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NORNICKEL HARJAVALTA on osaltaan 
mahdollistamassa siirtymän vähähiili-
seen yhteiskuntaan. Sähköistyvä liikenne 
tarvitsee vastuullisesti tuotettua nikkeliä ja 
kobolttia. Vastataksemme sähköautojen 
akkujen kysynnän voimakkaaseen kasvuun 
olemme tekemässä historiamme suurinta 
laajennusinvestointia, jonka valmistuttua 
olemme yksi maailman johtavista akkuke-
mikaalien tuottajista.

Harjavalta on ollut lähes koko 2000-luvun 
maailman suurin nikkelisulfaatin tuottaja. 
Olemme jo pitkään toimittaneet akkuke-
mikaaleja Aasian markkinoille. Nyt tuotan-
tomme on investointien toteutuessa lähes 
kaksinkertaistumassa. Suurin osa tuotan-
non kasvusta jatkojalostetaan Suomessa ja 
Harjavallassa. Harjavaltaan on syntymässä 
ainutlaatuinen akkuteollisuusklusteri. BASF 
jatkojalostaa merkittävän osan Nornickelin 
tuottamista nikkeli- ja kobolttikemikaaleista 
akkumateriaaleiksi. Fortum on puolestaan 
investoimassa Harjavaltaan kierrätyspro-
sessiin, jossa käytetyistä akkujen katodima-
teriaaleista erotetaan arvometallit. 

KOKO TUOTANTOKETJUMME hiilijalanjälki 
kaivoksilta valmiiksi nikkeli- ja koboltti-
tuotteiksi on alamme alhaisimpia. Viime 
vuosien investoinnit Harjavallan Suurteol-
lisuuspuistossa uusiutuvaan energiaan 
ja nesteytetyn maakaasun käyttöön ovat 
pienentäneet NNH:n tuotannon hiilidioksi-
dipäästöjä noin 100 tuhannella tonnilla vuo-
dessa. Tämä vastaa noin kymmenesosaa 
koko Satakunnan teollisuuden hiilidioksidi-
kuormasta. Harjavaltaan suunnitteilla oleva 
vihreän vedyn tuotantolaitos ja investoinnit 
biokaasun käyttöön mahdollistaisivat toteu-
tuessaan lähes hiilineutraalin tuotannon. 
Loppuasiakkaamme voivat luottaa, että 
harjavaltalaisesta nikkelistä ja koboltista 
tuotettujen sähköautojen akkujen hiilijalan-
jälki on markkinoiden pienimpiä. 

INTEGROIDUMME OSAKSI AUTOALAN 
toimitusketjua. Tämä edellyttää meiltä 
muun muassa lisääntyvää vastuullisuusra-
portointia, laatujärjestelmien kehitystä sekä 
tuotannon laadun jatkuvaa parantamista. 
Osana tätä kehitystä olemme jo vuoden 
ajan toteuttaneet Siistimpi ja turvallisempi 

työympäristö -hanketta. Tässä hankkees-
sa parannetaan työympäristön siisteyttä, 
järjestystä ja työskentelyolosuhteita. Myös 
korvausinvestoinneissa kiinnitämme aiem-
paa enemmän huomiota prosessitilojen 
puhtauteen ja suunnittelemme laitteet niin, 
että tehdastilat on helpompi pitää siisteinä.

Nornickel Harjavallan vahvuutena on 
monipuolinen tuotevalikoima. Toimitamme 
nikkelituotteita muun muassa ruostumatto-
man teräksen valmistukseen, pinnoitus-
markkinoille ja elektroniikkateollisuuteen. 
Akkukemikaalien lisäksi olemme myös 
kehittämässä uusia metallisia nikkelituot-
teita. Tuotekehityksessä on työn alla mm. 
elektrolyyttisesti tuotetut nikkelinapit pin-
noitusmarkkinoille sekä nikkelipulverit. 

OLEMME SELVINNEET koronapande-
mian ajasta hyvin. Pandemian alussa 
tuotteidemme kysyntä laski ti-
lapäisesti, mutta markkinat 
elpyivät nopeasti. Harjavallan 
Suurteollisuuspuistossa 
olemme noudattaneet 
useita koronarajoituksia. 
Etätyöt ja etäkokouk-
set, maskien käyttö, 
vierailurajoitukset sekä 
henkilöstötapahtumien 
rajoittaminen ovat 
totuttuja toimintatapoja. 
Todennäköisesti emme 
vielä pääse palaamaan 
vuoden 2021 aikana täy-
sin normaaliin toimintaan. 
Tinkimätön koronaohjeis-
tusten noudattaminen on 
kuitenkin auttanut meitä 
välttämään epidemian 
leviämisen Suurteolli-
suuspuistossa. 

OLEMME JUHLINEET  
60-VUOTISTA 
nikkelinjalostuksen 
taivalta Harjavallas-
sa työn merkeissä. 
Juhlavuoden 
kunniaksi 
vaihdoimme 
yrityksen 

kotipaikan Espoosta Harjavaltaan. Käy-
tännön merkitystä esimerkiksi kuntien 
yhteisöverokertymään kotipaikalla ei ole, 
mutta tämä osaltaan selkeyttää yrityksen 
liiketoiminnan tilastointia maakunnittain ja 
korostaa toimintaamme satakuntalaisena 
teollisuusyrityksenä.

Joni Hautojärvi

Tinkimätöntä työtä monella rintamalla
Toimitusjohtajan terveiset
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Harjavallan 
tuotanto 
laajenee
Nornickel Harjavallan tehtaan tuotanto laajenee vuonna 2026 
105 000 tonniin. Laajennus vastaa vastuullisesti tuotettujen 
sähköautojen akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen 
Euroopassa. Akkumateriaalien tuotanto on kasvussa myös 
Suomessa, ja Harjavallassa varaudutaan erityisesti juuri 
kotimaisen kysynnän kasvuun.
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T uotannon laajennus toteutetaan kaksivai-
heisena. Ensimmäisessä vaiheessa tuotan-
tokapasiteettia kasvatetaan 75 000 tonniin, 
siis 10 000 tonnilla vuonna 2023. Tämä 

laajennus toteutetaan nykyisen liuotusprosessin vir-
tauksia kasvattamalla ja  poistamalla niin sanottuja 
pullonkauloja, jolloin nykyprosessista saadaan täysi 
hyöty irti. Toisen vaiheen 105 000 tonniin kasvava 
tuotantomäärä vaatii toteutuakseen jo kokonaan 
uuden liuotuslinjan.

Kasvunäkymät ovat vahvat – lähivuosina kysyntä 
Euroopassa voi jopa kaksinkertaistua. Nornickel 
Harjavallan tavoitteena on olla johtava akkumetal-
lien toimittaja kasvavilla markkinoilla.

Yrityksen vahvuudet akkutuotannon arvoketjun 
toimijana ovat tuote- ja prosessiosaamisessa sekä 
tutkimuksen ja kehityksen panostuksissa, jotka ta-
kaavat ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan 
tuotannon.

Harjavallassa nikkeliä ja kobolttia tuotetaan 
oikeassa, suoraan jatkojalostukseen soveltuvassa 
muodossa. Lisäksi Harjavallassa tuotetun nikke-
lin kokonaishiilijalanjälki kaivoksesta valmiiksi 
tuotteeksi on alan pienimpiä. Raaka-aineiden hyvän 
saatavuuden takaavat puolestaan Norilskin alueen 
rikkaat nikkeliesiintymät.
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Laajennushanke  
etenee suunnitellusti
Tuotannon laajennushankkeen parissa erilaisissa suunnittelu- ja laskentatehtävissä 
työskentelee tällä hetkellä vajaan 10 hengen ryhmä. Talon omasta väestä hanke 
työllistää täysipäiväisesti projektijohtaja Kimmo Tuomea ja lähes täysipäiväisesti 
liuottamon prosessi-insinööri Teemu Heikkilää. Suunnittelussa on vahvasti mukana myös 
kehityspäällikkö Virginie Suhonen sekä tutkimus- ja kehitysosaston suunnittelijoita. 
Lisäksi osaamista ostetaan talon ulkopuolelta.

– Kommunikointi hankkeen eri osapuolten kanssa on tässä kohtaa viikoittaista, kertoo 
Kimmo Tuomi.

ENSIMMÄISEN VAIHEEN perussuunnittelu 
prosessikaavioineen sekä laite-, linja- ja 
venttiililuetteloineen on valmis.

– Suunnitelma ja kustannusarvio toimitet-
tiin marraskuussa konsernin hyväksyttäväksi. 
Tavoitteenamme on käydä vuoden 2022 
alussa hankintaneuvottelut niiden laitteiden 
osalta, joilla on pitkä toimitusaika, kertoo 
Kimmo Tuomi.

Ensimmäisen vaiheen rinnalla etenee 
myös toisen, 105 000 tonnin tuotantokapasi-
teettiin tähtäävän vaiheen suunnittelu.

– Toisessa vaiheessa rakennamme koko-
naan uuden liuotuslinjan. Sitä varten tarvi-
taan uusi rakennus ja sinne uudet raaka-ai-
neen syöttölaitteet, jauhinmyllyt, reaktorit ja 
liuotusautoklaavit, luettelee Tuomi, ja jatkaa:

– Tavoitteenamme on, että toisen vaiheen 
perussuunnittelu valmistuu vuoden 2022 
alussa. 

Tekninen kehitys ja kipupisteet 
huomioidaan suunnittelussa 
Nyt suunnitteilla olevan uuden liuotuslinjan 
prosessi ei eroa nykyisestä, mutta 
sen suunnittelussa pyritään ottamaan 
huomioon teknologisen kehityksen tuomat 
mahdollisuudet. Toki käytössä olevien 
ajallisten ja rahallisten resurssien suomissa 
rajoissa. 

– Tutkimme, onko tekniikka kehittynyt suh-
teessa meidän olemassa olevaan laitteistoon 
ja jos löydämme esimerkiksi tehokkaampaa 
tekniikkaa, niin hyödynnämme sitä, kertoo 
kehityspäällikkö Virginie Suhonen.

Myös nykyisen prosessin ongelmakohtiin 
pyritään uudella tuotantolinjalla hakemaan 
toimivampia toteutustapoja.

– Olemme pyytäneet laitetoimittajilta 

ratkaisuehdotuksia prosessin kipupisteisiin. 
Meidän tehtävämme on sitten arvioida, miten 
heidän ehdottamansa ratkaisut soveltuvat 
tarpeisiimme, jatkaa prosessi-insinööri 
Teemu Heikkilä.

Heikkilän mukaan parantamisen varaa on 
myös prosessin ohjauksessa. 

– Tavoitteena on saada uuden liuotus-
linjan prosessiin automaattista säätyvyyttä 
nykyistä enemmän. Sinänsä kyse ei ole 
uudesta teknologiasta, vaan jo olemassa 
olevan tekniikan hyödyntämisestä nykyistä 
paremmin.

Linjasta suunnitellaan vähemmän melua 
ja pölyä tuottava. Linjan toteutuksessa 
huomioidaan myös tiukentuneet energiate-
hokkuusvaatimukset.

– Uuden liuotuslinjan prosessissa syntyvää 
lämpöä pyritään ottamaan talteen ja käyttä-
mään uudelleen niin paljon kuin mahdollista, 
mainitsee Suhonen.

Muutoksia myös  
muihin toimintoihin
Uusi liuottamorakennus on tulossa nykyisen 
kuparisakkahallin paikalle, mikä tarkoittaa, 
että kuparisakan käsittelytilat siirretään teh-
dasalueella toisaalle. Samalla suunnitellaan 
tuotannolle uusia aputiloja, kuten toimisto-, 
valvomo- ja kunnossapitotiloja.

Varsinaisten tuotantotilojen muutosten ja 
uudisrakentamisen ohella laajennushank-
keeseen liittyy paljon muutakin. Esimerkiksi 
raaka-ainemäärät tulevat kasvamaan nykyi-
sestä 40 prosentilla. Junaliikenne ja muu kul-
jetuslogistiikka teollisuusalueella lisääntyy. 
Siihenkin pitää Tuomen mukaan varautua.

– Myös raaka-aineen käsittely- ja vas-
taanottoalueita pitää laajentaa.

 ”Tavoitteena on saada 
uuden liuotuslinjan 
prosessiin nykyistä 
enemmän automaattista 
säätyvyyttä.”



– Heikko raaka-ainetilanne ja sitä seurannut 
tuotantomäärän pienentyminen vaikuttivat 
meillä Harjavallassa elokuulle asti. Vuosi-
huollon aikana raaka-aineiden varastotasot 
nousivat ja loppuvuosi mennään normaa-
likäynnillä, summaa tuotantojohtaja Lauri 
Kokko ja jatkaa:

– Saimme pidettyä osastot ajossa ja 
tuotettua laadullisesti hyviä lopputuotteita 
normaalia niukemmilla raaka-ainemäärillä. 
Sitä voi pitää onnistumisena.

Turvallisuus ennen kiirettä
Vielä suurempi onnistuminen liittyy kuiten-
kin turvallisuuteen.

– Nyt on menty  vuosi ilman yhtään Nor-
nickel Harjavallan henkilöstölle sattunutta 
tapaturmaa ja se on erittäin positiivista, 
kiittää Kokko.

Tämän tavoitteen tärkeyttä Kokko koros-
taa myös normaalin tuotantovauhdin aikana.

– Turvallisuus menee aina kiireen edelle. 

Koronan myötä johdon turvallisuuskier-
rokset kentällä vaihtuivat Teams-pala-
vereiksi, mutta syksyllä 2021 vierailut 
valvomoissa saatiin palautettua osaksi 
viikkorytmiä.

– Kasvokkain keskustelu on mielek-
käämpää. Saamme helpommin rehellistä, 
konkreettista palautetta turvallisuusasioista 
ja niihin liittyvistä puutteista. 

Myös vuosihuolto  
ilman tapaturmia
Vuosihuolto seisautti tuotannon tänä vuonna 
suunnitellusti noin neljäksi viikoksi elo-syys-
kuussa. Normaalia pidemmän huoltokat-
koksen suurimpana syynä oli pelkistämön 
ammoniakkipesurien uusinta.

– Vuosihuolto onnistui suunnitelmien 
mukaisesti ja ilman tapaturmia. Olemme 
selvästi päässeet eteenpäin niin vuosihuollon 
suunnittelussa kuin turvallisuusasioissakin. 
Se on hienoa.

Siistimpi ja turvallisempi työympäristö 
-hankkeessa on tänä vuonna ryhdytty 
satsaamaan työolojen viihtyisyyteen, 
siisteyteen ja turvallisuuteen.

– Tänä vuonna olemme opetelleet ja 
ottaneet käyttöön tätä uutta toimintata-
paa ja työ jatkuu ensi vuonna. Kyse ei ole 
missään vaiheessa ollut kertaluontoisesta 
hankkeesta, vaan pysyvästä toimintamal-
lista, jolle on varattu aikaa ja rahaa myös 
jatkossa.

Työ siistimmän ja turvallisemman työ-
ympäristön eteen jatkuu siis vuonna 2022. 
Tuotannossa tavoitellaan täyttä kapasi-
teettia. Vuosihuolto palautuu normaaliin 
ajankohtaansa toukokuun lopulle, ja on 
todennäköisesti kestoltaan tätäkin vuotta 
pidempi johtuen pelkistämöllä alkavasta 
autoklaavien uudistusprojektista.

Tekemisen, ja toivottavasti myös turval-
lisuuden täyteinen vuosi on luvassa myös 
2022.

Poikkeuksellinen kuvaa hyvin tuotannon vuotta 2021. Norilskin kaivostuotannon rajoitukset aiheuttivat 
keväällä haasteita raaka-aineen tuotannossa. Konsernin tasolla tuotantotavoitteista jäätiin hieman, 
ja ongelmat heijastuivat myös Harjavallan raaka-ainevirtoihin. Myönteisiä kehitysaskelia otettiin tänä 
vuonna reippaasti turvallisuudessa, ja myös vuosihuolto sujui mallikkaasti.

Poikkeusvuosi tuotannossa
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Jouhevammin = 
paremmin
Mikko Luoma on Nornickel Harjavallan uusi tehdaspalvelujohtaja. 
Alalla, Suurteollisuuspuistossa ja työkavereiden silmissä hän ei 
kuitenkaan ole uusi kasvo, onhan miehellä jo reilun parinkymmenen 
vuoden kokemus teollisuuden kunnossapidon johtamisesta erityisesti 
Satakunnassa ja Harjavallassa. 

Tehdaspalvelujohtaja Luoma:
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T austa on helpottanut Luomaa 
uuden roolin omaksumisessa, 
mutta tekemistäkin on riittänyt 
– alkutaipaleelle on mahtunut jo 

vuosihuoltoa, budjetointia, ensi vuoden 
investointien hyväksyttämistä, monien 
uusien asioiden omaksumista ja uuteen 
tiimiin tutustumista.

– Harjavallassa tapahtuu nyt paljon isoja 
asioita, ja tässä kehityksessä on hienoa olla 
mukana. Olen perusluonteeltani turvalli-
suushakuinen, mutta samalla pidän siitä, 
että asioita ja muutoksia tapahtuu. Johtajuu-
desta ajattelen niin, että minulla ei ole niin 
suurta merkitystä, vaan sillä, miten saan 
oman joukkueeni toimimaan ja innostu-
maan yhteisistä tavoitteista.

Tehdaspalvelun tiimiä Luoma kehuu 
innokkaaksi ja tulevaisuuteen katsovaksi 
porukaksi.

– Se juontaa varmasti juurensa tästä mei-
dän tehtävästämme; projektien suunnittelu 
ja vetäminen on mitä suurimmassa määrin 
tulevaisuuteen katsomista, joten ajattelunkin 
pitää suuntautua eteenpäin. Olen todella 
kiitollinen siitä, että tiimini on niin avoin 
kaikelle uudelle. He ovat tuoneet myös 
hienosti esiin asioita, joilla me voisimme 
edelleen parantaa tekemistämme.  

Jatkuvan parantamisen puolesta puhuu 
Luoma itsekin. Hän korostaa sujuvuuden 
merkitystä – tuotannossa, mutta myös asioi-
den hoitamisessa.

– Me investoimme koko ajan enemmän, 
teemme tuotantoa enemmän ja meillä on 
uutta liiketoimintaa. Hoidettavien asioiden 
määrä kasvaa emmekä me pysty hoitamaan 
niitä, jos emme tee olemassa olevaa työtä 
koko ajan jouhevammin ja jouhevammin. 

Vihreä siirtymä kirittäjänä
Ilmastonmuutosta vastaan taistellaan 
liikenteen osalta sähköistämisellä, ja tässä 
vihreässä siirtymässä Nornickel Harjavalta 
on akkukemikaalien valmistajana mukana.

– Myös meiltä edellytetään uudenlaista 
keskittymistä eettisyyteen, ympäristöasioi-
hin, turvallisuuteen ja siisteyteen. Vihreä 
siirtymä antaa meille ulkoista painetta ja voi-
maa muuttaa tekemistämme. Vaikutamme 
samalla sekä nuorten mielikuviin teollisuu-

desta työnantajana että tehtaalla vallitsevaan 
todellisuuteen – tämä ei ole likaista, sotkuista 
eikä vaarallista.

Ja miten tämä liittyy tehdaspalveluihin?
– Turvallisuuden parantaminen ja ym-

päristöriskien jatkuva vähentäminen niin 
uusissa projekteissa kuin olemassa olevan 
laitoksen kehittämisessä on sitä ajattelua, 
mitä minun pitää vahvistaa myös omassa 
tiimissäni. 

Investoinneilla kehitetään uutta ja 
olemassa olevaa
Ensi vuonna Nornickel Harjavallan inves-
tointien kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa 
euroa. 

– Olemassa olevaa tuotantokyvykkyyttä 
ylläpitävien korvaus- ja korjausinvestointien 
osuus kokonaisuudesta on 75 prosenttia. 
Rakennusten kunnostamisen osuus on noin 
kuusi miljoonaa euroa. Olosuhteiden paran-
taminen on hyvä asia henkilöstön kannalta 
ja myös tulevaisuuden osaajien houkuttele-
miseksi.

Ensi vuonna tehdään myös ensimmäi-
siä tuotannonlaajennusprojektiin liittyviä 
laitehankintoja.

 – Laajennuksen ensimmäinen vaihe 
on euromääräisesti selkeästi suurin. Ensi 
vuoden isoihin investointeihin kuuluvat 
myös pelkistämön autoklaavien uusinnat – 
ensimmäisen osan toteutus ja toisen osan 
hankinnat.

Vuodet 2022–2024 tulevat olemaan isoja 
vuosia laajennusinvestoinnin osalta.

– Samanaikaisesti viemme läpi noin 70 
ylläpitävää investointia vuodessa. Siinä on 
työmme haaste.

Rahalla ei saa kaikkea, muistuttaa Luoma 
ja viittaa Siistimpi ja turvallisempi työympä-
ristö -hankkeen mahdollistamaan asenne-
muutokseen.

– Samalla, kun parannamme puitteita, 
meidän pitää pystyä muuttamaan myös 
omia asenteitamme. Kun ihmisten ideoihin 
reagoidaan nopeasti, se synnyttää intoa ja 
sitoutumista laitokseen ja sen kunnossa 
pitämiseen.

Mikko Luoma
• Koulutus: Valmistunut insinööriksi SAMK:sta vuonna 1998.
• Aikaisempi työura: Teollisuuden kunnossapidon päällikkö- ja johtotason 

tehtäviä ABB:n (1999–2014 ) ja Quantin (2014–2021) palveluksessa.
• Perhe: Vaimo ja kaksi lasta, joista toinen asuu jo omillaan.
• Vapaa-aika: Liikunnallinen elämäntapa auttaa jaksamaan – lajeina lenkkeily, 

suunnistus, hiihto ja kuntosali.
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TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT:  LUOTETTAVUUS  •  TEHOKKUUS  •  OSAAMINEN  •  VASTUULLISUUS  •  KEHITTYMINEN  •  YHTEISTYÖ

TURVALLINEN JA 
HYVINVOIVA TYÖPAIKKA

Vastuullinen ja luotettava nikkelin 
tuotantoyksikkö

Nornickel Harjavallan strategia

Nornickel Harjavallan visiona on 
olla vastuullinen ja luotettava 
nikkelin tuotantoyksikkö nyt 
ja tulevaisuudessa. Strategian 
keskeisiä painopistealueita ovat 
turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka, 
kannattava ja vastuullinen kasvu 
sekä tuotantovarmuus.

Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka 
perustuu sekä työturvallisuuden että 
siisteyden ja järjestyksen jatkuvaan pa-
rantamiseen. Oleellinen rooli on myös 

jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. 
Kannattava ja vastuullinen kasvu rakentuu 

mm. akkumateriaalien kysynnän kasvulle, 
kustannustehokkuuden ja tuottavuuden jatku-
valle parantamiselle sekä ympäristöjalanjäljen 
jatkuvalle pienentämiselle. 

Tuotantovarmuus taataan riittävin ja 
oikea-aikaisin korvausinvestoinnein samanai-
kaisesti kunnossapidon suunnitelmallisuutta 
kehittäen. 

Missionamme on tuottaa Harja- 
vallassa vastuullisesti ja kannattavasti moni-
puolisia ja laadukkaita nikkelituotteita asiak-
kaidemme tarpeisiin. Toimintaamme ohjaa 
kuusi keskeistä arvoa – luotettavuus, tehok-
kuus, osaaminen, vastuullisuus, kehittyminen 
ja yhteistyö.
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MISSIO
Tuotamme vastuullisesti ja 
kannattavasti monipuolisia ja 
laadukkaita nikkelituotteita 
asiakkaidemme tarpeisiin.

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT:  LUOTETTAVUUS  •  TEHOKKUUS  •  OSAAMINEN  •  VASTUULLISUUS  •  KEHITTYMINEN  •  YHTEISTYÖ

KANNATTAVA JA 
VASTUULLINEN KASVU

TUOTANTOVARMUUS

Vastuullinen ja luotettava nikkelin 
tuotantoyksikkö

11



12

Monipuolinen 
tuotevalikoima 
on iso vahvuus
Nornickel Harjavalta tuottaa markkinoille 
korkealaatuisia nikkelimetalleja ja -kemikaaleja, 
joita hyödynnetään esimerkiksi sähköautojen 
akkuteollisuudessa, ruostumattoman 
teräksen valmistuksessa sekä pinnoitus- ja 
elektroniikkateollisuudessa. Nikkelituotteiden 
rinnalla Harjavallassa valmistetaan koboltti-
sulfaattia ja brikettituotannon sivutuotteena 
ammoniumsulfaattia. 

T uotevalikoiman laajuus on yksi Nornickel Harjava-
lan keskeisistä vahvuuksista. Korkeatasoinen ja laaja 
valikoima puolestaan on pitkäjänteisen asiantuntija-
työn, tuotekehitys- ja prosessiosaamisen sekä tarkan 

laadunvalvonnan tulosta.
Sähköistyvä liikenne tarjoaa runsaasti kasvunäkymiä myös 

nikkelin tuotannolle, ja tähän Harjavallassakin varaudutaan. Sa-
maan aikaan myös perinteisemmät nikkelituotteet ovat kysyttyjä. 
Markkinatilannetta ja kysynnän kehitystä seurataan tiiviisti – 
Harjavallassa valmistetaan nyt ja tulevaisuudessa niitä tuotteita, 
joita kannattaa valmistaa. 

Useista hydrometallurgisista osaprosesseista koostuva tuotanto 
käsittelee joustavasti erilaisia nikkelikiviä ja -sakkoja. Harjavallan 
prosessi mukautuu hyvin pitoisuuksiltaan erilaisille raaka-aineille. 
Laadukkaan tuotantoprosessin ansiosta raaka-aine ja prosessis-
sa syntyvät oheistuotteet pystytään hyödyntämään tehokkaasti 
vähäisellä materiaalihukalla.

Nornickel Harjavallan asemaa vastuullisena ja luotettavana 
nikkelin tuotantoyksikkönä vahvistaa se, että tuotantoketjun 
hiilijalanjälki kaivoksilta valmiiksi nikkeli- ja kobolttituotteiksi on 
alan alhaisimpia. 

Ammoniumsulfaatti
• syntyy brikettituotannon 

sivutuotteena
• käytetään maataloudessa 

lannoitteena

Nikkelibriketit 
• noin 99,8 % nikkeliä 
• käytetään muun muassa 

ruostumattoman teräksen 
valmistukseen

Nikkelipulveri
• lähes 100 % nikkeliä
• nikkelibriketit 

valmistetaan pulverista

Nikkelikatodit
• noin 99,9 % nikkeliä
• käytetään erikoisteräksissä 

ja pinnoituskäsittelyissä



NIKKELIKEMIKAALIT
Korkealaatuisia nikkeli-
kemikaaleja, nikkelisulfaattia, 
nikkelihydroksidia ja 
nikkelihydroksikarbonaattia, 
käytetään monipuolisesti 
elektroniikka- ja kemian-
teollisuuden tarpeisiin.

Kobolttisulfaatti
• nikkelituotannon sivutuote
• käytetään mm. ladattavien 

akkujen valmistukseen, 
renkaiden sideaineena sekä 
rehujen lisä- ja hivenaineena

Nikkelihydroksi- 
karbonaatti 
• noin 40–50 % nikkeliä
• käytetään ruoste-

suojauksessa sekä 
elektroniikka- ja 
kemianteollisuudessa

Nikkelihydroksidi
• noin 62 % nikkeliä
• käytetään ennen kaikkea 

akkuteollisuudessa

Nikkelisulfaatti 
• nikkelipitoisuus on noin 

22 %, tunnusomaista on 
korkea puhtausaste sekä 
vesiliukoisuus

• käytetään esimerkiksi 
sähköpinnoitukseen

13
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Konsernin ympäristöstrategia 2030:

Konsernitason tavoitteena on vähentää rikkidioksidipäästöjä 90 % vuoteen 
2025 mennessä. 

Harjavallassa keskitymme ilman laadun suhteen hajapölypäästöjen vähen-
tämiseen. Hajapöly on muualta kuin suoraan tuotantoprosesseista peräisin 
olevaa pölyä, joka lähtee leijailemaan esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen 
aiheuttaman ilmavirran tai kovan tuulen vaikutuksesta.

Tarkoitus on kartoittaa hajapölylähteitä ja tehdä sitten pölypäästöjen vähen-
tämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että puhdis-
tusauto pesee ja imuroi asfalttialueita vielä nykyistäkin useammin. Tai siitä, 
että raaka-ainevaraston ovet pidetään kiinni materiaalin käsittelyn aikana.

Konsernin tavoitteena on veden käytön tehokkuus ja kierrätetyn tai uudel-
leenkäytettävän veden osuuden nostaminen yli 80 prosenttiin. 

Meillä Harjavallassa veden käyttöön ja kierrättämiseen liittyvät asiat ovat 
lähtökohtaisesti hyvin, joten täällä tavoite liittyy pohjaveden käytön vähen-
tämiseen; suunnitellussa tuotannon laajennuksessa ei tulla käyttämään 
pohjavesivarantoja, vaan kaikki tuotannossa tarvittava vesi otetaan joesta ja 
palautetaan sinne puhdistettuna.

*Scope 1 -luokan päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena. Scope 2 -luokkaan 
kuuluvat tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannosta.

Nornickel-konsernin ympäristö- ja ilmastonmuutosstrategiaan on koottu pitkän tähtäimen 
tavoitteet vuoteen 2030 asti. Tavoitteita on asetettu kuudella osa-alueella, jotka ovat 
ilmastonmuutos, ilma, vesi, maa, jätteet ja luonnon monimuotoisuus. Nämä tavoitteet  
ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden kanssa.  
Samasta strategiasta on johdettu myös konsernin Kuolan divisioonaan kuuluvan  
Nornickel Harjavallan tavoitteet.

Kohti vaikuttavia, saavutettavissa  
olevia tuloksia

Ilma

Vesi

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen 
köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, 
talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että 
ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Ohjelman 17 tavoitetta sitovat niin köyhiä kuin 
rikkaitakin maita ja ne on huomioitu myös Nornickel-konsernin ympäristöstrategiassa.
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Nornickel valmistaa tuotteita, jotka auttavat pienentämään globaalin talou-
den hiilijalanjälkeä. Tuotantomääriä ollaan kasvattamassa sekä konser-
nitasolla että Harjavallassa, mutta samalla tuotannon hiilidioksidipäästöt 
(Scope 1 ja Scope 2 -luokat*) pyritään pitämään nykytasolla.

Tarkoituksemme on toteuttaa Harjavallan isot tuotannonlaajennushank-
keet niin, että hiilidioksidipäästöt eivät kasva. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että nykyisen tuotannon päästöjä pitää vähentää ja uutta tuotantoa 
tehdä mahdollisimman vähähiilidioksidisesti. Hiilidioksidipäästöjä voidaan 
vähentää esimerkiksi hyödyntämällä tuotannossa tuulivoimalla tuotettua 

sähköä ja uusiutuvalla energialla tuotettua vetyä. Myös mahdollisim-
man tehokas energian käyttö on ympäristöteko.

Jätteiden käsittelyssä tähdätään korkeisiin kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteisiin. Harjavallas-
sa kierrätysaste on jo lähtötilanteessa erittäin korkea, mutta tavoitteena on kehittää muovi-
pakkausten kierrättämismahdollisuuksia.

Selvitämme mm. sitä, onko suursäkkejä mahdollista puhdistaa niin, että ne pystyttäisiin kier-
rättämään materiaalina tai hyödyntämään energiana entistä paremmin. Lisäksi tutkimme, 

löytyisikö tuotannossa syntyvälle mineraalipohjaiselle jätteelle, kuten rauta- ja metalli-
kalsiumsakalle taloudellisesti järkeviä käyttökohteita.

Konsernitasolla arvioidaan kaivostoiminnan ja läjitysalueiden vaikutuksia maape-
rään ja tehdään maaperän parantamiseen tähtäävä suunnitelma. 

Harjavallassa yksi kolmesta mineraalipohjaisten jätteiden läjitysalueesta on 
täynnä, joten alueen sulkeminen on ajankohtaista.  Alue peitetään usealla maa-
kerroksella ja kapseloidaan jätteiden turvallisen loppusijoituksen takaamiseksi.

Ympäröivän luonnon monimuotoisuutta suojellaan sekä maalla että vesistöissä. 

Harjavallassa luonteva kohde suojelutoimille on tehdasalueen vieressä virtaava Kokemäenjo-
ki. Tutkimukset Kokemäenjoen vuollejokisimpukkakantoja vuonna 2014 vahingoittaneen nik-
kelipäästön jäljiltä jatkuvat ainakin vuoteen 2025 asti. Tavoitteena on saada kanta elpymään 
vähintään päästöä edeltävälle tasolle.

Nornickel Harjavalta istuttaa jokeen myös vuosittain kaloja parantaen näin virkistyskalastajien 
mahdollisuuksia lajin harrastamiseen. 

Artikkelia varten on haastateltu Nornickel Harjavallan EHSQ- ja kehitysjohtaja Marko Mikkolaa, ympäristöpäällikkö Anu Valtosta ja 
konsernin yhteistyöstä vastaava johtaja Irina Kachelinaa.

NORNICKEL-konsernin tavoitteena on 
täyttää vuoteen 2030 mennessä globaalit 
standardit, kuten vastuullisen kaivos-
toiminnan standardi IRMA (Initiative for 
Responsible Mining Assurance), ICMM:n 
(International Council on Mining and Me-
tals) mukaiset kestävyysperiaatteet sekä 
TCFD:n (Task Force on Climate-related Fi-
nancial Disclosures) suositukset ilmastoon 
liittyvästä talousraportoinnista.

Ilmastonmuutos

Jätteet

Maa

Luonnon monimuotoisuus

Kansainvälisten 
standardien tasolle



Harjoittelemalla  
varaudutaan
tositilanteisiin
Suuntaatko savupatsaan nähdessäsi sitä kohti? Osaatko tapaturman 
sattuessa auttaa? Tiedätkö, mikä on ensiaputaidoista tärkein? Harjavallan 
Suurteollisuuspuistossa työskentelee ihmisiä, jotka vastaavat empimättä kyllä 
näihin kysymyksiin. He ovat teollisuuspalokunnan ja ensiapuryhmän jäseniä.

Teollisuuspalokunta ja ensiapuryhmä
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T eollisuuspalokunta ja ensiapu-
ryhmä koostuvat alueen yritysten 
työntekijöistä, jotka omasta halus-
taan ylläpitävät pelastus- ja autta-

mistaitojaan säännöllisesti harjoittelemalla. 
Näin he osaavat tositilanteessa tehdä sen, 
mitä tilanne vaatii. Suurteollisuuspuiston 
ensiapuryhmän johtaja, pelkistämöllä pro-
sessinhoitajana työskentelevä Juha Riutta, 
teollisuuspalokuntaan ja ensiapuryhmään 
kuuluvat prosessinhoitajat Sami Kovanen 
pelkistämöstä, Jukka Jaskari kemikaaliteh-
taalta sekä edeltävä teollisuuspalopäällikkö 
Mikko Jönkkäri ovat lähteneet toimintaan 
mukaan juuri auttamisen halusta.

 – Haluamme pystyä toimimaan hätätilan-
teessa, sanovat miehet kuin yhdestä suusta.

Vuonna 1999 ensiapuryhmään liittyes-
sään Riutta ajatteli taidoista olevan hyötyä 
myös siviilielämän puolella. Näin on myös 
tapahtunut. Säännöllisen harjoittelun myötä 
valmius toimia tilanteissa, joissa muut jäh-
mettyvät, on harjaantunut.

– Vanhempi poikani meinasi pienenä 
tukehtua karkkiin. Poika syliin, niitti selkään 
ja karkki pois kurkusta, kuvailee Riutta 
otteitaan tilanteessa. 

Säännöllinen harjoittelu  
pitää taitoja yllä
Teollisuuspalokunta harjoittelee viikoittain. 
Tehdasalueella harjoitusten aiheina voivat 
olla esimerkiksi kemikaalivuodon tukki-
minen tai kylmäsavusukellukset, joihin voi 
liittyä perusselvitystä, paineilmalaitteiden 
käyttöä, potilaan etsintää ja savutuulettamis-
ta. Harjoituksia järjestetään muun muassa 
väestönsuojissa ja osastoilla, jolloin harjoitte-
lu kartuttaa myös tärkeää osastotuntemusta.

Muutaman kerran vuodessa harjoitukset 
järjestetään Länsi-Suomen Pelastusharjoi-
tusalueella Porissa.

– Siellä pystymme käyttämään liekkiä ja 
tekemään kuumaharjoitteita tai muita laki-
sääteisiä savusukelluspätevyyteen liittyviä 
harjoituksia, kertoo Jönkkäri.

Viime vuosina ryhmän osaaminen ja toi-
minta on kehittynyt merkittävästi.

– Olemme esimerkiksi perustaneet 
korkean paikan ja suljetun paikan pelas-
tusryhmän, johon on erikseen koulutettu 
porukkaa, avaa Jönkkäri.

Myös ensiaputaitojen ylläpitäminen 
vaatii jatkuvaa harjoittelua. Ennen koronan 
tuomia kokoontumisrajoituksia harjoituksia 
oli noin 20 kertaa vuodessa. Koronan myötä 
harjoitukset siirtyivät Teamsiin, ja tänä syk-
synä harjoittelu on ollut kokonaan tauolla. 
Ryhmän jäsenten mielestä liian pitkään.

Kun rajoituksia päästään purkamaan, niin 
ensiapuharjoitusten pariin palataan ensim-
mäisten joukossa.

Turvallisuuden tekijöitä 
tehdasalueella ja sen ulkopuolella
Teollisuuspalokunta ja ensiapuryhmä ovat 
Suurteollisuuspuiston turvallisuuden kan-
nalta tärkeitä monestakin syystä.

– Meillä on ensimmäinen yksikkö liiken-
teessä muutamassa minuutissa hälytyksestä. 

Pystymme aloittamaan tarvittavat toimen-
piteet itsenäisesti ja etupainotteisesti ennen 
kuin saamme ulkopuolelta lisäapua. Jos sitä 
edes tarvitaan, toteaa Jönkkäri.

– Työskentelemme ja harjoittelemme 
alueella, joten tunnemme paikat muita pa-
remmin. Se auttaa poikkeustilanteissa. Mitä 
nopeammin tilanteet saadaan hoidettua teh-
dasalueella, sitä vähemmän niistä on haittaa 
alueen sisällä työskenteleville tai ympärillä 
asuville kaupunkilaisille, lisää Kovanen.

Alueen turvallisuusosaamisesta on hyötyä 
myös tehtaan porttien ulkopuolella.

– Teollisuuspalokunnan yksikkö on ollut 
esimerkiksi vahingontorjuntatehtävällä 
pumppaamassa vettä pois Harjavallan 
koulun tiloista rankkasateiden jäljiltä, kertoo 
Jaskari.

Mutta mikä onkaan se kaikkein tärkein 
ensiaputaito? Miehet muotoilevat vastausta 
yhdessä.

– Kyllä se on potilaan kohtaaminen. Se, 
että uskaltaa auttaa tai yrittää edes eikä 
ainakaan jatka matkaa pysähtymättä.

Teollisuuspalokunnan kalustoon kuuluu kaksi 
sammutusautoa, kaksi miehistöautoa ja öljyvahinkojen 

torjuntaan tarkoitettu Skimmer-laitteisto. Palokuntaan kuuluu 
29 alueella työskentelevää miestä. Ensiapuryhmän vahvuus 

on tällä hetkellä 28 henkilöä – 23 miestä ja viisi naista. 
Kuvassa Sami Kovanen Suurteollisuuspuiston paloasemalla.

Säännöllisen harjoittelun 
myötä valmius toimia 
tilanteissa, joissa muut 
ehkä jähmettyvät, on 
harjaantunut.
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Teknologiaa ja yhteistyötä 
tehdaspalvelussa

Työ tehdaspalvelussa yhdistää teknologian ja ihmiset. Siksi Juuso Lindqvist viihtyy osastolla projekti-
päällikön hommissa. Tehdaspalvelujen tiimi vastaa Nornickel Harjavallan investointiprojektien ja 
muutostöiden johtamisesta – siis siitä, että tehdas on jatkuvasti turvallisempi, ympäristöystävällisempi  
ja tuotantovarmempi. Tehdaspalvelun arjessa yrityksen missio vastuullisesta nikkelintuotannosta 
muuttuu konkreettisiksi teoiksi. Lähdetäänpä Juuson matkaan katsomaan miten!

7.00
Juuson aamu alkaa kahvikupillisella 
tuotannon päiväkirjojen parissa. Niistä 
näkee, mitä edellisen vuorokauden 
vuorojen aikana on tapahtunut, ja saa 
yleiskäsityksen tuotannon tilasta.

– Jos siellä on omiin projekteihini 
liittyviä kommentteja, rupean selvittä-
mään niitä.

Juuson vastuulla on vuosittain reilu 10 
investointiprojektia sekä 20–30 pienem-
pää muutostyötä. Yhteensä tehdaspal-
velun 11 hengen tiimi huolehtii vuodessa 
noin 75 investointiprojektista.

Työntekijän matkassa

9.00
Projektityömaille suuntautu-
valla kenttäkierroksella Juuso 
käy katsomassa, miten työt 
kohteissa etenevät. Tarkastelun 
alla voi olla esimerkiksi putki-
linjan tai kuljettimen asennus ja 
seurana kierroksella esimerkiksi 
asennusvalvoja ja tuotannon 
edustaja. Tänä vuonna Juusoa 
on työllistänyt useampikin pro-
jekti liuottamolla, mutta suurin 
osa niistä on jo loppusuoralla. 
Liuottamon investointiprojektien 
lisäksi yksi isoista hankkeista on 
ollut myös tänä vuonna käyttöön 
otettu laboratorion laajennus, 
joten työmaakierrokset labora-
toriopäällikkö Juha Parkkisen 
kanssa ovat tulleet tutuiksi.
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Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Juuso Lindqvist hakeutui Nornickel Harjavallan 
palvelukseen nelisen vuotta sitten. Mielenkiintoinen paikka projekti-insinöörinä 
kiinnosti ja myös aiempi kokemus kesätöistä Nornickelillä kannusti työnhakuun. 
Sittemmin Juuson titteli on vaihtunut projektipäälliköksi, mutta työ tehdas- 
palvelussa on säilynyt samana – investointiprojektien ja muutostöiden  
johtamista hankkeiden esisuunnittelusta takuuajan loppumiseen asti. 

– Tässä työssä yhdistyy hyvin teknologian ja ihmisten kanssa työskentely.  
Yhden miehen projekteja ei ole, vaan työ perustuu aina yhteistyöhön projekti- 
ryhmän ja muiden tahojen kanssa. Työn parhaita puolia onkin se, että pääsen 
tekemään yhteistyötä sekä nornickeliläisten että monien ulkopuolisten tahojen,  
kuten toimittajien kanssa. 
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13.00
Siistimpi ja turvallisempi työympäristö 
-hankkeen konkreettiset tulokset näky-
vät jo osastoilla kautta tehdasalueen. 
Esimerkiksi hätäsuihkujen ja sammutti-
mien taustoja on maalattu ja merkintöjä 
parannettu, jotta niiden löytäminen ja 
havaitseminen olisi helpompaa. Kuva  
kemikaalitehtaalta.

– Olen mukana hankkeen ohjaus-
ryhmässä luomassa toimintatapaa, 
kehittämässä sitä koko ajan toimivam-
maksi ja kouluttamassa käytäntöä koko 
Nornickel Harjavallan henkilöstölle ja 
kumppaneille.

Työpaikan ovi sulkeutuu ja Juuso 
suuntaa kotiin. Viime aikoina sisältöä 
vapaa-aikaan ovat tarjonneet Lean-joh-
tamisen ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavat opinnot. 
Juuson tavoitteena on valmistua 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 

– Opinnot ovat antaneet uusia näkö-
kulmia kehityshankkeiden toteuttami-
seen ja työn systematisointiin.
Vapaalla ollessaan Juuso viettää 
aikaa kavereiden kanssa ja harrastaa 
liikuntaa. Talvisin sukset vievät miehen 
laduille tai laskettelurinteisiin, kesäisin 
hän polkaisee pyörällä neulaspoluille tai 
asfalttilenkille. Myös reissaaminen on 
lähellä Juuson sydäntä.

– Matkailussa viehättää uuden 
näkeminen ja erilaisten kulttuurien 
kokeminen.

16.00
Nornickel Harjavallan missiona on 
tuottaa vastuullisesti ja kannattavasti 
monipuolisia ja laadukkaita nikkelituot-
teita asiakkaidensa tarpeisiin. Tehdas-
palvelun työssä tätä vastuullisuutta 
viedään kenttätasolle.

– Jokaisen projektin yhteydessä 
tavoitteena on parantaa tehtaan turval-
lisuutta ja huomioida ympäristönäkö-
kohdat samalla, kun koneita ja laitteita 
uusitaan.

15.00
Juuso keskustelee tutkimusosas-
ton Tuomo Laukkasen kanssa 
rounds-projektista, josta on tehty 
esiselvityksiä yhdessä tutkimuksen, 
tuotannon ja myynnin kanssa.

 ”Yritämme aina etsiä 
sellaisia teknisiä 
ratkaisuja, jotka 
palvelevat pitkälle 
tulevaisuuteen.”
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L otta työskentelee EHS-asiantun-
tijana ja on yleisesti kiinnostunut 
hyvinvoinnista, joten ryhmään 
liittyminen oli hänelle luontevaa. 

– Eri puolilla taloa työskentelevistä 
ihmisistä kootulla ryhmällä on yhteishenkeä 
vahvistava vaikutus. Tässä ryhmässä pääsee 
myös vaihtamaan ajatuksia sellaisten ihmis-
ten kanssa, joiden kanssa ei ole aikaisemmin 
hirveästi ollut tekemisissä. 

Pelkistämön prosessinhoitajana työsken-
televä Harri tuo ryhmään tuotannon näke-
myksiä. Hän on aktiivinen jalkapallomies ja 
katsoo myös työhyvinvointia joukkueurhei-
lijan silmin.

– Jos ryhmä koostuisi pelkästään kontto-
rilla työskentelevistä ihmisistä, niin jotkut 

tärkeät näkökulmat voisivat jäädä huomioi-
matta. Siksi on hyvä, että mukana on myös 
meitä tuotannon työntekijöitä.

Monipuolista ohjelmaa
Tiiviin yhteistyön ja ajatusten vaihdon 
tuloksena ryhmä valmisteli ensimmäisenä 
toimintavuotenaan monenlaista ohjelmaa 
ihmisten hyvinvointia tukemaan. Tarjolla 
oli esimerkiksi stand upia, luentoja monista 
eri aiheista, toimisto-ohjelmien käyttöön ja 
digikuvaukseen liittyviä kursseja, pilatesta ja 
kehonhuoltoa sekä viiden hengen joukkueis-
sa käyty kuukauden mittainen haastekisa 
erilaisine tehtävineen.

– Tarjontaa lähdettiin miettimään mah-
dollisimman laajasti niin, että jokainen voisi 

löytää sieltä jotain hyvinvointia, jaksamista, 
työssä viihtymistä tai yhteishenkeä vahvista-
vaa tekemistä, kertoo Lotta.

Koronarajoitusten vuoksi kaikki aktivitee-
tit toteutettiin etänä tai pienissä ryhmissä. 
Harrin toiveissa on, että jatkossa pääsisi 
järjestämään myös yhteisiä kokoontumisia 
esimerkiksi eri urheilulajeihin tutustuen.

– Jos muutama ihminen löytäisi sitä 
kautta uuden lajin pariin ja tutustuisi vaikka 
samalla saman henkiseen ihmiseen toiselta 
osastolta, niin sehän olisi onnistuminen 
työhyvinvointiryhmänkin kannalta, pohtii 
Harri.

Ryhmän työ on nyt käynnistetty, mutta se 
on vasta alussa. Tuloksia syntyy vain pitkä-
jänteisellä tekemisellä. Yhdessä.

Nornickel Harjavallan työhyvinvointiryhmä pohtii, ideoi ja järjestää hyvinvointiin, jaksamiseen 
ja yhteishenkeen myönteisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Lotta Vilpas ja Harri Orava ovat mukana 

ryhmässä, jonka toiminta perustuu osastorajat ylittävälle yhteistyölle.

Avaimia arjessa jaksamiseen
Työhyvinvointiryhmä esittäytyy:

Ensimmäinen askel kohti työhyvinvointia lähtee 
jokaisesta itsestä. Siis siitä, miten avoimesti on valmis 
ottamaan vastaan asioita ja miten kohtelee muita. Se 
on se perusta, jonka päälle rakentuvat sitten työhyvin-
vointiryhmän tai muut työnantajan tarjoamat mahdolli-
suudet hyvinvoinnin kehittämiseen.

LOTTA VILPAS: Ensimmäinen askel lähtee itsestä. HARRI ORAVA: Porukassa on voimaa ja viisautta.
Porukassa piilee aina yksilöä isompi voima ja viisaus. 
Tässä ryhmässä olen oppinut paremmin kuuntelemaan 
muidenkin ideoita. Keskustelemalla ja kuuntelemalla 
jalostuu niin ryhmän kuin omakin mielipide. Työhy-
vinvointia ei pidä ajatella vain omalta kannalta, vaan 
myös ympäröivän yhteisön kannalta. 
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ASUTKO HARJAVALLASSA? Jos asut, sinun kannattaa liittyä Suurteollisuuspuiston tekstivies-
tikanavalle. Kanavan tavoitteena on edistää tiedonkulkua sellaisista alueen yritysten toiminnan 
poikkeustilanteista, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa asuinympäristöön tehdasalueen ulko-
puolelle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeuksellinen melu, pöly, tulipalo- tai päästötilanne.

POIKKEAMATIEDOTTEET lähetetään tekstiviestinä. Jos haluat mukaan jakeluun, täytä lomake 
Suurteollisuuspuiston nettisivuilla. Linkki lisätietoihin ja lomakkeeseen löytyy etusivun Ajankoh-
taista-osiosta: www.suurteollisuuspuisto.com

Haluatko viihtyä ja kehittyä?

Nornckel Harjavalta tarjoaa yhteensä noin 
40 kesätyöpaikkaa tuotannon, laboratorion, 
talouden ja tuotteiden toimituksen tehtä-
vissä. Tarjoamme kesätyöntekijöille lukuisia 
oppimisen mahdollisuuksia, arvokasta työko-
kemusta sekä paikan hyvässä työporukassa.

Tule meille  
kesätöihin!

Suurteollisuuspuiston tekstiviestikanava
Tietoa poikkeustilanteista tekstiviestillä

Kesätyöntekijät ovat  
osa työyhteisöämme 

• Kehuja ovat saaneet huippu työ-
yhteisö, mahdollisuus laajentaa 
osaamista kesä kesältä, hyvä tuki 
ja perehdytys. Lisäksi kesätyön-
tekijämme ovat kokeneet, että 
heidät on otettu työyhteisön 
tasavertaisiksi jäseniksi. 

• Tarjoamme kesätyöntekijöille 
samat henkilökuntaedut kuin 
vakituiselle henkilöstölle. 

• Meidän arkeemme kesätyönte-
kijät tuovat piristystä, mukavaa 
vaihtelua ja tuoretta ajattelua.

KESÄTYÖHAKUMME  
ALKAA 14.12.2021  

Jätä hakemuksesi 28.2.2022 
mennessä nettisivuillamme  

www.nornickel.fi 

Talouden kesätyöTalouden kesätyöntekijänä pääset oppimaan SAP-järjestelmän käyttöä työskennellessäsi esimerkiksi osto- ja myyntireskontran parissa. Korkea-kouluopinnot katsotaan eduksi. 
Tuotteiden toimitusten kesätyöVientiassistentin sijaisena vastaat toimitustiimin jäsenenä nikkeli- jalosteiden toimitusketjusta tilauksen saapumisesta tavaran toimittamiseen. Työssä pääset hyödyntämään SAP- järjestelmää ja käyttämään englantia ja muitakin kieliä osaamisesi mukaan. Kaupallisen alan korkeakouluopinnot katsotaan eduksi.

Tuotannon kesätyötHaemme kesätyöntekijöitä viidelle tuotanto-osastollemme. Tarjolla on lähes 40 työpaikkaa tuleville prosessiteollisuuden osaajille. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä. Arvostamme vastuullisuutta ja huolellisuutta. Tekniikan alan opinnot katsotaan eduksi. Työt tuotannossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää. 
Laboratorion kesätyötLaboratorion kesätyöntekijänä pääset oppimaan metallurgian huippuosaajilta. Prosessi-, raaka-aine- sekä tuotetutki-mus ja -kehitys ovat osa päivittäistä toi-mintaamme. Laboratorioalan koulutus katsotaan eduksi. Työt laboratoriossa edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.
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Tutkimus- ja kehitysorganisaation nikkelinjalostusprosessin tutki-
musryhmän tehtävänä on liuotus- ja uuttoprosessien kehittäminen. 
Tarvittaessa tutkijat auttavat myös tuotannon ongelmatilanteiden 
selvittämisessä. 

– Käytännössä tutkimusinsinöörin työ on esimerkiksi kokeiden 
suunnittelua ja alkuun laittamista, laboranttien ohjeistamista ja 
tulosten raportointia. 

Akkujen kierrätysteknologia 
kiinnostaa

Työ tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia 
oppia uutta esimerkiksi raaka-ai-

neista ja niiden ominaisuuksista. 
Juuri nyt erityisen kiinnostavaa 

on akkujen kierrätysteknologia. 
Oskari on mukana kehittä-

misprojektissa, joka tähtää 
mm. kierrätysmateriaa-

lien osuuden kasvat-
tamiseen Nornickel 

Harjavallan raaka- 
aineissa.

– Akkujen kierrätysteknologia on kuuma aihe maailmalla juuri 
nyt ja tulee todennäköisesti olemaan sitä vielä pitkään.

Osaamista Oskari kartuttaa käytännön tutkimustyötä tekemällä 
ja seuraamalla myös muiden tekemisiä. 

– Esimerkiksi vuosittain järjestettävä Suomen kemianteollisuu-
den konferenssi Kokkola Material Week tarjoaa hyvän käsityksen 
alan yritysten aikaansaannoksista ja eri tutkimuksista.

Uusi työ ja yhteisö poikkeustilanteessa
Koronan aiheuttama poikkeustilanne on värittänyt Oskarin uraa 
Nornickel Harjavallan palveluksessa alusta asti. Hän ei ole ehtinyt 
nähdä kaikkia omankaan osastonsa työkavereita vielä kovin montaa 
kertaa kasvokkain. Silti Oskari kokee päässeensä työyhteisöön 
mukavasti sisään – töissä on helppo olla ja kaikki ihmiset tuntuvat 
helposti lähestyttäviltä.

– Moni meistä tutkimus-kehitysorganisaation työntekijöistä on 
muuttanut tänne muualta. Samanlainen tausta ja ajatusmaailma 
yhdistävät.

Oskari muutti työn vuoksi avovaimoineen Lappeenrannasta 
Poriin. Töissä hän käy junalla.

– VR:n aikataulut ja liukuva työaika mahdollistavat sen. Ennen 
kaikkea junalla kulkeminen on halpaa.

Vapaa-ajan aktiviteetit ovat toistaiseksi keskittyneet pitkälti 
kotioloihin. Rentouttavaa tekemistä tarjoavat esimerkiksi videopelit 
ja kokkaaminen.

– Pizzan tekemisessä olen perinteisesti ollut aika hyvä. Taikinasta 
alkaen.

OSKARI THITZ  //  Tutkimusinsinööri

Melkein kaikki ilmiöt ovat loppujen lopuksi selitettävissä jonkinlaisilla reaktioilla. Kaikki on siis 
oikeastaan kemiaa – ja fysiikkaa. Se tekee tutkimusinsinööri Oskari Thitzin työstä mielenkiintoista. 
Työn kiinnostavuutta lisää myös sen kokeellinen luonne – yllätyksiltä ei voi välttyä. 

2011 2012
2011–
2012

2017 & 
2018 2019 2020

Kesät 
tutkimusapulaisena 

yliopistolla.

Diplomityö: Kauraöljyn 
ylikriittisen hiilidioksidiuuton 
teknoekonominen selvitys.

Kemiantekniikan opinnot Kemiantekniikan opinnot 
Lappeenrannan teknillisessä Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa alkavat.yliopistossa alkavat.

”Kokeellisten asioiden parissa  
  ei tule tylsiä hetkiä.”

Minun urapolkuni

Ylioppilaaksi Ylioppilaaksi 
Leppävirran lukiosta.Leppävirran lukiosta.

Armeijassa. Tutkimusinsinöörin työt 
Nornickel Harjavallan 
palveluksessa alkavat.
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– Viihdyin kesätöissä niin hyvin, etten miettinyt hetkeäkään, kun 
minulle seuraavana keväänä tarjottiin puolen vuoden määräaikaista 
työtä talousosastolla. Lopulta sainkin vakituisen paikan.

Kokopäivätyön myötä opinnot ovat venyneet, mutta päätöstä 
työn vastaanottamisesta Emmi ei ole katunut. Hän on tyytyväinen 
työtehtäviin, mutta sitäkin tärkeämpää on työssä viihtyminen.

– Yleinen ilmapiiri on tosi hyvä. Kaikki tuntuvat puhaltavan 
yhteen hiileen. 

Nornickel Harjavalta on Emmin mielestä reilu työnantaja.
– Työntekijöistä huolehditaan hyvin ja meidän tarpeemme ote-

taan huomioon.

Osaamisen myötä lisää vastuuta
Aluksi Emmin työ talousosastolla sisälsi lähinnä ostolaskujen 
käsittelyä, mutta osaamisen kehittyessä mukaan tuli myös raaka-ai-
neiden sopimusvalvontaan ja erilaisiin kirjanpidon prosesseihin 
liittyviä tehtäviä. Henkilömuutosten myötä Emmille tarjottiin 
mahdollisuutta ottaa vastuulleen yrityksen vaihto-omaisuudesta 
vastaaminen eli varastojen arvostus, kirjanpidon kirjaukset ja 
raportointi konsernille. 

– Kyseessä oli aika iso roolin muutos, ja mietinkin, että onko 
minusta siihen. Sitten vain päätin, että kyllä minusta on.

Erityisen kiitollinen Emmi on avusta, jota hän sai uuden roolin 
omaksumiseen samoja tehtäviä aiemmin hoitaneelta, nyt jo eläköi-
tyneeltä Marja-Leena Jokirannalta.

– Sain häneltä ihan valtavan tärkeää oppia.
Tulevaisuudessa Emmi haluaa edetä urallaan ja kehittyä lisää.
– Ihminen ei ole koskaan valmis. Aina löytyy uutta opittavaa. Se 

vie elämässä eteenpäin.
Asioita voi selvittää aktiivisesti myös itse eikä aina tarvita erillisiä 

koulutuksia tai konsulttien apua.
– Etsin netistä tietoa. Erityisen päteviksi ovat osoittautuneet 

esimerkiksi excel-kikat, joita olen oppinut Youtubesta.

Liikuntaa ja asuntosijoittamista
Työtahti talousosastolla on välillä hektinen ja aikataulut haasta-
via. Stressin Emmi karistaa harteiltaan 
liikkumalla.

– Käyn kuntosalilla ja 
lenkkeilen. Uutena lajina 
kivaa vaihtelua tarjoaa nyt 
sulkapallo.

Emmi harrastaa myös asun-
tosijoittamista.

– Luen aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta, 
kuuntelen podcasteja, 
etsin kohteita, teen 
laskelmia niiden 
kannattavuu-
desta ja koi-
tan tehdä 
järkeviä 
tarjouk-
sia.

EMMI KUOSKU  //  Laskenta-assistentti

Talousosastolla laskenta-assistenttina työskentelevä Emmi Kuosku on tarttunut rohkeasti hänelle tarjottuihin 
kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiin. Tuleva kauppatieteiden maisteri arvostaa myös lämmintä 
työyhteisöä, jossa kaikki auttavat toisiaan roolista tai tiimistä riippumatta.

”Pitää uskoa itseensä ja omaan  
   osaamiseensa. Se on tärkeää.”

Minun urapolkuni

Välivuosia 
opiskelusta siivous- ja 
asiakaspalvelutöissä.

Valmistuminen Valmistuminen 
kauppatieteiden kauppatieteiden 

maisteriksi.maisteriksi.

Kauppatieteiden opinnot 
Vaasan yliopistossa alkavat.

Kesätyö talousassistenttina Kesätyö talousassistenttina 
Nornickel Harjavallan Nornickel Harjavallan 

palveluksessa.palveluksessa.
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Ylioppilaaksi 
Tampereella.

Määräaikainen laskenta-assistentin 
työsuhde muuttuu puolen vuoden 

jälkeen vakituiseksi.

20162013 2013–
2016 2020



Nornickel HarjavaltaNornickel Harjavalta @NNHarjavalta

Seuraa nikkelinjalostuksen 
arkea ja kuule avoimista työ- ja 

harjoittelupaikoista. Nappaa 
tilimme seurantaan myös 
LinkedInissä, Twitterissä  

ja YouTubessa!

www.nornickel.fi

@nornickelharjavalta

Nähdään 
myös somessa!


