOTE: SINKKI-. KUPARI- JA 
LYIJYRIKASTEET, JOTKA JALOSTETAAN 
SULATOILLA PUHTAIKSI METALLEIKSI. 

LYHYESTI
GARPENBERG

Perusteellinen suunnitelma alusta loppuun
Garpenbergissä noin 15 vuotta sitten löydetty malmio loi perustan 
vuonna 2014 käyttöön otetun kaivoksen laajentamiselle. Louhinnan 
arvioidaan jatkuvan, mutta kaivoksen sulkemista varten on jo nyt 
laadittu suunnitelma.

− Tehokkaiden puhdistuslaitosten ja prosessiveden kierrätysjärjes-
telmien ansiosta voimme minimoida päivittäisen toimintamme aiheutta-
mat päästöt. Ympäristövastuumme ulottuu kuitenkin huomattavasti tätä 
pidemmälle. Kaivoksen sulkeminen on suunniteltava jo ennen kaivoksen 
rakentamisen aloittamista, ja velvollisuutenamme on myös jo nyt varata 

rahat sulkemisesta aiheutuviin kustannuksiin, sanoo henkilöstöjohtaja 
Ann-Charlotte Almquist, joka vastaa Boliden Garpenbergin laatu- ja 
ympäristöasioista.

Suunniteltu jälkihoito käsittää muun muassa metallipitoisen mate-
riaalin ja epäpuhtauksien kapseloinnin ja peittämisen. Kaivosalueella on 
esimerkiksi hiekka-allas, jossa säilytetään rikastamosta tulevia jään-
nöstuotteita. Tehtävänämme on estää metallien liukeneminen hiekasta 
ja palauttaa alue eri menetelmin alkuperäiseen tilaansa.

Lue lisää sivulta 24.
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GARPENBERG

Ruotsin 
modernein kaivos
Ennätyssuuri malmilöydös muutti kaivoksen laajentuvaksi teol-
lisuusalueeksi, jossa käytetään huippuluokan tekniikkaa ja laitteistoja.

68 metrin korkuinen kalliotorni 
näkyy pitkälle. Ikkunattomalla tornilla 
on keskeinen tehtävä uudella kaivos-
alueella. Sen avulla nostetaan noin 
400 tonnia murskattua malmia joka 
tunti jättimäisen nostolaitteen avulla, 
jonka nopeus on 17 metriä sekunnissa. 
Kuorma pystytään kuljettamaan ylös 
vain muutamassa minuutissa kaivoksen 
syvimmältä tasolta, joka sijaitsee reilun 
kilometrin syvyydessä maanpinnan ala-
puolella.

Tämä on vain yksi esimerkki monista 
uusista investoinneista, joita Boliden on 
tehnyt päätettyään vuonna 2011 panos-
taa mittavasti Garpenbergin laajentami-
seen. Boliden on investoinut yhteensä 
3,9 miljardia kruunua muun muassa 
kiinteisiin laitteistoihin, koneisiin sekä 
kehittyneisiin etäohjausta ja automaa-
tiota tukeviin IT-järjestelmiin. Näin 
Boliden on voinut tehostaa louhintaa 
Garpenbergissä 2,5 miljoonaan tonniin 
malmia vuodessa.

− Ajat olivat hyvin erilaiset aloittaes-
sani täällä kaivostyöntekijänä 15 vuotta 
sitten. Tuolloin kaivoksen tilanne oli 
epävarma, ja koko toiminta oli lope-
tusuhan alla, sanoo työsuojeluvaltuutet-
tu Dan Östman, joka vastaanottaa mei-
dät kaivosalueen uusimmassa kuilussa 
kulkevan henkilöhissin luona.

tämä osa kaivoksesta otettiin käyt-
töön keväällä 2014 kolmen vuoden 
intensiivisten maanalaisten ja -päällis-
ten laajennustöiden jälkeen. Bolidenin 
oman projektiorganisaation lisäksi 
mittaviin laajennustöihin osallistui noin 
800 urakoitsijaa, ja niiden tuloksena 
Garpenberg on nyt Ruotsin modernein 
kaivos – ja yksi maailman tehokkaim-

mista kaivoksista. 
Aiemmin luultiin, että louhinta 

Garpen bergissä aloitettiin 1200-luvulla, 
mutta Uumajan yliopiston uusimpien 
tutkimustulosten mukaan alueella lou-
hittiin jo vuonna 375 eKr - eli 2 400 
vuotta sitten! Garpenberg on luultavasti 
Ruotsin vanhin edelleen toimiva kaivos.

Louhinta on kuitenkin tänä päivänä 
aivan toisenlaista kuin ennen.

− Monet raskaat manuaaliset työvai-
heet on korvattu tietokoneohjatuilla 
koneilla, Östman kertoo ja osoittaa val-
tavaa porauslaitetta, joka on tuotu huol-
lettavaksi kaivoksen täysin varusteltuun 
huoltoverstaaseen 900 metrin syvyyteen.

Kaivostyöntekijöiden tärkein työkalu 
on nykyään ohjaussauva tai tabletti, 
joiden avulla he hallitsevat kaikkea aina 
kairauksesta ja kalliotilojen räjäytyk-
sestä louhitun malmin lastaukseen ja 
murskaukseen.

näin on myös seuraavassa talteenottovai-
heessa, joka tapahtuu vieressä sijaitsevassa 
rikastamossa – rikastamo on yli 200 met-
riä pitkä rakennus, jonne louhittu malmi 
siirretään kuljetushihnalla maanpinnalla 
sijaitsevan välivaraston kautta.

Kaivosjohtaja Jenny Gotthardsson 
on tottunut opastamaan alalla toimivia 
kollegoita ja muita kiinnostuneita kävi-
jöitä huippumodernin laitoksen halki. 
Jotta kuulisimme hänen puheensa kor-
viavihlovan melun läpi, hän puhuu lan-
gattoman mikrofonin ja kuulokkeiden 
kautta selostaessaan rikastamon kolmen 
ratkaisevan työvaiheen uusinta kehitystä: 
nämä vaiheet ovat jauhatus, vaahdotus ja 
vedenpoisto.

− Nämä periaatteet haluttujen mine-
raalien erottamiseksi hylkykivestä on 

tunnettu jo 1800-luvun lopulta läh-
tien, mutta tuotantomenetelmät ovat 
sittemmin luonnollisesti muuttuneet 
valtavasti. Ja kehitys jatkuu edelleen. 
Mukautamme jatkuvasti kaikkea aina 
lisäaineina käytettävistä kemikaaleista 
materiaalivirtoihin optimoidaksem-
me prosessin ja varmistaaksemme 
lopputuotteidemme – sinkki-, kupa-
ri- ja lyijyrikasteen – laadun, Jenny 
Gotthardsson sanoo.

Hän osoittaa kuplivaa harmaata 
liejua 70 kuutiometrin kokoisessa 
vaahdotusaltaassa ja kertoo, että sen 
sisältö analysoidaan verkon kautta kuu-
den minuutin välein. Kaikki tapahtuu 
automaattisesti, ja valvonta tapahtuu 
valvomossa, joka sijaitsee rikastamon 
viereisessä toimistorakennuksessa.

Siellä hiljaisuus on korviahuumaa-
vaa miehittämättömän tuotantohallin 
meluun verrattuna. Neljä prosessinhoi-
tajaa istuu suurten kuvaruutujen äärellä 
tarkkailemassa virtauksia, näytteenotto-
ja ja mahdollisia rikastamon prosessin 
eri vaiheista tulevia hälytyksiä.

− Kaiken kaikkiaan uusi laitos on 
antanut meille entistä selkeämmän 
tuotantoketjun, jonka kapasiteetti on 
suurempi ja automaatioaste korkeampi. 
Näin voimme lähes kaksinkertaistaa 
tuotantomme aiempaan verrattuna 
henkilöstömäärän pysyessä samana, 
Jenny Gotthardsson sanoo, mutta tote-
aa seuraavassa hengenvedossa, että työ 
ei ole koskaan täysin valmis:

− Juuri se tekee prosessien kehittä-
mistyöstä niin kiehtovaa. Aina löytyy 
jokin yksityiskohta, jota voidaan hie-
nosäätää, jotta raaka-aineita voidaan 
hyödyntää vieläkin paremmin.

TEKSTI: SUSANNA LIDSTRÖM
KUVA: STEFAN BERG
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– kaikki viittaa siihen, että tulevaisuu-
dessa metalleja tarvitaan enemmän, toteaa 
Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja 
Pekka Suomela.

Metalleja on kaikkialla ympärillämme 
osana arkeamme. Esimerkiksi elektronii-
kassa, ajoneuvoissa, rakennuksissa sekä 
suurissa rakenteissa ja infrastruktuurissa, 
jota tarvitaan energian tuottamiseksi. 
Lisäksi niitä on kaiken aikaa lähellämme, 
joten niitä ei välttämättä tule edes ajatel-
leeksi. Metallit ovat niin arkisia, että ne 
ovat muuttuneet lähes näkymättömiksi. 

– Metalleja pidetään itsestäänselvyyk-
sinä. Useimmat eivät ajattele, että metal-
leja on lähes kaikkialla eivätkä sitä, mistä 
ne ovat peräisin. Jos haluamme jatkaa 
elämistä nykyisellä tavalla, tarvitaan kai-
voksia, huomauttaa Suomela.

Metalleja tarvitaan tulevaisuudessa 
monien syiden vuoksi. Väestö kasvaa ja 
kaupungistuu. Elintaso nousee ja laaje-
neva keskiluokka eri puolilla maailmaa 
haluaa tuotteita ja palveluita, joten 
metalleja tarvitaan yhä enemmän kaik-
kialla maailmassa. 

– Jos yhä useampi haluaa saavuttaa 
länsimaisen elintason, metallien tarve 
kasvaa, kertoo Suomela.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
keskitytään esimerkiksi ajoneuvoissa ja 
energiantuotannossa tarvittavan teknii-
kan kehittämiseen, ja siinäkin tarvitaan 

enemmän metalleja.
– Jos tarkastellaan tilannetta kaikkialla 

maailmassa, metallien tarve vaihtelee 
hieman maailman eri osissa. Yleistäen 
voisi sanoa, että raudan, kuparin ja 
sinkin kaltaisten perusmetallien tarve 
kasvaa tietyissä Aasian osissa ja hieman 
pidemmällä aikavälillä Afrikassa, mutta 
esimerkiksi litiumin ja maametallien 
tarve kasvaa Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa, Suomela selvittää.

euroopassa vallitsee nykyään pula  
metalleista, kuten on vallinnut jo 50 
vuoden ajan.

– Täällä Euroopassa ollaan täysin riip-
puvaisia muista maista peräisin olevista 
metalleista. Kun maailmanlaajuinen 
kysyntä kasvaa, metalleista käytävä kil-
pailu voi kiristyä, Suomela kertoo.

Metallien lisääntyvä tarve voidaan 
tyydyttää kahdella tavalla: perustamalla 
uusia kaivoksia ja kierrättämällä metalle-
ja tehokkaammin.

– Uskon näiden menetelmien yhdis-
telmään. Eri puolilla maailmaa avataan 
uusia kaivoksia, ja yhä enemmän metal-
leja kierrätetään, ennakoi Suomela.

EU:ssa kaivosalan kehittämiseen suh-
taudutaan myönteisesti. Uusia kaivoksia 
suunnitellaan nykyään Pohjoismaiden 
lisäksi Kreikassa, Puolassa ja Romaniassa.

Kaivosala on nykyään osa kiertotalout-

ta, ja metallien kierrättämistä tarvitaan.
– Metallien kierrättämiseen kätkeytyy 

valtavat mahdollisuudet, kun ajatellaan 
koko maailmaa, mutta keräämisen 
muuttaminen järjestelmälliseksi ja 
kierrättämisen kannattavaksi aiheuttaa 
monissa maissa hankaluuksia, kertoo 
Suomela. 

Nykyään kierrätystä voidaan kehit-
tää tehokkaimmin Euroopassa, koska 
keräämisen vaatima infrastruktuuri on 
kehittynyt.

– Vaikka metalleja kerättäisiin ja 
kierrätettäisiin kuinka ahkerasti tahansa, 
neitseellistä metallia tarvitaan yhä enem-
män, koska kysyntä lisääntyy, huomaut-
taa Suomela. 

Metalleja tarvitaan 
yhä enemmän

Modernissa yhteiskunnassa tarvitaan 
metalleja. Nykyinen elintaso perustuu 
metallien käyttämiseen.
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”Kysyntä kasvaa kaikkialla maailmassa, koska väestö 
kasvaa ja kaupungistuu. Elintaso nousee ja laajeneva 
keskiluokka eri puolilla maailmaa haluaa tuotteita ja 
palveluita, joten metalleja tarvitaan yhä enemmän.

PEKKA SUOMELA
Kaivosteollisuus ry, 
toiminnanjohtaja
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Pasutus
Rikaste pasutetaan uunissa rikin poistami-
seksi. Tuloksena saatu pasutustuote on noin 
60-prosenttisesti sinkkiä. Ns. suoraliuotuksessa 
pasutusta ei tarvita.

Sulatus
Sulatus tapahtuu erityyppisissä 
uuneissa käytettävän raaka-aineen ja 
prosessitekniikan mukaan. Uunissa 
muodostuu ylempi kuonakerros ja 
alempi kuparikivikerros, jonka kupari-
pitoisuus on noin 55 prosenttia. 

Näin sulatto toimii

Metallirikaste
Kaivoksista tuleva metallirikaste sisältää 
yleensä noin 50 prosenttia sinkkiä.

Raaka-aine
Kaivoksista tulevat raaka-aineet sisältävät 
yleensä noin 25 prosenttia kuparia, kun 
taas kierrätysmateriaalit sisältävät keski-
määrin noin 30 prosenttia kuparia. 

Liuotus
Pasutustuote liuotetaan rikkihapon avulla, jolloin 
sinkki liukenee. Samalla rauta saostuu ja se suodate-
taan pois. Tuloksena saadaan sinkkisulfaattiliuosta, 
jossa on hyvin vähän epäpuhtauksia

Konvertointi
Kuparikivi lasketaan konvertteriin, jossa siitä erote-
taan rauta ja muut epäpuhtaudet sekä rikki. Sinne 
siirretään myös metalliromu ja tietyissä tapauksissa 
ns. mustakupari – elektroniikan kierrätyksestä saatava 
välituote. Syntyvää tuotetta kutsutaan raakakupariksi, 
ja sen kuparipitoisuus on 97–98 prosenttia.

SINKKISULATTO

KUPARISULATTO

Bolidenin sulatoissa kaivosrikasteet ja sekundäärimateriaalit 
jalostetaan puhtaiksi metalleiksi. Metallit erotetaan korkeissa 
lämpötiloissa tapahtuvien reaktioiden tai liuotuksen avulla.

Pasutus

Sulatus

Liuotus

Jalometallitehdas

Konvertointi

Suoraliuotus

Metallirikaste

Raaka-aine

Anodivalaminen
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Puhdistus
Sinkkisulfaattiliuos puhdiste-
taan kolmessa vaiheessa, minkä 
jälkeen se sisältää noin 150 
grammaa sinkkiä litraa kohden.

Elektrolyysi
Sinkki saostetaan liuoksesta 
elektrolyysissä sähkövirran avul-
la. Tuloksena saadaan sinkkika-
todeja, joiden sinkkipitoisuus 
on 99,995 prosenttia.

Elektrolyysi
Elektrolyysiprosessissa anodit asetetaan teräksisten katodilevyjen 
kanssa elektrolyysialtaisiin, jossa puhdas kupari saostuu kestokatodin 
pinnalle. Sen jälkeen suoritettavassa elektrolyysissä kupari muut-
tuu anodeista katodeiksi, joiden kuparipitoisuus loppuun asti on 
99,9975 prosenttia tai korkeampi, jonka jälkeen vähintään 99,9975 
prosenttia sisältävät katodit ovat valmiita toimitusta varten.

Valu
Sinkki valetaan harkoiksi tai ns. 
jumboiksi, jotka voivat painaa 
jopa neljä tonnia. Sinkkiä voidaan 
myös seostaa muilla metalleilla 
asiakkaiden toiveiden mukaan.

Jalometallitehdas
Prosessissa otetaan talteen kultaa, hopeaa, 
palladiumia ja platinaa. Ne muodostavat 
merkittävän osan kuparisulattojen tuotoista.

Anodivalaminen
Raakakupari prosessoidaan 
eteenpäin anodiuunissa happi-
pitoisuuden pienentämiseksi. 
Puhtausaste nousee 98–99 pro-
senttiin. Tämän jälkeen kupari 
valetaan anodeiksi.

Lopputuote 
Kupari myydään pääasiassa 
valssilangan ja kuparitankojen 
valmistajille, ja sitä käytetään 
esimerkiksi rakennusteollisuu-
dessa sekä sähkö- ja elekt-
roniikkatuotteissa.

Lopputuote
Sinkki myydään pääasiassa terästeh-
taisiin, jotka käyttävät sitä ruostesuo-
jaukseen tuotteissa, joita puolestaan 
käytetään esimerkiksi autoissa, sillois-
sa, kerrostaloissa ja tuulivoimaloissa.

KUVA: STEFAN BERG JA PÄIVI KARJALAINEN

Puhdistus

Elektrolyysi

Valu

Jalometallitehdas

Elektrolyysi

Lopputuote

Lopputuote
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käytämme arjessamme yhä enemmän sähkölaitteita 
ja elektronisia laitteita. Monissa maissa lainsäädäntö 
edellyttää, että käytöstä poistettu elektroniikka on kerät-
tävä. Tämän vuoksi kierrätysmateriaalien määrä kasvaa 
ja sulatot saavat uuden raaka-ainelähteen – ja vieläpä 
hyvin metallipitoisen sellaisen. Elektronisten laitteiden 
kultapitoisuus vaihtelee, mutta pitoisuus on paljon suu-
rempi kuin esimerkiksi Bolidenin Kankbergin kultakai-
voksen malmirikasteen kultapitoisuus.

Elektroniikkaromu muodostaa näin ollen osan 
Boliden Rönnskärin koko metallivirrasta. Siellä on vuo-
desta 2012 lähtien toiminut e-kaldolaitos, jossa murs-
kattu elektroniikkaromu sulatetaan metallien saamiseksi 
talteen. E-kaldolaitokselta saatava sula metalli jatkokäsi-
tellään normaalissa kuparinvalmistusprosessissa. 

yksi uudessa e-kaldolaitoksessa työskentelevistä hen-
kilöistä on prosessinhoitaja Tomas Bäckström. 

Mikä on e-kaldolaitos?
– Se on oikeastaan energiaälykäs tapa kierrättää käy-

töstä poistettua elektroniikkaa ja metalleja. Sulatamme 
täällä elektroniikkaromua 24 tuntia vuorokaudessa 
joka päivä ympäri vuoden. 

Mitä tarkoitat energiaälykkäällä? 
– Kun prosessi on saatu käyntiin, sen jälkeen 

sille ei tarvitse antaa enää yhtään lisäenergiaa. 
Elektroniikkaromu sulaa sen sisältämän muovin 
aiheuttaman lämmön vaikutuksesta. Muodostunut 
höyry siirtyy energialaitoksellemme, jossa se muunne-
taan kaukolämmöksi ja sähköksi. 

Mistä prosessin osasta olet vastuussa? 
– Työskentelen prosessin alkuvaiheessa. Kun elek-

troniikkaromu on murskattu ja siitä on otettu näyt-
teet, se tulee meille sulatettavaksi. Sen jälkeen se inte-
groidaan tavalliseen sulatusprosessiin, jotta se voidaan 
jatkojalostaa kupariksi, kullaksi ja hopeaksi. Valvon 
prosessia ja varmistan, että kaikki tasot ovat oikein. 
Noudatamme aikataulusuunnitelmaa, ja suurin osa 
töistä on ennaltaehkäisevää kunnossapitoa.

Tämä on itsenäisin työ, joka minulla on ollut. Työ 
vaatii paljon itsenäistä ajattelua, esimerkiksi otettaessa 
näytteitä sulasta materiaalista ja lähetettäessä niitä 
pika-analyysiin. Vastausten tultua on päätettävä, mitä 
on lisättävä tai poistettava, jotta sulan materiaalin 
laatu olisi mahdollisimman hyvä. 

Bolidenin Rönnskärin kuparisulatto on maailman johtava elektroniikkaromun 
kierrättäjä – kiitos uunin, joka muistuttaa pyörivää limsapulloa. 

TEKSTI: EVELINA LÖÖV
KUVA: STEFAN BERG, EVELINA LÖÖV, 
SHUTTERSTOCK KUVITUS: TR 

Romutetuista matkapuhelimista  
tehdään uutta metallia
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Romutetuista matkapuhelimista  
tehdään uutta metallia

Kehä sulkeutuu 
Bergsöessä
Bolidenin Bergsöen lyijysulatto on 
yksi Euroopan suurimmista käytetty-
jen lyijyakkujen kierrätyslaitoksista, 
joten sillä on tärkeä tehtävä metallien 
kiertokulussa. 

TEKSTI: RICHARD CUTLER

boliden bergsöe ottaa joka vuosi lyijyn tal-
teen neljästä miljoonasta käytetystä lyijyakusta. 
Vähintään 70 prosenttia täällä tuotetusta lyi-
jystä myydään Euroopan akkuteollisuudelle ja 
käytetään uudelleen.

– Lyijysulattomme auttaa käsittelemään uudel-
leen ja kierrättämään tätä rajallista resurssia, jolla 
on suuri merkitys nyky-yhteiskunnassa, mutta 
joka voi olla hyvin myrkyllistä jos sitä ei käsitellä 
oikein sulatuksen ja kierrätyksen aikana, sanoo 
Fredrik Kanth, Bergsöen vt. toimitusjohtaja. 

Minimoitu ympäristövaikutus

Bergsöessä pyritään minimoimaan ilmaan ja 
veteen kohdistuvat ympäristöpäästöt. Laitos 
täyttää kansallisen lainsäädännön ja EU:n 
vaatimukset kirkkaasti. Vuonna 2016 kokonais-
lyijypäästöt vesistöön olivat 1,3 kiloa, vaikka 
ympäristöluvassa sallitaan 3,5 kiloa. Lisäksi 
laitos täyttää useimmat EU-direktiiviin perus-
tuvat teollisuuden päästörajoitukset, joissa edel-
lytetään, että muita kuin rautapitoisia metalleja 
tuottavassa teollisuudessa on käytettävä parasta 
mahdollista tekniikkaa. Nämä rajoitukset tule-
vat pakollisiksi vuonna 2020.

Rikkihappoa sisältävät jätevedet käsitellään 
ja prosessissa tarvittava ilma sekä lyijypitoinen 
poistoilma puhdistetaan käyttämällä huippuny-
kyaikaisia järjestelmiä. Suodattimet toimitetaan 
kierrätettäviksi. Sulatusupokkaista ja valuko-
neista peräisin oleva tuhka sekä lyijypitoinen 
kuona käsitellään paikan päällä.

Kaukolämpöä käytetyistä akuista

Käytettyjen akkujen sisältämää muovia voidaan 
käyttää pelkistysaineena lyijyn tuotannossa. 
Lisäksi muovista saadaan lämpöä, kun se 
sulatetaan käyttämällä koksia. Ylijäävä lämpö 
ohjataan Landskronan kunnan kaukolämpö-
verkkoon. Sen avulla lämmitetään noin 2 000 
asuntoa joka vuosi.

 
TIESITKÖ?
Lyijy on yksi tehokkaimmin kierrätetyistä metalleista. 
Euroopassa noin 99 prosenttia lyijyakuista kierrätetään. 
Akkujen sisältämä lyijy voidaan kierrättää kokonaan. 
Suurin osa kierrätetystä lyijystä myydään 
akkuvalmistajille uusissa akuissa käytettäviksi.
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Enemmän 
irti samasta 
määrästä
Kun sulatoissa käsiteltävistä 
materiaaleista otetaan enemmän 
metalleja talteen, se ei paranna 
pelkästään kannattavuutta – vaan 
hyödyttää myös ympäristöä.

Boliden Kokkolan kehitysinsinööri Risto Alapiha 
tarkastaa uutta prosessia, jossa hopea erotetaan 
sinkkirikasteesta.

Metalleilla on tulevaisuudessa 
ratkaiseva merkitys energian 
varastoimiselle

european copper institute arvioi, että 
jos Euroopassa sijaitsevien kiinteistöjen 
energiatehokkuutta parannetaan, hiili-
dioksidipäästöt vähenevät 380 miljoonaa 
tonnia. Se vastaa 146 miljoonan auton 
päästöjä. Tämän tekee suurelta osin 
mahdolliseksi kupari. Jokaista energiajär-
jestelmään lisättävää kuparikiloa kohden 
energian tuotannon tarve vähenee 50 000 
kWh. Luonnollisesti mahdollisuuksia pii-
lee muuallakin kuin kiinteistöissä. ABB:n 

mukaan Ruotsissa 7 % kaikesta tuotetusta 
energiasta kuluu siirto- ja jakeluverkoston 
siirtotappioihin. 

Kun energiantuotanto vaihtelee, tämä 
osuus muuttuu yhä enemmän. Vesi- ja 
ydinsähkön tuotanto on tasaista ja vakaata, 
mutta aurinko- ja tuulienergiaa tuotetaan 
kun olosuhteet ovat suotuisat. Jotta tule-
vaisuudessakin energian tuotanto tyydyttää 
kysynnän, tarvitaan suuren mittakaavan 
ratkaisuja energian varastoimiseksi. 

Energian varastoiminen on 
tulevaisuuden haaste
Akuissa käytettävä tekniikka on tunnettu 
jo pitkään. Akkuja ja paristoja käytetään 
kodeissa esimerkiksi kelloissa, kameroissa, 
kaiuttimissa, palovaroittimissa, työkaluis-
sa ja kodinkoneissa. Terveydenhoidossa 
monet elintärkeät laitteet saavat virtaa 
akuista tai paristoista. Esimerkiksi kuulo-
kojeet, insuliinipumput, sydämentahdisti-
met ja defibrillaattorit. Akuissa käytettävä 

Arjessa tarvitaan energiaa usein sähkön muodossa. Kun yhä suurempi osa 
sähköntuotannosta perustuu tuulen ja auringon kaltaisiin uusiutuviin lähtei-
siin, sähkön tuotantojärjestelmään kohdistuu yhä enemmän haasteita. Jotta 
energiaa on saatavilla, kun sitä tarvitaan, energian varastointikapasiteettia 
on nostettava. Metallit saavat tässä ratkaisevan merkityksen. 
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TEKSTI: ANNA-KARIN RABE JA MAARIT FRILUND
KUVA: PÄIVI KARJALAINEN

sulatoilla on edessään merkittävä haaste. 
Yhä suurempi osa saapuvasta raaka-aineesta 
sisältää aineita, jotka häiritsevät sulatossa 
ensisijaisesti valmistettavan päämetallin 
tuotantoprosessia. Nämä aineet luokitellaan 
epäpuhtauksiksi, mutta ne ovat usein itse 
asiassa arvokkaita metalleja, jotka uuden 
tekniikan ja parannettujen prosessien avulla 
voidaan ottaa talteen ja joista voi tulla uusia, 
taloudellisesti kannattavia tuotteita.

Useiden metallien talteenotto ei ole pel-
kästään taloudellisesti kannattavaa vaan se 
hyödyttää myös ympäristöä. Sen jälkeen, 
kun sulatot ovat käsitelleet raaka-aineen 
ja erottaneet myytäväksi tuotteeksi jalos-
tettavan metallin, niiden on huolehdittava 
jäljelle jäävistä jäännöstuotteista ja jätteistä 
kestävällä tavalla. Erottamalla useampia 
metalleja samasta materiaalimäärästä voi-

daan näin ollen maksimoida arvokkaiden 
tuotteiden määrä ja samalla minimoida 
jätemäärä.

Voitettavaa on siis paljon. Boliden 
panostaa jatkuvasti prosessikehitykseen, 
jotta se voi kasvattaa sulattojen kykyä käsi-
tellä kompleksisia raaka-aineita.

yksi esimerkki tähän suuntaan etenevästä 
prosessikehityksestä on Bolidenin sinkki-
tehdas Kokkolassa. Siellä tuotetaan pääasi-
assa sinkkiä ja sinkkiseoksia, mutta vuodes-
ta 2014 lähtien tehtaalla on otettu talteen 
myös sinkkirikasteessa olevaa hopeaa.

Hopean talteenotto on integroitu alku-
peräiseen sinkin tuotantoprosessiin. Hopea 
otetaan talteen vaahdotukseksi kutsutun 
kemiallisen prosessin ja suodatuksen avulla.

Yksi hopean talteenoton parissa työsken-

televistä asiantuntijoista on kehitysinsinöö-
ri Risto Alapiha.

– Vaahdotus on meille uusi tekniikka 
ja on ollut erittäin mielenkiintoista oppia, 
kuinka se toimii ja kuinka sitä hoidetaan 
parhaalla tavalla. Prosessi on tuonut uusia 
haasteita omaan työhöni ja saan käyttää 
kemian alan erityisosaamistani, Risto kertoo.

Prosessin lopputuote on hopearikaste, 
jota myydään ulkoisille asiakkaille tai jat-
kojalostetaan puhtaaksi hopeametalliksi 
Bolidenin omilla laitoksilla.

– Hopearikasteesta tulee yksi Boliden 
Kokkolan arvokkaimmista sivutuotteista. 
Uusi prosessi on meille erittäin tärkeä, 
koska se parantaa kannattavuutta ja sen 
avulla voimme hyödyntää raaka-aineen 
tehokkaammin, Boliden Kokkolan toimi-
tusjohtaja Jarmo Herronen sanoo.

Metalleilla on tulevaisuudessa 
ratkaiseva merkitys energian 
varastoimiselle

tekniikka ei kuitenkaan ole kehittynyt siinä 
määrin, että niiden avulla voitaisiin korvata 
enemmistö energiantuotannosta. Nykyinen 
yhteiskunta tarvitsee edelleen vakaata ener-
giahuoltoa. Jos energian varastointia ei lisätä 
energiantuotannon noustessa, paljon energi-
aa kuluttavan teollisuuden lisäksi muutkin 
tahot kohtaavat haasteita. 

Eri puolilla maailmaa on meneillään 
useita hankkeita tämän ongelman ratkaise-
miseksi. Esimerkiksi tuulivoimaloihin on 
asennettu erilaisia akkuratkaisuja, jotta ne 
voivat syöttää verkkoon sähköä myös tyynel-
lä säällä. Monet näistä ratkaisuista perustu-
vat erilaisiin metalleihin. Litium on herät-
tänyt ehkä eniten kiinnostusta, mutta myös 
koboltti ja nikkeli ovat olleet mielenkiinnon 
kohteina. Kobolttia saadaan nykyään lähin-
nä kupari- ja nikkelikaivosten sivutuotteena. 
Siihen kohdistuu paljon kysyntää mutta sen 
saatavuus on epävarmaa, joten se on otettu 
EU:n kriittisten materiaalien luetteloon. 

Metalleilla on suuri merkitys energiate-
hokkuuden parantamisessa ja energian varas-
toinnissa. Varsinkin kuparia tarvitaan, kun 
EU:ssa energiatehokkuutta halutaan paran-
taa 30 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 
energian varastoimisessa tarvitaan metalleja 
paljon enemmän kuin nykyään.

TEKSTI: KLAS NILSSON
KUVA: SHUTTERSTOCK
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uusien mineraaliesiintymien etsiminen, 
niin sanottu malminetsintä, on Bolidenin 
toiminnan perusta ja edellytys metallien val-
mistukselle. Tästä työstä vastaavat geologit, 
geofyysikot ja teknikot tekevät mittauksia 
ja tutkimuksia kentällä sekä analysoivat 
kerättyjä tietoja. Tavoitteena on löytää esiin-
tymiä, joiden metallipitoisuudet ovat niin 
korkeita, että niiden louhinta on kannatta-
vaa. Tällaiset esiintymät luokitellaan mal-
miksi, mikä on myös taloudellinen käsite. 

– Yhteiskunta on riippuvainen esimer-
kiksi kuparista ja sinkistä elektroniikassa, 
tietoliikenteessä ja yhteiskuntarakenta-
misessa. Jokaisen kaivoksen elinikä on 
rajallinen, joten taataksemme Bolidenin 
tuotannon ja täyttääksemme kysynnän 
sekä Pohjoismaissa että muualla maailmas-
sa meidän on löydettävä uusia louhimisen 
arvoisia mineralisaatioita, Bolidenin mal-
minetsintäjohtaja Jonas Wiik selittää.

bolidenin tapauksessa pyrkimyksenä on 
ensisijaisesti löytää mineraaleja, jotka sisäl-
tävät kuparia, sinkkiä, lyijyä ja jalometalleja, 
mutta myös muut metallit ovat kiinnostavia. 
Yksi esimerkki on telluuri, jota louhitaan 
Bolidenin kultakaivoksessa Kankbergissä ja 

jota käytetään esimerkiksi aurinkokennoissa.
Mineralisaatioita voidaan etsiä monilla 

eri malminetsintämenetelmillä, kuten 
lohkare-etsinnällä, geologisella kenttä-
tutkimuksella, geofyysisillä mittauksilla, 
geokemiallisella näytteenotolla ja koekai-
rauksilla. Kaikki kerätyt tiedot toimitetaan 
Bolidenin paikkatieto-osastolle, jossa ne 
käsitellään ja tulkitaan erilaisten tietokone-
ohjelmien avulla moniulotteiseksi malliksi. 
Taloudellisilla laskelmilla selvitetään lisäksi 
se, onko löydöksen louhinta kannattavaa. 

Kaiken tämän perusteella tehdään pää-
tös siitä, jatketaanko koekairauksia, joilla 
tähdätään kaivostoiminnan aloittamiseen. 
Matka löydöksestä kaivokseen on pitkä, 
ja ensimmäisistä tutkimuksista kaivoksen 
käynnistymiseen kuluu usein vuosia.

– Haluamme tietää, onko kallioperässä 
mineralisaatiota, minkä tyyppinen minera-
lisaatio on kyseessä, missä ja miten se sijait-
see, kuinka suuri se on ja mitkä ovat sen 
pitoisuudet. Bolidenin strategiana on kas-
vattaa kaivostoimintaa avaamalla uusia kai-
voksia mutta myös pidentämällä jo olemassa 
olevien kaivosten elinikää. Tavoitteenamme 
on, että kaivosten elinikä on vähintään 
kymmenen vuotta, Jonas Wiik sanoo.

TEKSTI: MONIKA NILSSON  
KUVA: JEANETTE HÄGGLUND JA STEFAN BERG

MALMINETSIJÄT

Bolidenin malminetsijät 
etsivät jatkuvasti uusia 
esiintymiä.

bolidenin malminetsintä voidaan jakaa 
kahteen eri tyyppiin. Malmia etsitään joko 
jo toiminnassa olevien kaivosten läheltä tai 
täysin uusilta alueilta, joiden kallioperässä 
uskotaan olevan uuden kaivoksen perusta-
misen kannalta kiinnostavia mineralisaa-
tioita. Boliden etsii malmia täysin uusilta 

Kaivoksen käynnistäminen 
on kallis ja laaja prosessi. 
Malmilöydöstä kaivoksen 
käynnistämiseen kuluu 
vuosikausia. Vain hyvin pieni 
osa malminetsijöiden 
kiinnostavista löydöistä 
etenee niin pitkälle.

MALMINETSIN-
NÄSTÄ

KAIVOKSEKSI
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Ideat ja projektin 
käynnistäminen

Bolidenin projektimalli – malminetsinnästä kaivokseksi

10 000 1000 50 10 5 1

Arviointi
ja priorisointi

Valittujen
kohdealueiden 

tutkiminen

Mineralisaation 
arviointi 

Idean
tutkiminen

Esitutkimus Esiprojekti Projektin
toteuttaminen

Tutkittavien alueiden lukumäärä

Malminetsintä Esiintymien kehittäminen Kaivoksen 
rakentaminen

Malminetsintälupa ja työsuunnitelmat
Käsittelytoimi-

luvan
hakeminen

Ympäristöluvan 
hakeminen

Ympäristöluvan 
myöntäminen

Geologinen potentiaali 1–15 vuotta Mineraaliresurssit 2–10 vuotta Mineraalivaranto 1–5 vuotta

alueilta Ruotsissa ja Suomessa.
Työtä tehdään ympäri vuoden, ja 

jokaisesta malminetsintäprojektista vastaa 
asiantuntijaryhmä, joka laatii työsuunni-
telmat ja varmistaa, että työt suoritetaan 
lakien ja määräysten mukaisesti. Ryhmä 
käy myös läheistä vuoropuhelua ruotsa-

laisen Bergstaten-kaivosviranomaisen ja 
koekairausluvat myöntävän Bergmästaren-
viranomaisen kanssa sekä myös maanomis-
tajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

– Hyvä vuoropuhelu viranomaisten, 
maanomistajien ja asianomistajien, kuten met-
sänomistajien, porotilallisten ja kiinteistön-

omistajien, kanssa on meille erittäin tärkeää. 
On ratkaisevan tärkeää, että huolehdimme 
äärimmäisen tarkasti ympäristövastuustamme 
ja että toimimme aina oikein. Meidän on aina 
palautettava alueet mahdollisimman hyvin 
alkuperäiseen tilaansa, ja korvaamme mahdol-
liset aiheuttamamme vahingot, Wiik kertoo.
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Kedträsk, syyskuu 2012. Avolouhoksen 
tyhjentämisen yhteydessä vesi kalkittiin 
useaan kertaan. Vesi koottiin altaisiin 
lietteen talteenottoa ja veden laadunval-
vontaa varten.

Tammikuu 2013. Teollisuusalueelta 
tuodut hylkykivet ja materiaalit siirrettiin 
tyhjään avolouhokseen. Työ alkoi vuoden 
2013 tammikuussa ja päättyi saman 
vuoden kesäkuussa.

Toukokuu 2013. Varastoidut materiaalit 
peitettiin turpeella ja noin 0,5 metrin 
paksuisella moreenikerroksella.

Suljettu kaivos muuttuu 
eläväksi suomaaksi
TEKSTI: HELENA ÖRNBERG
KUVA: BOLIDEN

Rahoitus varataan alusta alkaen
Ennen kuin uutta malmilöydöstä voidaan alkaa louhia, selvitetään laajasti, 
kuinka toiminta vaikuttaa sitä ympäröiviin maa-alueisiin ja vesistöihin 
sekä kuinka paljon alueen jälkihoito tulee maksamaan. Ruotsissa 
kaivosyhtiöt ovat velvollisia asettamaan tätä summaa vastaavan, 

Ruotsin ympäristötuomioistuimen määräämän vakuuden. Bolidenin 
rahoitusvaraukset perustuvat arvioon tulevista kustannuksista, ja niiden 
lähtökohtana ovat nykytekniikka ja nykyiset edellytykset. Summaa 
tarkistetaan jatkuvasti sitä mukaa, kun tekniikka ja tutkimus kehittyvät.

NÄIN 
SE TOIMII
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Heinäkuu 2013. Alueella seurattiin 
veden laatua ja otettiin jatkuvasti maa-
näytteitä, joita analysoitiin sekä kentällä 
että laboratoriossa.

Lokakuu 2013. Puhdistusprosessin aika-
na käytettyjen vesialtaiden jälkihoito. 

Suljettu kaivos muuttuu 
eläväksi suomaaksi

Hiekkamoreeni

Kallio

Moreeni 0,1–1 m
Saastumaton turve

Hylkykivi ja 
saastumattomat 
massat

Vedenpinta

Puskuri kevät-/syyskiertoa (hapen 
voimakasta siirtymistä) vastaan

Happea kuluttava puskuri

Jo uutta kaivosta suunniteltaessa määritetään, kuinka alue palautetaan 
alkutilaansa niin, että siitä tulee jälleen osa alueen luonnonmaisemaa. 

VESIKATE
Vesikate voidaan muodostaa rakentamalla patoja, käyttämällä 
kaivostoiminnan aikana tehtyjä onkaloita tai luonnossa olevien 
luonnollisten notkelmien avulla. Vesi muodostaa näin puskurin, 
joka rajoittaa jätteiden hapettumista.

Kesäkuu 2013. Alue, jossa oli aiemmin 
avolouhos, on nyt täytetty hylkykivellä, 
pilaantuneilla maa-aineksilla ja kalkilla 
sekä peitetty lopuksi pintakerroksella.

Syyskuu 2014. Kedträskin alueen jälki-
hoito päättyi. Biologisen monimuotoisuu-
den kehittämistyö jatkuu. 

Tack för lånet (Kiitos lainasta) -elokuvssa kerrotaan Kedträskistä 
ja Bolidenin tekemästä ennalleensaattamistyöstä. Se on katsotta-
vissa Bolidenin sivustossa osoitteessa www.boliden.com

boliden on vastuussa noin kolmenkym-
menen sekä toiminnassa olevan että sul-
jetun kaivosalueen jälkihoidosta. Jokaista 
aluetta varten on laadittu pitkän tähtäimen 
suunnitelma tarvittavista tutkimuksista, 
riskianalyyseistä ja toimenpiteistä. 

Suljetut kaivosalueet on jo aikoinaan 
jälkihoidettu, mutta uusinta osaamista ja 
ympäristötekniikkaa hyödyntämällä alueet 
voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa 
entistä paremmin. 

– Bolidenin tavoitteena on käyttää aina 
parhaimpia saatavilla olevia tekniikoita 
sekä jatkuvasti seurata ja arvioida tehtyä 
työtä. Osallistumme siksi erilaisiin tut-
kimusprojekteihin, jotka koskevat muun 
muassa mahdollisuuksia käyttää muilta 
teollisuudenaloilta saatavia jäännöstuot-
teita esimerkiksi rikin hapettumisen estä-
miseksi. Esimerkiksi paperiteollisuuden 
jäännöstuotteita käytetään jo nykyään 
puskurimateriaaleina pH:n nostamiseksi 
ja metallien pidättämiseksi, sanoo Emma 

Rönnblom Pärson, Bolidenin Kaivokset-
liiketoiminta-alueen ulkoisen ympäristö-
osaston johtaja. 

Ympäristönsuojelu ja kaivosalueiden 
jälkihoito ovat osa Bolidenin toimintaa, ja 
ne toteutetaan rinnakkain kaivoksen toi-
miessa. Kunkin alueen edellytykset vaikut-
tavat ratkaisevasti käytettävän menetelmän 
valintaan. Hapettumista ja materiaalin 
haurastumista ehkäistään tavallisesti käyt-
tämällä vesikatteita, kvalifioituja moreeni-
katteita sekä korotettuja pohjavesikatteita.

yksi esimerkki on Kedträskin kaivos, joka 
sijaitsee Skellefteån malmikentällä Ruotsin 
Länsipohjassa. Siellä oli aiemmin vedellä 
täytetty avolouhos, teollisuusalue ja hylky-
kivivarasto, jonka hapettuneesta ja rapautu-
neesta hylkykivestä yrityksen oli huolehdit-
tava. Jälkihoito aloitettiin alueella vuonna 
2012, ja menetelmäksi valittiin vesikate. 

– Ensimmäinen askel oli tyhjentää 
avolouhos vedestä. Sen jälkeen hylkykivi 

varastoitiin pohjaan, teollisuusalueelta tuo-
dut massat kaadettiin hylkykiven päälle, ja 
lopuksi päälle tuotiin vielä turvetta. Sitten 
materiaalit peitettiin puolen metrin pak-
suisella moreenikerroksella, Emma kertoo.

Sen jälkeen avolouhos täytettiin uudel-
leen vedellä, ja nyt se on noin 5–6 metriä 
syvä järvi. 

– Syvyyden ansiosta pohjassa ei tapahdu 
voimakasta aaltoeroosiota, joka voi olla 
vaarallista jälkihoidolle, Emma sanoo. 

Vedenpuhdistusprosessissa syntynyt liete 
varastoitiin vanhaan kuiluun avolouhoksen 
viereen. Altaaseen jääneen lietteen päälle 
asetettiin bentoniittilaatta, joka peitettiin 
hiekkamoreenikerroksella. Lietevaraston 
ylävirran puolelle rakennettiin moreenipa-
to, joka ohjaa maanpintaa lähellä olevan 
pohjaveden lietteen ympäri. 

– Prosessin viimeisenä vaiheena vuorossa 
on nyt kasvillisuuden uusiminen, ja osa 
alueesta muuttuu ajan myötä suomaaksi, 
Emma toteaa lopuksi. 
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Margareta Lundberg oli syntynyt vuonna 1866 ja leski. Hän 
asui Bjurlidenin tilalla ja omisti maata Fågelmyranissa, 
josta Bolidenin malmi löydettiin vuonna 1924.

Seuraavana vuonna malmilöydöksen tehnyt kaivosyhtiö 
osti Margaretalta 75 hehtaaria maata 20 000 kruunulla, 
joka vastaa nykyrahassa 500 000 kruunua. Margaretan 
tiedetään asettaneen maakaupalle yhden ehdon. Hän 
halusi, että hänen miespuolisille lapsilleen ja lapsenlapsil-
leen taattaisiin työpaikka Bolidenissä. Lapsenlapsi Henry 

Lundberg teki pitkän johtajan uran Bolidenissä, ja 
hänestä tuli teräsyhtiö SSAB:n konsernijohtaja.

Monet olivat sitä mieltä, että Margareta myi 
maan liian halvalla mutta itse hän oli tyytyväinen. 
Hän iloitsi siitä, että tuhannet ihmiset saivat työtä, 
kun hän oli myynyt itselleen "arvottoman" palan 
maata. Seutu alkoi kukoistaa, ihmiset saivat työtä ja 
toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Margareta Lundberg kuoli vuonna 1931.

Margaretan maa kätki sisäänsä aarteen

Historia alkaa 
kullasta
joulukuun 10. päivänä vuonna 1924 
Bolidenissä puhkesi kultakuume. 
Fågelmyranin koeporauksissa löydettiin 
Bolidenin malmi. Se on Euroopan rikkainta 
malmia. Alueelle syntyi uusi yhteisö, oikea 
Ruotsin Klondyke, ja kultaryntäys oli tosiasia. 
Kaikki alkoi oikeastaan paljon aikaisemmin. 

Pian vuoden 1900 jälkeen kultakuume 
valtasi Skellefteån ympäristön ensimmäistä 
kertaa. Valtauksia ja tutkimuksia varten 
perustettiin yhtiö, mutta tämä sijoitus ei 
ollut kovin onnistunut vaan meni kon-
kurssiin vuonna 1918. Koska ensimmäisen 
maailmansodan viimeisinä vuosina vallitsi 
metallipula, kiinnostus malminetsintään 
heräsi seudulla uudelleen. Pankit muodos-
tivat uudenlaisia keinotteluyrityksiä, niin 
kutsuttuja emissioyhtiöitä. 

Yksi niistä, Centralgruppens 
Emissionsbolag, on tämän päivän 
Bolidenin perusta. Marraskuussa 1924 
nostettiin Bolidenin seudulla ensimmäinen 
kairausnäyte, joka sisälsi kiinnostavia osia. 
Useamman porauksen jälkeen Bolidenin 
malmi sitten löytyi 10. joulukuuta.

Bolidenin taajama kasvoi nopeasti kai-
voksen ympärille. Vuonna 1926 laadittiin ensimmäinen ehdotus 
asemakaavasta, joka oli muodoltaan ainutlaatuinen, viuhkamai-
nen. Kaivosyhteisöstä kehittyi hyvin järjestäytynyt, rauhallinen ja 
idyllinen omakotitaloalue.

Koko maailma oli 1930-luvulla laman kourissa, mutta Boliden 
loi kasvua Skellefteån seudulle. Tämän ansiosta seutukunnan 

talous kehittyi ja väkiluku kasvoi. Työntekijöiden määrä kasvoi 
tasaisesti, ja vuonna 1935 pääluku oli jo 2 500. 

Ajan mittaan Bolidenin lähistöllä tehtiin uusia löydöksiä, ja 
sinne perustettiin useita kaivoksia – tähän mennessä niitä on ollut 
30. Itse Bolidenin kaivos oli toiminnassa vuoteen 1967 asti.
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Sinkin tuotanto
alkaa Oddan sinkkitehtailla.

Kaivososakeyhtiö Bolidens 
Gruvaktiebolag muodostetaan 
fuusion tuloksena.

Imatran kuparisulatto otetaan 
käyttöön. 1944 sulatto 
puretaan ja siirretään 
lännemmäksi Harjavaltaan 
pois sodan jaloista.

Bolidenin Fågelmyranista 
löytyy kultaa.

Rönnskärin vastavalmistunut 
kuparisulatto otetaan käyttöön 
käsittelemään Bolidenin kaivoksesta 
tulevaa malmia.

Harjavallan sulatossa otetaan 
käyttöön mullistava 

liekkisulatusmenetelmä.

Aitikin kaivoksen toiminta alkaa. 
Vuosien myötä avolouhoksesta 

kehittyy yksi Euroopan suurimmista 
kuparikaivoksista.

Rikaste kuljetetaan rautateitse 
Rönnskäriin 400 kilometrin päähän.

Landskronassa perustetaan tina-
ja lyijysulatto Paul Bergsöe & Son. 
Toiminta on alusta asti suunnattu 
metallien kierrätykseen.

Maurliden, Bolidenin alueen
28. kaivos, avataan.

Ennätyssuuri Rönnskärin laajennus 
vihitään käyttöön, ja kuparin tuotanto 

kasvaa 70 prosenttia.

Bolidenin pääkonttori 
perustetaan Torontoon.

Tuotanto alkaa Euroopan 
suurimmassa sinkki-
kaivoksessa Tarassa.

Rönnskärissä valetaan 
kultaharkko nro 50 000.

Aitikin laajennus
vihitään käyttöön.

Åkulla Östrassa 
Bolidenin lähellä 
tehdään Ruotsin suurin 
kultalöytö 70 vuoteen.

Rönnskärissä vihitään 
käyttöön uudet 

elektroniikan 
kierrätyslaitokset.

Bolidenin viides 
kultakaivos Kankberg 

avataan.

Hopean talteenotto 
päätetään aloittaa 

Kokkolassa.
Boliden päättää laajentaa merkittävästi 
Garpenbergin toimintaa: 2,5 miljoonaan 
malmitonniin vuodessa. Tuotannon on määrä 
toimia täydellä teholla vuonna 2015.

Kokkolan sinkkitehtaasta tulee maailman ensimmäinen 
sinkkitehdas, jossa otetaan käyttöön rikasteen 
suoraliuotusmenetelmä. Samaa menetelmää 
käytetään nykyisin myös Oddassa.

Bolidenin pääkonttori 
muuttaa takaisin 

Tukholmaan.

Kokkolan tehdasta 
laajennetaan ja siitä tulee 
yksi maailman suurimmis-

ta sinkkitehtaista.

Boliden tekee suurkaupat ja ostaa Kokkolan, Harjavallan ja 
Oddan sulatot sekä Taran sinkkikaivoksen Outokummulta. Uusi 
konserni muodostetaan ja "uusi Boliden" aloittaa toimintansa.

Boliden päättää investoida 5,2 
miljardia kruunua Aitikin 

kaivoksen laajentamiseen.

Kokkolan sinkkitehtaan 
toiminta käynnistyy.

Garpenbergin laajennus vihitään käyttöön, minkä seuraukse-
na kaivosalue on yksi maailman moderneimmista kaivoksista.

Boliden ostaa Kylylahden kaivoksen ja siihen kuuluvat malmi-
netsintäoikeudet.

Boliden ostaa Pohjois-Suomessa 
toimivan Kevitsan louhoksen.

Irlannissa toimivaa Taran 
kaivosta päätetään laajentaa.
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OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN 
BOLIDENILLÄ

TEKSTI: CATRINE JOHANSSON LANTTO
KUVA: DANIEL OLAUSSON

”Johtamisessa 
on kyse 

avoimuudesta”
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NÄIN HAET
TÖITÄ BOLIDENISTÄ

Mistä löydän tietoja 
avoinna olevista 
työpaikoista?
Kaikki Boliden-konsernissa avoinna olevat 
työpaikat löydät osoitteesta www.boliden.com 
kohdasta Career. Napsauttamalla kiinnostavaa 
otsikkoa löydät lisätietoja ja rekrytoijan yhte-
ystiedot. 

Boliden käyttää rekrytoinnissa usein myös 
muita kanavia, kuten LinkedIniä ja joskus päivä-
lehdissä julkaistavia ilmoituksia.

Kuinka haen työpaikkaa?
Vastaanotamme hakemuksia vain työpaikkail-
moitusten hakutoiminnon kautta internetissä. 
Siksi on tärkeää, että lähetät hakemuksesi koti-
sivujemme kautta ja että haet jokaista itseäsi 
kiinnostavaa työpaikkaa erikseen. 

Hakiessasi meiltä ensimmäisen kerran 
työpaikkaa luot profiilin. Voit tehdä muutoksia 
profiilisi ja halutessasi poistaa sen.

Luotuasi työpaikkavahdin saat sinulle koh-
dennetun sähköpostiviestin aina, kun julkaisem-
me työpaikkailmoituksen, joka vastaa työpaik-
kavahdissa valitsemiasi kriteereitä. Voit luoda 
useita työpaikkavahteja, jos olet kiinnostunut 
monista eri ammattiryhmistä tai toimintapaik-
kakunnista.

Mitä sitten tapahtuu?
Hakemuksen lähetettyäsi saat vahvistuksen 
siitä, että hakemuksesi on vastaanotettu. 
Hakuajan päätyttyä alkaa valintaprosessi, jos 
ilmoituksessa ei toisin mainita. 

Kun rekrytointi on tehty, ilmoitamme siitä 
kaikille hakijoille.

Kuinka voin ottaa teihin 
yhteyttä?
Vastaanotamme hakemuksia vain sivustossam-
me julkaistavien työpaikkailmoitusten kautta. 
Voit aina ottaa yhteyttä ilmoituksessa mainittui-
hin yhteyshenkilöihin ja kysyä heiltä rekrytoin-
nin etenemisestä.

Katso lisätietoja Bolidenista LinkedIn-
palvelusta.

Boliden tarjoaa erityyppisiä koulutuksia. 
Uudet työntekijät perehdytetään työhön 
järjestelmällisesti. Jokainen saa tarvittavan 
koulutuksen selviytyäkseen työtehtävistään 
turvallisesti, tehokkaasti ja osaavasti.

Bolidenissä on jatkuvasti meneillään 
esimiehille tarkoitettu johtamisen 
koulutusohjelma, jossa keskitytään 
esimiestyöskentelyyn ja henkilöstön 
kehittämiseen. Lisäksi järjestetään useita 
lakisääteisiä koulutusohjelmia, kuten etiikan 
kursseja, ja annetaan koulutusta työnantajan 

edustamisessa juridisissa sekä työoikeuteen ja 
henkilöstöön liittyvissä asioissa.

Jotta henkilöstö saa mahdollisuuden kehittyä 
henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, jokaiselle 
on laadittu yksilöllinen kehityssuunnitelma 
yhteistyössä esimiehen kanssa. On tärkeää, 
että jokainen työntekijä ymmärtää arvoketjun 
kokonaisuutena ja siksi järjestetäänkin kursseja 
ja opintokäyntejä eri yksiköissä.

Lisäksi Boliden järjestää useita konsernitason 
koulutusohjelmia, kuten Boliden Academy – 
Young Professionals Program ja Women at Work.

erika fagerlönn on työskennellyt 
vuodesta 2016 alkaen esimiehenä 
Aitikin kaivoksen suunnitteluyksi-
kössä. Yksikössä päätetään, mistä 
kaivoksen osista louhitaan ja milloin. 
Aikaisemmin Erika työskenteli kaivok-
sen porarien ja kairauspalvelun työn-
johtajana. Tuolloin hänellä ei vielä ollut 
kokemusta esimiestyöstä. Niinpä hän ei 
voinut tuosta vain hypätä joukkoon ja 
alkaa ohjata kahdeksaa eri vuorotiimiä.

– Aloitin työni hyvin nöyrällä asenteel-
la. Ajattelin, että porarithan ovat asiantun-
tijoita omassa työssään, Erika sanoo.

Hän huomasi pian, että työhön liit-
tyy monia vaikeuksia. Yksi niistä on, 
että hän työnjohtajana työskenteli vain 
päivisin, mutta porarit tekivät kolmi-
vuorotyötä. Omia työaikojaan sovitta-
malla ja erinäisillä muilla järjestelyillä 
Erika sai järjestettyä asiat niin, että pääsi 
tapaamaan jokaista vuoroa henkilökoh-
taisesti, vaikka vain lyhyesti. Työntekijät 
antoivat sille arvoa.

vuoropuhelu työntekijöiden kanssa on 
todella tärkeää myös Erikalle itselleen.

– Mielestäni esimiehen tehtävä on 
saada alaisensa sitoutumaan työhönsä ja 
kehittämään itseään. He tekevät työn ja 

he ovat asiantuntijoita. Minun tehtävä-
ni on olla paikalla, antaa heille mahdol-
lisuus tehdä työtään ja tukea heitä siinä. 

Niinpä hän ei johda yksityiskohtaises-
ti ohjaamalla. Erikan mielestä parempi 
johtamistapa on sellainen, jossa hänen 
alaisensa tuntevat voivansa todella vai-
kuttaa asioihin ehdottamalla ratkaisuja 
ja parannuksia.

– Kyse on avoimuudesta. On osattava 
kuunnella ja toimia. Työntekijöiltä tulee 
uskomattoman paljon hyviä ideoita, 
mutta se tapahtuu vasta, kun on itse 
osoittanut kuuntelevansa ja huolehtinut 
siitä, että niiden pohjalta myös tapah-
tuu jotakin.

Erika on saanut johtamiseensa paljon 
tukea esimiesfoorumista, jossa Aitikin 
työnjohtajat tapaavat toisiaan ja vaihta-
vat ajatuksia ja mielipiteitä.

– Edellytykseni toimia esimiehenä 
olisivat olleet huomattavasti heikom-
mat, jos minulla ei olisi ollut mahdolli-
suutta jakaa kokemuksia kollegoideni ja 
esimiesteni kanssa ja saada heiltä tukea. 
Tapaamisissa käsitellään myös yrityksen 
odotuksia ja meille työnjohtajille ase-
tettuja vaatimuksia, mikä auttaa minua 
priorisoimaan työtäni. 

Bolidenin Aitikin kaivossuunnittelupäällikö 
Erika Fagerlönn on yksi Bolidenin 
esimiehistä.
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Garpenberg
Ruotsin modernein kaivos

Garpenbergissä louhitaan kompleksista sulfidi-
malmia, joka sisältää sinkkiä, hopeaa ja lyijyä 
mutta myös pieniä määriä kuparia ja kultaa.
 Metallirikaste toimitetaan Garpenbergistä 
Bolidenin omiin sulattoihin sekä eurooppalai-
siin lyijysulattoihin. 

Kylylahti
Bolidenin viides kaivosalue 

Boliden osti Kylylahden kuparikaivoksen vuonna 
2014. Vuonna 2012 avattu kaivos tuottaa 
kuparia, kultaa, sinkkiä ja hopeaa.

Kevitsa
Bolidenin uusin hankinta

Boliden osti Kevitsan avolouhoksen kesä-
kuussa 2016. Kaivos tuottaa malmirikas-
tetta, joka sisältää kuparia, nikkeliä, plati-
naa ja palladiumia. Laitokseen kuuluu kai-
vos ja rikastamo, jotka on molemmat 
otettu käyttöön vuonna 2012.

Bolidenin alue
Viisi kaivosta runsasmineraalisella kentällä

Alue koostuu nykyään maanalaisista Renströmin, 
Kristinebergin ja Kankbergin kaivoksista sekä Maurli-
denin avolouhoksesta. Jokaisessa kaivoksessa, Kank-
bergin kaivosta lukuun ottamatta, louhitaan komplek-
sisia sulfidimalmeja, jotka sisältävät sinkkiä, kuparia, 
lyijyä, kultaa ja hopeaa. Kankbergin kaivoksessa louhi-
taan kultamalmia, jossa on korkea telluuripitoisuus.
 Alueen kaivokset toimittavat malmia Bolidenissä 
sijaitsevaan rikastamoon. Bolidenissä on myös liuotto 
kulta- ja telluurituotantoa varten.

Bergsöe
Lyijymetallin kierrätystä

Bergsöe on yksi Euroopan suurimmista lyijyak-
kujen kierrätyslaitoksista. Päätuotteita ovat lyijy 
ja lyijyseokset. Noin 60 prosenttia lyijytuotan-
nosta myydään eurooppalaiselle akkuteollisuu-
delle, ja loppu käytetään muun muassa lyijylevy-
jen ja säteilysuojien valmistukseen.

Harjavalta
Kuparia ja jalometalleja

Harjavalta jalostaa kupari- ja nikkelirikasteita. 
Päätuotteita ovat kupari, nikkeli, kulta ja hopea. 
Sivutuotteena syntyy esimerkiksi rikkihappoa.

Kokkola
Hopeatuotanto vahvistaa kilpailukykyä

Kokkola valmistaa sinkkiä ja sinkkiseoksia, 
rikkihappoa sekä kaivosrikasteesta talteen otettua 
hopeaa. Kokkola on maailman kahdeksanneksi 
suurin sinkkisulatto. Noin 85 prosenttia 
sinkkituotannosta viedään Eurooppaan.

Aitik 
Huippuluokan tuottavuus

Aitik on Ruotsin suurin ja maailman tuottoisin kupariavo-
louhos. Siellä louhitaan kuparia, kultaa ja hopeaa. Suuret 
volyymit ja korkea automaatiotaso mahdollistavat korkean 
tuottavuuden.

BOLIDENIN 
TOIMIPAIKAT
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Kylylahti
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Tukholma

Garpenberg
Odda

Bolidenin alue

Bergsöe

Kevitsa

Tara

Toimisto
Tukholma: Pääkonttori ja Sulatot-liiketoiminta-alue

Boliden: Kaivokset-liiketoiminta-alue

Tara
Euroopan suurin sinkkikaivos

Taran kaivos on Euroopan suurin ja maailman yhdek-
sänneksi suurin sinkkikaivos. Sinkin ohella Tarassa 
tuotetaan myös lyijyrikastetta.
 Metallirikaste toimitetaan Tarasta Bolidenin omiin 
sulattoihin sekä eurooppalaisiin lyijysulattoihin. 

Odda
Sinkkiä Euroopan terästeollisuudelle

Oddan sulatto tuottaa puhdasta sinkkiä ja sinkki-
seoksia sekä rikkihappoa.
 Sinkkituotanto menee pääasiassa vientiin Euroo-
pan terästeollisuuden tarpeisiin.

Rönnskär
 Maailman johtava elektroniikan 
kierrätyksessä

Rönnskärin sulaton päätuotteita ovat kupari, kulta, 
hopea ja lyijy. Sivutuotteita ovat rikkihappo ja sink-
kiklinkkeri. Laitoksen kierrätyskapasiteetti on 
120 000 tonnia vuodessa. 
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Zn  CuAg

Au

Kim haluaa voittaa maailmanmestaruuden.
Hän tarvitsee metalleja onnistuakseen.

Metals for modern life

Junioriurheilijat haaveilevat suurista saavutuksista. Ne voivat myös toteutua, jos edellytykset ovat kohdallaan: luistimet 
teroitettu, jäähalli valaistu ja käytössä auto, jolla kuljetaan turnauksiin. Ajoneuvoissa ja rakennuksissa käytetään sinkkiä, 
jonka ansiosta ne kestävät pidempään. Kim on voittaja-ainesta – aivan kuten meidän metallimme.


