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Toimitusjohtajan terveiset

Juhlavuosi muuttui poikkeusvuodeksi
vuotta olemme juhlineet lähinnä työn
merkeissä. Aihetta juhlaan on ollut, sillä
koronaepidemiasta huolimatta liiketoimintamme on ollut kasvussa ja olemme jo
neljäntenä vuotena peräkkäin parantamassa tuotantoennätystämme. Alkuvuonna
tunnistetut pahimmat riskit vientimarkkinoiden romahduksesta eivät toteutuneet ja
tuotteidemme myynti on sujunut odotusten
mukaisesti.

NIKKELITEHTAAN päivittäiseen arkeen

korona on vaikuttanut. Osa työntekijöistä
on tehnyt pitkiä etätyöjaksoja, palaverit
ovat siirtyneet verkkoon ja vierailut tehtaalla ovat olleet minimissä. Etävierailujen
järjestämistä esimerkiksi opiskelijoille on
helpottanut hiljattain valmistunut prosessivideo. Tiettävästi ensimmäistä kertaa
60-vuotisen historian aikana jo päätettyä
ja suunniteltua kesäseisokkia siirrettiin
lyhyellä varoitusajalla toukokuusta elokuuhun. Myös virkistystoiminta ja yhteiset
juhlat on jouduttu perumaan mukaan
lukien 60-vuotisjuhlallisuudet. Sen sijaan
jaoimme henkilöstölle yhtiön 60-vuotislahjana urheilukellon tai polkupyörän kannustamaan oman hyvinvoinnin seurantaan ja
hyötyliikunnan lisäämiseen.
NORNICKELIN INVESTOINNIT ovat kasvussa. Tällä hetkellä suurimmat käynnissä
olevat investoinnit ovat BASF:in akkumateriaalitehtaan raaka-ainetoimituksiin
liittyvät säiliöalueet, laboratorion laajennus
ja raaka-ainekäsittelyn kuulamyllyjen
uusiminen. Ensi vuonna olemme edelleen

”Nornickelin tuotannon
kokonaishiilijalanjälki
siperialaisesta
malmista harjavaltalaisiksi tuotteiksi on
yksi alan pienimpiä.”

kasvattamassa investointeja, joilla varmistamme tasaisen tuotannon, parannamme
prosessien tehokkuutta sekä uusimme
tärkeimpiä prosessilaitteitamme.
MENESTYMINEN kansainvälisillä markkinoilla edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista ja kehittämistä. Työturvallisuutemme ei ole parantunut odotetulla tavalla
koronavuoden aikana, joten suuntaamme
entistä enemmän voimavaroja turvallisuuden parantamiseen. Erityisesti portaissa
kulkemiseen ja muuhun liikkumiseen
liittyviä tapaturmia on sattunut kuluvan
vuoden aikana. Asiakkaamme, henkilöstömme, omistajat ja yhteistyökumppanit
odottavat Nornickel Harjavallan olevan
turvallisuuskulttuuriltaan kemianteollisuuden parhaimmistoa. Vuosi 2019 osoitti, että
nolla tapaturmaa on saavutettavissa. Tämä
on se taso, joka meidän on varmistettava
määrätietoisella turvallisuustyöllä.

Olemme onnistuneet pitämään viruksen
pois tehtaaltamme ja toimistoistamme
määrätietoisilla toimenpiteillä epidemian
torjumiseksi. Olemme saavuttaneet
keskeiset taloudelliset ja tuotannolliset
tavoitteemme. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme
ja sidosryhmiämme yhteistyöstä, joka on
mahdollistanut häiriöttömän toiminnan ja
hyvät tulokset myös poikkeusaikana.

Joni Hautojärvi

SÄHKÖAUTOJEN AKKUJEN kysynnän
kasvu näkyy Harjavallassa. Yhä suurempi
osuus nikkeli- ja kobolttituotteistamme
suuntautuu akkumarkkinoille. Lähivuosina
akkumarkkinat Euroopassa kasvavat ja
Aasian vientiä korvautuu toimituksilla
lähialueille. Erityisesti eurooppalaiset
asiakkaat arvostavat tuotteidemme
alhaista hiilijalanjälkeä. Nornickelin
tuotannon kokonaishiilijalanjälki
siperialaisesta malmista harjavaltalaisiksi tuotteiksi on yksi alan pienimpiä.
NNH:n viime vuosien 100 000 tonnin
hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollistaneet investoinnit vastaavat
noin 100 kg hiilivähennystä yksittäisessä akussa.
VOIMME OLLA tyytyväisiä

siitä, että korona ei ole
merkittävästi vaikuttanut toimintaamme.
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NORNICKEL HARJAVALLAN 60. toiminta-

Kaverillisesti turvallisen työn puolesta
Vuonna 2020 Nornickel Harjavallan vuosihuollon
työkohteita kiersivät turvayhdyshenkilöt, joiden
vastuulla oli turvallisuushavaintojen tekeminen.
Kaksiviikkoisen työrupeaman ajan viisi prosessinhoitajaa vieraili päivittäin yksin tai pareittain oman
osastonsa työkohteissa, teki niissä turvallisuuteen
liittyviä havaintoja ja puuttui epäkohtiin, mutta
antoi myös positiivista palautetta turvallisesta
työskentelystä.

Yksi turvayhdyshenkilöistä oli
elektrolyysissä prosessinhoitajana työskentelevä Jyrki Elo, joka on mukana
myös Nornickelin turvaparitoiminnassa.
Turvayhdyshenkilönä Elo pääsi näkemään vuosihuoltoa vähän laajemmin.
– Juttelimme urakoitsijoiden kanssa
esimerkiksi unohtuneista suojaimista, ja
vastaanotto oli myönteinen.
Urakoitsijoiden oli helppo lähestyä
turvayhdyshenkilöinä toimivia prosessinhoitajia.
– Emme ottaneet vahtivaa poliisin
roolia, vaan etsimme yhdessä ratkaisuja mahdollisiin puutteisiin tai
haasteisiin, kertoo Elo.
Keskusteleva toimintamalli tarttui
Elon mukaan myös urakoitsijoihin.
– He katsoivat yhdessä, miten
työvaiheet voisi tehdä turvallisesti ja
limittäin aiheuttamatta vaaraa muille.
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Turvayhdyshenkilötoiminta
koettiin yhteistyönä yksipuolisen
tarkkailun sijaan.
– Jos urakoitsijoille tuli jotain
kysyttävää tai selvitettävää, he saivat
turvayhdyshenkilöihin heti yhteyden
ja asia hoitui kaverillisesti. Olen
aiemmin kiertänyt vuosihuollossa
turvallisuuskoordinaattorin tai johdon
edustajan kanssa, ja silloin keskustelua ei syntynyt samalla tavalla, toteaa
työsuojeluvaltuutettu Sami Mäkilä.
Turvayhdyshenkilöt raportoivat
havaintonsa Mäkilälle viestiryhmässä, jossa kuvat ja tekstit liikkuivat
vikkelästi.
– Havaintoja tuli paljon ja tieto
kulki nopeasti. Saimme tietoa myös
selkeistä vaaranpaikoista, joihin
pystyttiin heti reagoimaan, kertoo
Mäkilä.

Mäkilä välitti tiedot joka päivä
eteenpäin EHS-organisaatiolle
(EHS = environment, health &
safety), joka koosti niistä raportit.
– Raportit käsiteltiin osastoittain vuosihuollon aamupalavereissa, joita pidettiin päivittäin.
Elo ja Mäkilä ovat turvayhdyshenkilötoiminnan jatkamisen
kannalla. Kehitysideoitakin löytyy.
– Isoimmat urakkakohteet
voisi käydä läpi jo etukäteen
ja varmistaa, että olosuhteet
työn tekemiselle ovat kunnossa.
Samoin turvayhdyshenkilöiden
näkyvyyttä voisi lisätä esimerkiksi
yhteneväisin liivein. Näin urakoitsijoille olisi vielä selvempää,
kenen puoleen he voivat kääntyä,
mikäli jokin asia on huonosti tai
hyvin, visioi Mäkilä.
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Vuosihuollon turvayhdyshenkilöt:

Turvallisuus tehdään
arjessa – yhdessä
Nornickel Harjavallan vuosi 2020 oli
turvallisuuden näkökulmasta haastava.
Koronan torjunnassa onnistuttiin hyvin,
mutta tapaturmia sattui lokakuun loppuun mennessä yhteensä yhdeksän.
– Yhteinen nimittäjä melkein jokaisessa tänä vuonna sattuneessa tapaturmassa on se, että useampi asia on
mennyt samaan aikaan pieleen, avaa
työturvallisuuspäällikkö Meri Nurmi.
Sattuman tai huonon tuurin syyksi
tapaturmia ei laiteta.
– Tapaturmien sattuminen kertoo
puutteista meidän järjestelmissämme –
toimintatavoissa, ohjeissa, rakennusten
kunnossa tai muissa turvallisuuteen
vaikuttavissa kokonaisuuden osissa.
Esimerkiksi nilkan
nyrjähdys portaissa on monen
asian summa.
Siihen liittyy
portaiden kunto,
henkilön tarkkaavaisuus, portaissa
kulkemiseen
liittyvä ohjeistus
ja sen noudattamisesta huolehtiminen, linjaa EHSQ- ja
kehitysjohtaja Marko Mikkola.
Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty
monella rintamalla. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi tapaturmatutkinnan
systemaattisuuteen sekä turvaparikierrosten ja johdon havainnointikierrosten kehittämiseen. Kaikilla toimenpiteillä pyritään liittämään turvallisuus
osaksi muuta normaalia toimintaa.
– On tärkeää, että turvallisuudesta
keskustellaan ja sen merkitystä korostetaan sekä osastojen oman porukan
kesken että osastojen ulkopuolelta
tulevien toimesta, muistuttaa Nurmi.

Meri Nurmi
ja Marko
Mikkola.

huomiota myös
myönteisiin
seikkoihin.
– Kierrosten
aikana voi tehdä
myös positiivisia turvallisuushavaintoja
tai ottaa muilla osastoilla hyväksi havaittuja toimintamalleja käyttöön myös
oman osaston arjessa.
Myös turvallisuuden johtoryhmän
kokoonpanoa on muutettu. Ylempää
johtoa on jäänyt pois ja heidän tilallaan ryhmässä on osastojen käyttöpäälliköitä sekä vaihtuvana osallistujana tehdaspalvelujen projektipäällikkö. Turvallisuuden johtamista viedään
näin lähemmäs
käytännön tekemistä.
– Kokoontumiset uudella
ryhmällä on jo
aloitettu ja kehitämme toimintaa
yhdessä, kertoo
Nurmi.
Jokainen osasto
on haastettu miettimään konkreettisia
toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.
– Turvallisuuden eteen tehtävä työ
on meidän kaikkien vastuulla. Tähän
työhön jokaisen täytyy osallistua ja
nähdä vaivaa sen eteen, viestivät
Nurmi ja Mikkola.

Siisti ja viihtyisä
työpaikka on myös
turvallinen työpaikka.

Oppia osastolta toiselle

Turvaparien määrää on tarkoitus lisätä
niin, että jatkossa jokaisen osaston
jokaisessa vuorossa olisi turvapari.
Samalla turvaparien tekemien havainnointikierrosten määrää on tarkoitus
kasvattaa. Puutteiden ja korjattavien
asioiden ohella kierroksilla kiinnitetään

Turvallisuus on siistiä

Haastavasta vuodesta huolimatta Mikkola suhtautuu positiivisesti tulevaan.
Ensi vuonna esimiehille on luvassa
koulutusta, jossa esimiesten roolia
lähestytään niin turvallisuuden, johtamisen kuin alaisista välittämisen näkökulmista. Toisena keskeisenä teemana
on siisti ja turvallinen työpaikka.
– Ryhdymme yhdessä laittamaan
paikkoja kuntoon alue kerrallaan. Nostamme niin tehtaan kuin toimistojenkin
siisteyden ja viihtyvyyden tasoa, sillä
siisti ja viihtyisä työpaikka on myös
turvallinen työpaikka.

Osaamisen
kehittämisellä
syvennetään
ammattitaitoa
Nornickel Harjavallan tuotannon
väki päivitti ammatillista osaamistaan
syksyn 2020 koulutuspäivillä. Päivien
tavoitteena oli varmistaa riittävät
tiedot ja taidot turvalliseen työskentelyyn.
Yhteisenä koulutusteemana järjestettiin nosturien käyttökoulutus kaikilla
tuotanto-osastoilla. Nostotyöt luokitellaan vaarallisiin töihin, joissa voi
helposti tapahtua vahinkoja ja läheltä
piti -tilanteita.
– Koulutuksella haluttiin varmistaa,
että tuotannon henkilöstöllä on riittävä osaaminen nosturien ja nostoapuvälineiden oikeaoppiseen käyttämiseen. Koulutuksessa perehdyttiin
osastoittain nosturien turvalliseen
käyttöön ja oikeisiin työskentelytapoihin, kertoo henkilöstöasiantuntija
Tuija Nikitin.
Pelkistämön ja kemikaalitehtaan
henkilöstölle järjestettiin
lisäksi Atex-koulutus
räjähdysvaarallisissa
tiloissa työskentelyyn.
Liuottamon,
elektrolyysin ja leikkaamon henkilöstö
puolestaan osallistui
sähköensiapukurssille.
– Osallistujilta saadun palautteen
perusteella koulutuspäivät onnistuivat
hyvin. Käytännönläheiset koulutukset
vuoroittain herättelivät pohtimaan
omaan työhön liittyviä riskejä ja oman
vuoron turvallisia työskentelytapoja.
Nornickel Harjavallan koulutuspäivillä päivitetään vuosittain henkilöstön
osaamista. Näin varmistetaan, että
osaaminen omassa työtehtävässä on
ajan tasalla. Osaamisella on keskeinen
rooli paitsi tuottavuuden ja turvallisuuden, myös jaksamisen ja työkyvyn
ylläpitämisen kannalta. Osaamisen
kehittämisen tuleekin jatkua koko
työuran ajan.
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Laboratorion laajennus etenee
suunnitellusti kohti kevään 2021
käyttöönottoa. Loppuvuodesta
2020 rakennuksen seinäelementit ja
katto-ontelolaatat olivat paikoillaan
ja seuraavina vuorossa vesikaton
rakentaminen sekä lattiavalu. Kuvassa
laboratoriopäällikkö Juha Parkkinen.

Näytemäärät kasvussa

Lisää tilaa laboratoriolle
Nornickel Harjavallan laboratorion 21 hengen tiimi palvelee analyysipuolella pääasiassa yrityksen
omaa tuotantoa ja tutkimuspuolella koetoimintaa ja kehitystä. Pian laboratorion väki saa
kaipaamaansa lisätilaa, kun uusi laajennusosa otetaan käyttöön huhtikuussa 2021. Investoinnin
perusteena on olemassa olevan toiminnan kehittyminen niin tuotannossa kuin tutkimuksessakin.
Jokaisella tuotantoprosessilla on
oma näytteenotto-ohjelma, ja kun uusia
prosesseja otetaan käyttöön, myös
laboratoriossa analysoitavien näytteiden
määrä kasvaa.
– Olemme ottaneet käyttöön uusia
analyyttisiä menetelmiä, ja samaan
aikaan meidän koetoimintamme on
hankkinut laboratorioon lisää laitteistoja
tutkimusta ja kehitystä varten. Samalla
olemme kasvaneet nykyisistä neliöistä
ulos, kertoo laboratoriopäällikkö Juha
Parkkinen.
6

Analyysipuolella haasteena on ollut erityisesti pöytätyöskentely- ja vetokaappitilan puute.
– Siirrämme osan olemassa olevista
laitteistoista laajennusosan puolelle,
jotta saamme vapautettua pöytätilaa
analyysityön tekemistä varten. Tutkimuspuolella tilaa tarvitaan esimerkiksi koetoimintalaitteiden varastoinnille.
Laboratoriolaajennuksen suunnittelutyö alkoi syksyllä 2019, ja tilojen
toiminnalliseen suunnitteluun ovat
osallistuneet kaikki laborantit.

– Olemme sijoitelleet vetokaappeja,
pöytiä ja laitteistoja paperille leikkaa ja
liimaa -menetelmällä ja pyrkineet ryhmätyötä tekemällä varmistamaan, että uusi
kokonaisuus vastaa meidän toiveitamme
ja palvelee meitä mahdollisimman hyvin.
Vuonna 2020 Nornickel Harjavallan
laboratorio analysoi noin 55 000 näytettä, ja raportoi tietojärjestelmään noin
1.1 miljoonaa analyyttistä tulosta. Kaikista
näytteistä noin 95 prosenttia tuli tuotannosta ja tuotteista, ja noin 5 prosenttia
koe- ja tutkimustoiminnasta.

Laboratorio
lukuina 2020

55 000
näytettä

1,1 miljoonaa
analyyttistä,
tietojärjestelmään
raportoitua tulosta

Kaikista näytteistä

Tuotanto huipussaan

Turvallisuudessa parantamisen varaa
Vuosi 2020 on sujunut tuotannon näkökulmasta monilta osin erittäin hyvin.
Tuotantoa on pystytty tekemään suunnitelman mukaisesti, kustannukset ovat
pysyneet kontrollissa hyvin ja tavoitteet
on keskeisten mittareiden osalta saavutettu yhtä osa-aluetta lukuun ottamatta;
tapaturmia on sattunut aivan liikaa.
Turvallisuuden eteen on tehty paljon,
mutta tämä vuosi on näyttänyt, että
työtä on vielä paljon tekemättä. Turvallisuuskulttuuri ei tule koskaan valmiiksi.
– Jokainen meistä varmasti haluaa,
että turvallisuusasiat menevät eteenpäin, mutta tekemistä riittää, ja se
työ vaatii meidän kaikkien panosta ja
sitoutumista, muistuttaa tuotantojohtaja
Lauri Kokko.
Kunnossapidosta johtuneet tuotantomenetykset ovat olleet tänä vuonna
ennätysalhaiset.
– Olemme saaneet kompensoitua
tilannetta osastojen välillä niin, että
kokonaistuotannon tavoitteisiin on
päästy kuukausittain, vaikka jollain
osastolla olisikin ollut haasteita. Sen
seurauksena myös teknisen käytettävyyden keskiarvo (99,6 %) on ollut
erittäin korkea, ja se on erittäin hyvä
saavutus, kehuu Kokko.
Yksikkökustannus on pysynyt tavoitetasolla tai jopa hieman alittunut samalla kun kunnossapitokustannukset ovat
olleet tavoitetta korkeammat.
– Kunnossapitotöillä on varmistettu
tehtaan korkea käytettävyys.

Vuosihuolto toteutettiin koronatilanteen vuoksi toukokuun sijaan erityisjärjestelyin elo-syyskuussa.
– Yhtään tartuntaa ei todettu vuosihuollon aikana, vaikka tehdasalueella
oli jonkin verran ulkopuolisia toimijoita.
Vuosihuolto sujui hyvin myös tuotannon näkökulmasta.
– Tuotantoa tehtiin suunnitelmien
mukaisesti myös vuosihuoltokuukausina elo-syyskuussa. Tänä vuonna
myös tuotannon ylösajo onnistui ilman
tuotantomenetyksiä.
ELEKTROLYYSISSÄ UUDISTUKSIA
Elektrolyysin siemenlevyjen strippauslinjan uudistaminen toteutui niin ikään
suunnitellusti.
– Uusi linja käynnistettiin vuosihuollon jälkeen eikä vanhaan ole tarvinnut
sen jälkeen turvautua. Töitä uuden
laitteiston kanssa on silti vielä tehtävä,
jotta se palvelee niin käyttövarmuuden,
turvallisuuden kuin siisteydenkin kehittymistä halutulla tavalla.
Myös koeajot paksumman katodin
ja ns. rounds-katodin valmistamiseksi
onnistuivat ja tulokset olivat odotetun
mukaisia. Tuotteita on lähetetty asiakkaille testattavaksi.
– Molempien osalta pitää jatkaa
kokonaisuuden arviointia asiakaspalautteita ja markkinatilannetta
kuunnellen sekä investointilaskelmia
tehden ennen kuin päätöksiä isomman
mittakaavan tuotannosta tehdään.

n. 95 %

tulee tuotannosta
ja tuotteista

n. 5 %

tulee koe- ja
tutkimustoiminnasta

Jos vuoden kolme viimeistä kuukautta
toteutuvat suunnitelmien mukaisesti,
tehdään Harjavallassa vuosituotantoennätys
jo neljättä kertaa peräkkäin.
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”Ei tällainen
meitä kaada”
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Nornickel Harjavallan työsuojeluvaltuutetut
Sami Mäkilä ja Pertti Berg pysähtyivät
hetkeksi pohtimaan korona-ajan vaikutuksia
työyhteisöönsä. Työntekijöiden ja
toimihenkilöiden arki on erilaista,
mutta poikkeusaikojen kokemuksissa
on myös yhtäläisyyksiä.

T

ämä on ollut hyvä harjoitus vielä vakavampien
tilanteiden varalle, vaikka vakava juttu tämäkin on.
Tilanne on opettanut moniakin uusia asioita. Ennen
kaikkea tietysti siitä, miten tällaisen pandemian
aikana tulee toimia, toteaa toimihenkilöiden valtuutettuna
toimiva Berg.
Työntekijöiden valtuutettu Mäkilä tuo keskusteluun prosessityöntekijöiden kannan.
– Onhan tämä ollut raju setti, mutta aika hyvin me olemme selvinneet. Työnantaja on ollut hereillä ja saanut paljon
aikaiseksi.

Etätyöt vaikuttavat moneen

Toimihenkilöiden arkea korona muutti merkittävästi, kun
aiemmin harvinaisesta etätyöskentelystä tuli nopeassa tahdissa
uusi normaali.
– Etätyöskentelyssä työkaverin tärkeys ja toisten huomioiminen on korostunut. Teams-palaverit ovat ihan kivoja, mutta
onhan se ihan eri asia kohdata toinen ihminen elävänä saman
pöydän ääressä, pohtii Berg.
Prosessissa tilanne ei ole näyttäytynyt samalla tavalla.
– Teemme saman vuoron kanssa samat työt kuin ennen koronaakin. Suurin yksittäinen muutos tarkempien hygieniaohjeiden
ohella on se, että ulkopuoliset eivät pääse valvomoon hakemaan
työlupia, toteaa Mäkilä.
Ihmisten jaksamisen suhteen pitää joka tapauksessa olla
tarkkana.
– Prosessityöntekijöillä on ryhmä ympärillään myös koronan
aikana. Me päivätyöntekijät olemme enemmän yksin etätyötilanteessa. Toisaalta korona on vaikuttanut myös monien prosessityöntekijöiden elämään vapaa-ajalla. Puoliso työskentelee ehkä
kotona ja lapset ovat käyneet etäkoulua. Tämä normaalista poikkeava tilanne kotioloissa voi heijastua myös työvuoron arkeen,
summailee Berg.

Asenteet kunnossa

Keväästä asti tilanteeseen on tuotannon puolella suhtauduttu
luottavaisesti.
– Minkäänlaista paniikkia tai pelkoa ei ole ollut nähtävissä.
Sitä kyllä vähän spekuloitiin, että mitä teemme, jos virus niittää
vaikka kaksi tai kolme peräkkäistä vuoroa, toteaa Mäkilä.
Berg viittaa leikillisesti talvisodan henkeen.
– Tuotannossa ajateltiin, että ei tällainen meitä kaada. Se on
hyvä osoitus meidän prosessiporukkamme yhteenkuuluvuudesta,
jatkaa Berg.

”Etätyöskentelyssä työkaverin
tärkeys ja toisten huomioiminen
on korostunut.”

Onnistunut vuosihuolto
poikkeusjärjestelyin
HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTON vuosihuolto

siirtyi tänä vuonna koronapandemian vuoksi toukokuulta elokuulle.
– Pidän onnistumisena sitä, että teimme päätöksen
vuosihuollon siirrosta hyvissä ajoin alueen muiden
yritysten Boliden Harjavallan, Linden (ent. AGA) ja STEP
Oy:n kanssa. Näin pääsimme ajoissa kertomaan asiasta
myös ulkopuolisille urakoitsijoille, jotka olivat vuosihuoltoon varautumassa, toteaa Nornickel Harjavallan
kunnossapitopäällikkö Jere Nurmi.

KONTAKTIT SUURTEOLLISUUSPUISTON ulkopuolelta
tulevien ja alueella vakituisesti työskentelevien välillä
pyrittiin minimoimaan poikkeusjärjestelyin. Käytännössä
tämä varmistettiin ohjaamalla perehdytykset verkkoon
ja tarvittavat lupa-asiat hoidettiin valvomojen sijaan
rakennusten ulkopuolella olevissa konteissa.
– Nornickel Harjavallan EHS-organisaatio ja ICT
rakensivat todella nopealla aikataululla verkkokoulutusympäristön ja materiaalit, jotta sekä Nornickelin yleisperehdytys että vuosihuoltoperehdytys olivat mahdollisia toteuttaa etänä.
ASFALTTIIN JA LATTIOIHIN merkittiin turvaväliviivoja ja

yksi uusi taukoteltta pystytettiin pelkistämön eteen.
Myös hyvään käsihygieniaan kiinnitettiin erityistä
huomiota.
– Desinfiointipisteitä sijoitettiin paikkoihin, joissa
ihmisiä liikkui eniten – pyöröporttien sisä- ja ulkopuolelle, työlupakonttien ja jokaisen pääoven viereen sekä
sosiaalitiloihin. Pelkästään Nornickelin tarpeisiin tilattiin
400 litraa desinfiointiainetta.

VUOSIHUOLLON AIKANA Nornickel Harjavallan tehdasalueen työntekijämäärä lähes tuplaantui noin 1100
henkilöön, mutta yhtään altistumista koronavirukselle ei
todettu.
– Tekemillämme erityisjärjestelyillä mahdollistimme
tehdasalueella sen, että ihmiset pystyivät välttämään
tiiviit väkijoukot ja huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
Vuosihuollon alkaessa elokuun puolivälissä koronatilanne oli ollut päällä jo niin pitkään, että ihmiset
tiesivät jo, miten käyttäytyä. Toukokuussa tilanne olisi
voinut olla toinen.
MYÖS ITSE VUOSIHUOLTO sujui hyvin eikä tuotannon

ylösajossakaan koettu takavuosien haasteita.
– Olemme panostaneet vuosihuollon töiden suunnitteluun, ja se työ tuotti nyt tulosta, kiittää Nurmi.
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”Työ ei ole ohi, vaan nyt se
oikeastaan vasta alkaa.”
Vuosihuollon siirtyminen toukokuulta elokuulle oli yksi koronan
tuoma iso muutos.
– Uhkasin syödä lippikseni, jos vuosihuolto sujuu ilman koronatartuntoja. No, nyt minun täytyy etsiä joku pieni lippis, hymyilee
Mäkilä.
– Se oli iso panostus, joka vaikutti laajalti työntekijöidemme
arkeen, lisää Berg.
Se, että toiset työskentelevät etänä ja toiset työpaikalla, ei ole
aiheuttanut eripuraa.
– Meidän porukkamme on ymmärtänyt tämän tilanteen kokonaisuudessaan äärimmäisen hyvin, kehuu Berg.
– Ei se meille oikeastaan näy, jos joku toimihenkilö on etätöissä.
He ovat omissa toimistoissaan ja me valvomossa, pohtii kemikaalitehtaalla työskentelevä Mäkilä.

Mallikasta toimintaa varautumisryhmässä

Mäkilä ja Berg kuuluvat molemmat varautumisryhmään, jonka
kokoontumiset alkoivat keväällä heti koronan ilmaannuttua. Miehet
ovat tuoneet ryhmään työntekijöiden näkökulmia ja ideoita, ja
heitä on myös kuunneltu. Ryhmä on pyrkinyt kehittymään kentän

toiveiden ja viranomaisohjeiden mukaan. Sen reaktiivinen toiminta
ja hyvä yhteishenki saavat miehiltä kiitosta.
– Asioita on ollut helppo ottaa puheeksi, koska vastaanotto on
ollut niin hyvä, avaa Mäkilä, ja jatkaa:
– Ryhmässä on tehty paljon linjauksia ja päätöksiä koronan
leviämisen ehkäisemiseksi. Ja kun joku päätös on tehty, se on tullut
voimaan heti, ja tieto siitä on jaettu henkilöstölle saman tien, kehuu
Mäkilä.
Varautumisryhmän suoraviivaisesta toiminnasta voisi miesten
mukaan ottaa opiksi muussakin yrityksen päätöksenteossa.
– Ei jahkailla, katsella ja mietitä, vaan tehdään. Virheitä voi joskus
tulla, mutta virhepäätöksiä ei saa pelätä. Pahinta on se, jos ei tehdä
mitään, sanailee Berg.

Pidetään huolta!

Haastatteluhetkellä vuosi lähestyi loppuaan, mutta koronatilanne
jatkui.
– Työyhteisö elää työkavereista, ja tämä koskee kaikkia – olet
sitten prosessi- tai päivätyöntekijä. Yksin puurtaminen on pitkällä
aikavälillä aika synkkää ja meidän täytyykin olla tosi tarkkoina erityisesti etätyötä tekevien ihmisten jaksamisen suhteen. Varautumisryhmässä tätäkin puolta on pohdittu, mikä on tosi hyvä, sanoo Berg.
Hänellä on kaikille yhteinen käyttäytymisvinkki.
– Voimme kaikki huolehtia työkavereista ja huomioida heidän
jaksamistaan niin kuin meillä on ollut aiemminkin tapana.
– Työ ei ole ohi, vaan nyt se oikeastaan vasta alkaa. Eikä tämä
tosiaan meitä kaada, päinvastoin. Me pärjäämme tässäkin tilanteessa
yhdessä, päättää Mäkilä. •

Yhteispelillä yli haastavien vaiheiden
VIIME SYKSYN henkilöstökyselyssä yhdeksi
työyhteisömme vahvuudeksi nousi työntekijöiden sitoutuneisuus työnantajaansa.
Nyt koronakriisin aikana
sitoutuneisuus on näkynyt
hienosti aktiivisuutena ja aloitteellisuutena, jotta pääsemme tässä haastavassa
tilanteessa yhdessä eteenpäin.
KORONA-AIKA ON opettanut meitä
kaikkia toimimaan tilanteessa, jossa
reunaehdot ja kokonaiskuva muuttuvat
hyvinkin nopealla aikataululla. Maaliskuussa kokosimme varautumisryhmän
huolehtimaan koronaan varautumisesta
ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.
Laaja kirjo eri toimintoja edustavia ihmisiä auttoi onnistumaan tässä työssä niin
hyvin kuin olemme siinä onnistuneet.
Pandemian alussa kokoonnuimme päivit-
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täin, ja jokaiseen kokoukseen osallistui
myös vaihtuvia vierailijoita eri puolilta
organisaatiota. He toivat mukanaan
hyviä, uusia näkökulmia, joita emme välttämättä olleet osanneet ottaa huomioon.
VARAUTUMISRYHMÄN ensimmäisiä
työskentelyviikkoja leimasi riskien
arviointi. Pyrimme tunnistamaan riskipaikkoja, ennaltaehkäisemään riskejä, ja
myös varautumaan niiden toteutumiseen.
Keväällä huomiota alettiin kiinnittää
erityisesti henkilöstön jaksamiseen ja
etsittiin vastauksia siihen, miten etätyötä
johdetaan ja yhteisöllisyyttä tuetaan
poikkeusaikoina. Huomiota on kiinnitetty
myös siihen, miten hyvää tsemppiä pidetään yllä etätöissä ja toisaalta tuotannossa, jossa etätyö ei ole edes mahdollista.
TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN rooli
varautumistyössä on ollut keskeinen. He
ovat olleet hienolla tavalla työssä muka-

na koko ajan, ja tuoneet varautumisryhmän tietoon henkilöstön ideoita ja heitä
mietityttäviä asioita.
MITÄ KORONA ON tähän mennessä
opettanut? Ainakin paljon hyvän yhteispelin arvosta, tiedonkulun tärkeydestä ja
ihmisten sitoutumisen merkityksestä.
TILANTEEN YLLÄTTÄVYYS ja siihen
sisältyvä jatkuva muutos on ollut haaste
kaikille. Keväällä viestimme henkilöstölle, että tämä ei ole pikamatka vaan
pikemminkin maraton. Ajan kuluessa on
alkanut näyttää siltä, että olemme ultramatkalla. Olen hyvin ylpeä siitä, miten
ihmiset meillä ovat näinä haastavina ja
rankkoina aikoina toimineet. Olemme
työyhteisönä näyttäneet, kuinka hyvin
pystymme yhteistyöhön, kiitos siitä kuuluu jokaiselle!
Elina Salo, henkilöstöjohtaja

Vuollejokisimpukoiden luonnollinen lisääntyminen
näyttää onnistuvan Kokemäenjoessa vuonna 2014
tapahtuneesta nikkelipäästöstä huolimatta. Simpukkapopulaation kasvu on käynnissä, vaikka eteneekin hitaasti. Tiedot käyvät ilmi Kokemäenjoella kesällä 2020 tehtyjen sukellustutkimusten tuloksista.
Kyseessä on jo neljännen kerran toteutettu tutkimus
päästön vaikutuksista simpukkakantaan.

V

uollejokisimpukan ja muiden simpukkalajien määrää
ja kuolleisuutta Kokemäenjoessa on selvitetty vuosina
2014, 2015, 2017 ja 2020. Tutkimuksista on vastannut
ympäristötutkimuksen asiantuntijapalveluja tarjoava

Alleco Oy.
– Simpukkapopulaatioita on seurattu nyt kuusi vuotta. Tämä tarkoittaa, että päästön jälkeen syntyneet simpukat alkavat olla sen kokoisia, että niiden löytämisessä ei ole enää ongelmia, Allecon toimitusjohtaja Jouni Leinikki kertoo.
Simpukat kasvavat melko suoraviivaisesti noin neljävuotiaiksi asti.
Silloin ne saavuttavat sukukypsyyden, ja niiden kasvu alkaa hidastua.
Energiaa alkaa kulua kasvun sijaan lisääntymiseen, sanoo Leinikki.
– Kokemäenjoessa 40-millinen simpukka on keskimäärin neljä
vuotta vanha, kun taas 50- tai 60-millinen simpukka voi olla yhtä
hyvin 6- tai 60-vuotias, Leinikki selventää.
Tutkimusraportin mukaan vuollejokisimpukoiden kokojakauman
perusteella lajin lisääntyminen näyttää onnistuvan, sillä vuoden 2014
jälkeen syntyneitä, 0–50 mm pituisia yksilöitä esiintyi näytteissä 18 %.
Pienimmät simpukat ovat näytteissä todennäköisesti aliedustettuina,
sillä niiden löytäminen on vaikeampaa kuin täysikasvuisten yksilöiden. Vaikutusalueen näytteissä pieniä simpukoita oli jopa enemmän
kuin vertailualueella, joten päästö ei näytä enää vaikuttavan vuollejokisimpukoiden kannan toipumisen hitauteen.

Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla

KUVA: TOMI GLAD

Kokemäenjoen
simpukkakannat
toipuvat

Katso video
simpukkatutkimuksista
Nornickel Harjavallan
YouTube-kanavalta!

Jouni Leinikki

Eri lajit toipuvat eri tahtiin

Kokemäenjoen simpukkatutkimuksissa on seurattu neljää eri simpukkalajia – vuollejokisimpukkaa, pikkujärvisimpukkaa, sysijokisimpukkaa ja soukkojokisimpukkaa. Tulosten perusteella näyttää
siltä, että kolme muuta simpukkalajia ovat toipuneet tilanteesta
vuollejokisimpukkaa paremmin.
– Kuuden vuoden aikana vuollejokisimpukkakanta on kasvanut
4 prosenttia, kun samaan aikaan pikkujärvisimpukoiden kanta on
kasvanut 229 prosenttia, soukkojokisimpukoiden 42 prosenttia ja
sysijokisimpukoiden 82 prosenttia. Tutkimuksissa on löydetty myös
viidennen simpukkalajin, litteäjärvisimpukan, yksilöitä. Niitä on
kuitenkin niin vähän, ettei niiden kannan muutoksista voida sanoa
mitään.
Suoraa syy-yhteyttä nikkelipäästön ja vuollejokisimpukkakannan
hitaan kasvun välille ei kuitenkaan voida Leinikin mukaan vetää.
– Ilmiö ei rajoitu pelkästään päästön vaikutusalueeseen, vaan sama
on nähtävissä myös tutkitulla vertailualueella, johon päästö ei vaikuttanut. Siellä vuollejokisimpukoiden määrä on pysynyt suurin piirtein
ennallaan samaan aikaan kun muiden lajien määrät ovat selvästi
kasvaneet. Jotain kummallista siellä on tekeillä, Leinikki pohtii.

Elääkö Euroopan isoin vuollejokisimpukkapopulaatio Kokemäenjoessa?

Simpukkatutkimuksia on tehty Kokemäenjoessa vain pääuoman
alueella. Tarkastelusta on rajattu pois esimerkiksi joen alajuoksun
sivu-uomat.
– Vuollejokisimpukkakanta Harjavallan padolta merelle kattaa
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tällä hetkellä noin 6,7 miljoonaa yksilöä. Jos tähän lisättäisiin kaikki
ne joen osat, joita ei ole tutkittu, voisi joessa hyvinkin olla 15–20
miljoonaa vuollejokisimpukkaa. Kokemäenjoki on varmasti Suomen
ja mahdollisesti myös Euroopan tärkein vuollejokisimpukkajoki,
Leinikki arvioi.
Simpukkapopulaatioita pyritään elvyttämään niin Suomessa kuin
kaikkialla muuallakin maailmassa. Leinikki on vakuuttunut siitä,
että Kokemäenjoella viime vuosina tehtyjen simpukkatutkimusten
tulokset auttavat tässä työssä.
– Esimerkiksi kesän 2020 tutkimusraportin tieto eri simpukkalajipopulaatioiden toisistaan poikkeavasta toipumiskyvystä olisi
mielestäni tieteellisen julkaisun arvoinen.

Vesiensuojelutyö tuo tulosta

Simpukoilla on avainlajin rooli vesistöjen luonnollisessa puhtaanapitojärjestelmässä, joten ei ole yhdentekevää, miten jokiemme ja
meriemme simpukat voivat.
– Simpukat saavat vedestä tarvitsemansa hapen ja ravintoaineet
suodattamalla veden lävitseen. Esimerkiksi Kuolan niemimaan luonnontilaisten, matalien jokien jokihelmisimpukat saattavat suodattaa
koko joessa virtaavan veden moneen kertaan, Leinikki sanoo.
Simpukoita tutkimalla saadaan tärkeää tietoa myös niiden elinympäristön tilasta. Se, että simpukoita elää Kokemäenjoessa, on
Leinikin mukaan osoitus toimivista vesiensuojelutoimenpiteistä.
– 1980- ja 90-lukujen, ja etenkin 60- ja 70-lukujen tilanteesta
on tultu hyvin eteenpäin. Silloin joki oli lähinnä viemäri, Leinikki
muistuttaa. •

KUVAT: TOMI GLAD

Harjavallassa jalostetun
nikkelin hiilijalanjälki
maailman alhaisimpia
NORNICKEL HARJAVALTA on osallistunut maailmanlaajuisen Nikkeli-instituutin toteuttamaan nikkelituotteiden elinkaariarviointiin vuodesta 2007
alkaen. Osana arviointia on selvitetty myös Harjavallassa tuotetun nikkelisulfaatin hiilijalanjälki, joka
on yksi maailman alhaisimpia, kertoo Nornickel
Harjavallan laboratoriopäällikkö Juha Parkkinen.
– Kun Nornickel Harjavallan tehtaalla valmistetaan kilo nikkelisulfaattia, se tuottaa 4,3 kiloa
hiilidioksidia. Saman nikkelisulfaattimäärän valmistaminen Aasiassa tuottaa hiilidioksidia viisin- tai
jopa kymmenkertaisen määrän, Parkkinen vertaa.
Harjavallassa tuotetun nikkelisulfaatin alhainen
hiilijalanjälki johtuu Parkkisen mukaan esimerkiksi
tehtaassa hyödynnettävistä energiantuotantotavoista, joihin on investoitu merkittävästi.
– Olemme luopuneet raskaasta, ja tällä hetkellä
myös kevyestä polttoöljystä. Niiden sijaan tuotantomme saa energiaa tehdasalueen vieressä sijaitsevasta pellettioperoidusta lämpö- ja höyrykattilasta sekä nesteytetystä maakaasusta, Parkkinen
kertoo.

Metalleja kannattaisi jalostaa Euroopassa

Simpukkatutkimukset
pähkinänkuoressa
Simpukkatutkimuksia on
tehty nikkelipäästön jälkeen
vuodesta 2014 alkaen nyt
yhteensä neljä kertaa. Yksi
tutkimus pitää sisällään noin
kuukauden kestävät sukellukset. Sen jälkeen tiedot
analysoidaan ja niitä verrataan
edeltäviin vuosiin. Tutkimuksissa selvitetään erityisesti Kokemäenjoessa elävän vuollejokisimpukkapopulaation tilaa.
Tutkimussukelluksissa joen
yli vedetään painotettu köysi,
jota pitkin sukeltaja kulkee ja
kerää sen lähialueelta simpukat talteen. Näitä sukelluslinjoja tehdään noin kilometrin
välein Kokemäeltä Kolsin
padolta aina merelle asti,
yhteensä yli 70 kilometrin matkalla. Päästön vaikutusalueena

tutkitaan jokea Harjavallan padolta merelle. Vertailualueen
muodostaa päästölähteen
yläpuolinen joen osa.
Sukeltaja kerää ennalta
määrätyltä leveydeltä kaikki
kuolleet ja elävät simpukat,
minkä jälkeen niiden tiheys
voidaan laskea suhteuttamalla
määrä kerätyn alueen pintaalaan. Rannalla tapahtuvan
tunnistamisen, laskemisen ja
mittaamisen jälkeen simpukat
palautetaan jokeen niin, ettei
niiden hengissä säilymistä
vaaranneta. Kuolleet simpukat
luokitellaan pehmytkudoksen
esiintymisen ja kuoren rapautumisasteen perusteella.
Niiden mukaan määritellään,
kuinka hiljattain ne ovat
kuolleet.

Nornickel Harjavalta sijoittuu hiilijalanjälkiarvioinnissa maailman nikkelinjalostajien parhaimmistoon. Ympäristönäkökulmasta metalleja kannattaisi muutenkin jalostaa enemmän Euroopassa,
sillä täällä jalostetun nikkelin hiilijalanjälki on jopa
kahdeksan kertaa pienempi kuin esimerkiksi
Kiinassa. Myös kierrätetyn nikkelin osuus verrattuna primääriseen nikkeliin on aivan eri luokkaa;
eurooppalaisten metallinjalostajien hyödyntämistä
metalleista yli 50 prosenttia on peräisin kierrätetyistä lähteistä, kun muualla maailmassa kierrätettyjen metallien osuus on vain 20 prosenttia.

Primäärimetallien tuotannon hiilijalanjälki
EU vs. Kiina (tCO2)
Alumiini
Nikkeli
Pii
Sinkki

7.0
21.0

x3

9.0

x8

70.0
3.4
11.6
2.4
6.1

x 3.4
x 2.5

EU
Kiina

Kuvan tiedot: Eurooppalaisten metallinjalostajien ja -kierrättäjien
etujärjestö Eurometaux:n mietinnöstä Agenda for a resilient
European metals supply for the green & digital transitions, 2020.
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Työntekijän matkassa

Pidetään tuotanto käynnissä!
Toimivalla kunnossapidolla on merkittävä rooli Nornickel Harjavallan tuotannon
tekemisessä. Laitteiden täytyy pysyä käynnissä, käyttövarmuuden olla huipussaan ja
vuosihuoltojen toteutua suunnitellusti, jotta tuotannolle asetetut tavoitteet voidaan
saavuttaa. Käyttövarmuuspäällikkö Oskari Laine viihtyy näissä hommissa!

7–7.30
Oskari pyöräilee työhuoneelleen
pelkistämön projektitoimistolle.
Hän tarttuu fillariin päivän mittaan muutenkin, jos on tarvetta
käydä osastoilla tai suunnata
palaveriin tehdasalueen toiselle
puolelle. Pyörällä liikkuessa
tulee samalla haukattua happea
työpäivän lomassa, mutta yhtä
asiaa Oskari ihmettelee pilke
silmäkulmassaan.
– Miten aina voi olla vastatuuli
riippumatta siitä, mihin suuntaan
polkee?
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8.00

10.00

Päivän kulku riippuu paljolti palaverien määrästä.
Suurin osa niistä on tänä
vuonna toteutettu etänä
Teamsin välityksellä.
– Toisinaan päivät menevät melkein kokonaan
palavereissa, toisinaan
taas aktiivisten tehtävien
parissa. Toisinaan haasteet vaativat konkreettisen tason perehtymistä,
ja silloin jalkaudunkin
mielelläni osastoille.

Käyttövarmuuspäällikkönä Oskari on päässyt lähemmäs
konkreettista tekemistä.
– Kunnossapitoinsinöörinä vastuullani oli enemmän
kehityspuolta ja mittarointia. Nykyisessä roolissani saan
olla enemmän mukana käytännön tekemisessä. Varmistan, että yhteistyö toimii, puutun tarvittaessa epäkohtiin
ja tartun muutosta tai kehittämistä vaativiin osa-alueisiin.
Päivittäinen työskentely sisältää pääasiassa yhteistyötä tuotanto-organisaation toimihenkilöiden sekä kunnossapitokumppanien – Quant Finland Oy:n, Tech-Salmi
Oy:n ja OY SKF AB:n kanssa.
– Hyvin usein teemme yhteistyötä myös muiden
linjaorganisaatioiden, kuten tehdaspalveluhenkilöstön
kanssa.

Autot ja tekniikka ovat kiinnostaneet Oskari Lainetta aina. Siksi kone- ja tuotantotekniikan insinööriopinnot Satakunnan ammattikorkeakoulussa olivat hänelle
luonnollinen valinta. Nornickel Harjavallan palveluksessa Oskari aloitti kunnossapitoinsinöörinä noin neljä vuotta sitten, ja siirtyi syksyllä 2020 käyttövarmuuspäällikön rooliin. Tässä tehtävässä Oskari vastaa kunnossapidon päivittäisestä
toiminnasta.

14.00

11.00

Oskari on mukana monissa kehityshankkeissa. Yksi käynnissä olevista on kunnossapidon suunnitelmallisuuden parantaminen.
– Pyrimme selkeyttämään Quantin ja meidän väliseen yhteistyöhön liittyviä toimintamalleja ja työkaluja. Tavoitteena on luoda laadukkaat kunnossapitotyösuunnitelmat ja toteuttaa niitä sovitussa
aikataulussa.
Toinen aluillaan oleva hanke liittyy siistimpään ja turvallisempaan
työympäristöön.
– Se on kaikkia Nornickel Harjavallan työntekijöitä koskeva
toimintatapojen muutoshanke, jossa tähdätään turvallisempaan,
siistimpään ja viihtyisämpään työympäristöön. Työsarkaa on paljon,
mutta onnistuessaan muutos tulee olemaan todella näkyvä.

Projektitoimistolla työskentelee Oskarin lisäksi
kunnossapitopäällikkö sekä kaksi projekti-investoinneista vastaavaa tehdaspalvelun henkilöä.
Säännöllisiä kahvitaukoja tämä nelikko ei harrasta. Kahvia juodaan silloin, kun sitä tekee mieli.
– Joku laittaa kahvin tippumaan ja huutelee
sitten porukan kahvihuoneeseen. Lounastauosta sen sijaan pyrimme pitämään kiinni. Jos joku
laittaa palaveripyyntöä kello 11:n ja 12:n välille,
niin siitä tulee aivan varmasti noottia.

– Ennen töistä lähtöä pyrin aina arkistoimaan kaikki päivän aikana
tulleet sähköpostit, joihin olen omalta osaltani reagoinut. Näin
sähköpostin saapuneet-kansio toimii to-do-listana ja seuraavana
päivänä siellä on vain sellaisia posteja, joihin minulta odotetaan
toimenpiteitä.
Vapaa-ajalla Oskari lähteen mielellään vesille veneilemään tai vesijetteilemään, hyppää kaksi- tai nelipyöräisen moottoripelin ohjaimiin, tai suuntaa konepellin alle ruuvailemaan. Hän odottaa kunnon
talvea, jotta pääsisi kavereiden kanssa jääradalle päästelemään.

KUVAT: VEERA KORHONEN

16–16.30

15

Alan houkuttelevuus kasvaa yhteistyöllä

Kannettavat tietokoneet
Harjavallan lukiolaisille
Jo vuosien ajan Nornickel Harjavalta on yhdessä Boliden Harjavallan kanssa lahjoittanut
Harjavallan lukiolaisille luonnontieteiden oppiaineisiin liittyviä oppikirjoja. Nakkilan lukiolaiset
taas ovat saaneet Nornickeliltä lahjoituksena MAOL-digitaulukot, jotka sisältävät matematiikan,
fysiikan ja kemian keskeisimmät merkinnät, taulukot ja laskukaavat lukio-opintoihin.

T

änä vuonna Harjavallan lukion lahjoituksissa tehtiin
digiloikka, sillä ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat
kirjojen sijaan kannettavat tietokoneet.
– Sähköiset oppikirjat yleistyvät kovaa vauhtia ja siksi
koulu ehdotti kannettavien tietokoneiden hankkimista. Ajatus
on, että läppärit kulkevat oppilaiden matkassa koko lukion ajan,
kertoo oppilaitosyhteistyötä koordinoiva viestintäasiantuntija
Hanna-Kaisa Koskinen.
Lahjoitusten myötä yritykset toivovat, että yhä useampi opiskelija innostuisi alasta.
– Uskomme, että harjavaltalainen palaa todennäköisemmin
synnyinseuduilleen myöhemmin elämässään kuin jossain muualla
syntynyt. Lisäksi haluamme tukea kotipaikkakuntamme lukion
vetovoimaisuutta, summaa Koskinen.

Ota @nornickelharjavalta
seurantaan Instagramissa!
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Valtakunnallisesti Nornickel Harjavallan oppilaitosyhteistyö
tarkoittaa esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden vuosijuhlien
sponsorointia.
– Tänä vuonna vuosijuhlia ei olla pystytty järjestämään totuttuun tapaan, mutta emme ole evänneet tukia tai perineet niitä takaisin. Emme ole halunneet
luoda painetta opiskelijoiden ja kiltojen suuntaan,
vaikka näkyvyys totutussa muodossa jääkin
saamatta tai toteutuu
toisella tavalla kuin
alunperin on suunniteltu.

Tervetuloa kylään!

Etävierailut opiskelijaryhmille
Nornickel Harjavalta suhtautuu hyvin
myönteisesti erilaisten opiskelijaryhmien vierailuihin. Tänä vuonna kaikki
fyysiset vierailut tehdasalueelle on
koronapandemian takia rajoitettu
minimiin, mutta onneksi kyläily onnistuu
myös etänä.
Satakunnan ammattikorkeakoulun
konetekniikan insinööriopiskelijat
tekivät syksyn ensimmäisen etävierailun Harjavaltaan osana metallurgian jaksoaan. Noin tunnin mittainen
Microsoft Teams -alustalla toteutettu
videotapaaminen kokosi yhteen lähes
40 osallistujaa. Tapaamisen aikana Nornickelin kehityspäällikkö Rauno Luoma
esitteli opiskelijoille yritystä ja sen
prosessia samalla, kun viestintäasiantuntija Hanna-Kaisa Koskinen huolehti
aikataulusta ja mahdollisti vuorovaikutusta esittelijän ja kuulijoiden välillä.
– Etävierailu sujui hienosti ja vierailulla esitetty kuva- ja videomateriaali
havainnollistivat yrityksen toimintaa
hyvin. Olisimme viihtyneet etävierailulla
pidempäänkin, kehuu lehtori, tiimivastaava Leena Nolvi SAMKista.

Yhteistyö alueen yritysten kanssa on
tärkeässä roolissa Nolvin opintojaksoilla.
– Tavoitteenani on, että jokaisella
toteutuksellani olisi jonkinlainen kytkös
yrityselämään. Yrityskontaktien avulla
opiskelijoilla on mahdollisuus päästä
tutustumaan yrityksen prosesseihin
ja näkemään, millaista osaamista
yrityksissä tarvitaan sekä tutustumaan
yritykseen mahdollisena harjoittelupaikkana tai työnantajana. Metallurgian
opintojaksolla keskitymme pääosin fysikaaliseen metallurgiaan ja teräksiin, joten Nornickelin tuotteisiin ja prosessiin
tutustuminen avarsi näkemystämme
metallurgian laajuudesta, kertoo Nolvi.
Myös Nornickelillä vuorovaikutusta
opiskelijoiden kanssa pidetään tärkeänä.
– Suunnittelemme vierailujen sisällön
aina kulloisenkin opiskelijaryhmän toiveiden mukaan. Seuraavaksi meille on
tulossa etävierailulle tuotantotalouden
opiskelijoita Tampereelta, jotka haluavat kuulla heidän opintojaan vastaavista
uramahdollisuuksista Nornickelillä.
Pyrimmekin järjestämään niin, että
vastaavalla koulutustaustalla varustettu

”Pääsimme
tutustumaan
yritykseen
mahdollisena
harjoittelupaikkana
tai työnantajana.”
työntekijämme olisi jakamassa kokemuksiaan heille, toteaa Koskinen.
Syksyn mittaan etävierailuja on ollut
useampia. Kylässä ovat käyneet Turun
ammattikorkeakoulun kemiantekniikan
ensimmäisen vuoden opiskelijat, ja kansainvälistä kauppaa SAMKin Rauman
kampuksella opiskelevat tradenomit
tutustuivat erityisesti vientiassistenttien
tehtäviin. Ensimmäinen etä-excu pidettiin joulukuussa Tampereen yliopiston
tuotantotalouden opiskelijoille.

Kiinnostaako etävierailu?

OTA YHTEYS Hanna-Kaisa Koskiseen, ja kerro
toiveesi, niin mietitään yhdessä teille sopiva
etävierailu nikkelinjalostuksen maailmaan:
hanna-kaisa.koskinen@nornickel.fi /
050 384 3660
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Haluaako opiskelijaryhmäsi tutustua
nikkelinjalostusprosessiin, kuulla alan
osaajien urapoluista tai yleisemmin
Nornickel Harjavallan työarjesta?
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Kesätöihin maailmanluokan asiantuntijoiden pariin

Tule oppimaan
osaajilta!
Nornickel Harjavalta tarjoaa taas kesällä 2021 lukuisia paikkoja työkokemuksen
kartuttamiseen aktiivisille ja oppimishaluisille kesätyöntekijöille.

M

eillä kesätyöntekijät eivät ole
vain vuosilomien sijaisia, vaan
heidät otetaan osaksi työyhteisöä samalla tavalla kuin
vakituisetkin työntekijät. Tämä tarkoittaa
kaverillista suhtautumista, auttavaista
asennetta, vastuuta kykyjen ja osaamisen
karttumisen mukaan, kaikille samoja
henkilöstöetuja ja vaikkapa kutsua työporukan vapaamuotoisiin illanviettoihin.
Kesätyöntekijät ovat odotettu lisä nikkelinjalostuksen eri toimintojen arkeen
– he tuovat mukanaan uutta ajattelua ja
piristävät työyhteisöä omalla persoonallaan. Hae mukaan!

Santeri Lilja on työskennellyt
pelkistämöllä useampana
kesänä. Kesän 2020 jälkeen
työt ovat jatkuneet määräaikaisella työsopimuksella.
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Kesätyöntekijät
viihtyvät meillä!
Kesätyöntekijöillemme vuonna 2020
teetetyn kyselyn tulosten mukaan
meillä viihdytään varsin hyvin.
Tulosten mukaan:

100 %

on otettu tasavertaisesti
osaksi työyhteisöä &
on saanut tarpeeksi tukea
esimieheltä tai työkavereilta.

n. 84 %
haluaisi NNH:lle töihin
myös ensi kesänä.

n. 95 %

koki palkkansa sopivaksi.

Vuoden 2020 kesätyöntekijöistä
Nornickel Harjavallan palveluksessa

ensimmäistä
kertaa oli

37 %

yhden tai
useamman
kerran aiemmin
oli ollut

63 %

Leevi Lehti opiskelee laborantiksi
Porissa. Kesätöiden lisäksi
hän on suorittanut opintoihin
liittyvän harjoittelun Nornickel
Harjavallan palveluksessa. Tällä
hetkellä hänellä on määräaikainen
työsuhde laboratorioon.
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Minun urapolkuni
IIRO SAARINEN // Prosessi-insinööri
Nornickel Harjavalta tuli paikkakuntalaisena Iiro Saariselle tutuksi jo kouluaikoina. Hän muistaa
esimerkiksi nykyisen työnantajansa olleen mukana lahjoittamassa luonnontieteiden oppiaineiden
kirjoja Harjavallan lukiolaisille, joihin hän itsekin aikanaan kuului.
TYÖURANSA IIRO aloitti kesällä 2011, kun hän pääsi liuottamolle
kesätöihin lukion jälkeen.
– Liuottamolla oli hyvä porukka ja siellä oli hauskaa olla kesätöissä. Kesätyöläiset aloittavat aina
prässien purkamisesta ja näytteiden keräämisestä. Oman
motivaation ja halukkuuden
mukaan voi sitten opetella
lisää. Oppiminen ei lopu
koskaan, sillä prosessi,
laitteet ja työmenetelmät
kehittyvät jatkuvasti.
Kesätöissä Iiro sai paitsi
arvokasta työkokemusta, myös muita tärkeitä
oppeja.
– Opin ainakin sen,
että ahkeruus palkitaan, jos haluaa työsuhteen jatkuvan.
Tein paljon töitä,
ja myöhemmin
työkaverit suosittelivat minua
avointa paikkaa
täytettäessä.

Kesätöihin
liuottamolle lukion
jälkeen.

2011

Kokemusta monesta roolista

Vuosien kuluessa Iiro on elänyt liuottamon arkea niin työntekijän
kuin vuoromestarinkin roolissa. Päivävuoron työnjohtajaksi pelkistämöön hän siirtyi 2018. Laaja-alaisesta kokemuksesta on hyötyä.
– Vuoromestarin homma liittyy suoremmin prosessin ajamiseen
ja henkilöstön ohjaamiseen, kun taas päivävuoron työnjohtajana
pääsee näkemään, miten vaikka investoinnit meillä etenevät lähtöpisteestä maaliin.
Loppuvuodesta 2020 Iiro on astumassa taas uusiin saappaisiin.
– Aloitan prosessi-insinöörin äitiyslomasijaisena eli siirryn
työnjohdollisista tehtävistä asiantuntijatehtäviin. Perehdytys on
käynnissä ja paljon asiaa opittavana. Aika näyttää, millaiseksi uusi
roolini muodostuu.

Sopivasti onnistumisia ja haasteita

Parasta työssä ovat onnistumiset.
– Se on mukavaa, kun tuotantotavoitteet täyttyvät tai saamme
jonkun investointiprojektin maaliin. Esimerkiksi laitoksen iän
tuomista haasteista on selvitty kovalla yhteistyöllä kunnossapidon,
projektipuolen ja tuotannon välillä.
Vapaa-ajallaan Iiro pyrkii urheilemaan monipuolisesti. Lajivalikoimaan kuuluvat esimerkiksi punttisali ja jääkiekko.
– Urheilu on hyvä keino irtautua kaikesta stressaavasta.

Prosessinhoitajaharjoittelijana
liuottamolla.

2012

Armeijassa.
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”Täällä omaa ammattitaitoa pystyy
kehittämään loputtomiin.”

2013

Prosessi-insinöörin
äitiysloman sijaisuus
joulukuusta alkaen.

Kesämestarina
liuottamolla.
2013–
2019

2017

Konetekniikan insinöörin
opinnot Satakunnan
ammattikorkeakoulussa. / Kesäisin
prosessinhoitajana liuottamolla.

2018–
2019

2020

Määräaikainen työsuhde
työnjohtajana pelkistämön
päivävuorossa. Työsuhde
vakinaistetaan joulukuussa 2019.

KUVAT: VEERA KORHONEN

Minun urapolkuni
REIJA RUUSUNEN // Prosessinhoitaja
Reija Ruusunen aloitti työt Nornickel Harjavallan laboratoriossa kesätutkijana vuonna 2015. Tämän jälkeen
hänen urapolkunsa on vienyt erilaisten sijaisuuksien kautta prosessin pariin. Tällä hetkellä Reija suorittaa
oppisopimuskoulutuksena kemiantekniikan ammattitutkintoa perustutkinnon jatkeeksi.
LUKION JÄLKEEN Reija pääsi Turun yliopistoon lukemaan kemiaa.
Sitä kautta hänen tiensä on kulkenut labrahommiin ja erilaisiin
tutkimustehtäviin. Matkan varrella tekeminen on alkanut kiinnostaa yhä enemmän.
– Kesätutkijan pestin päätyttyä kerroin, että minua kiinnostavat
työt myös tehtaan puolella. Vuodesta 2015 olenkin tehnyt erilaisia
sijaisuuksia tai vastannut lisätyövoiman tarpeeseen niin leikkaamossa kuin pelkistämön brikettipakkaamossakin.

– Urheilen tosi paljon ja kokeilen mielelläni eri lajeja. Jotain uutta mahtuisi vielä, pohtii esimerkiksi ilma-akrobatiaa monta vuotta
harrastanut Reija.
Toisinaan mielessä käy myös lukeminen – nimittäin kesken jääneen yliopistotutkinnon suorittaminen loppuun. Ehkä senkin aika
vielä tulee!

Tutkijasta tekijäksi

Labrasta prosessin puolelle siirtyminen on tuntunut Reijasta hyvältä. Samoin teorian ja käytännön yhdistyminen nyt oppisopimuskoulutuksen aikana.
– Työ prosessissa on monipuolista ja koko ajan oppii uutta. Nyt
oppisopimuskoulutuksessa pääsen teorian ohella myös tekemään.
Se on tuntunut omalta jutulta.
Reija viihtyy työssään ja toiveissa on vakituisen työpaikan saaminen oppisopimuskoulutuksen päätyttyä.
– Meidän vuorossa on tosi hyvä yhteishenki ja töihin on aina
kiva tulla. Sama on toistunut muillakin osastoilla, joilla olen täällä
työskennellyt. Uusia asioita on ollut mukava opetella, kun työkaverit ovat auttaneet ja opastaneet.

Pitkät vapaat urheillen

Tekijänaiseksi urallaan kasvanut Reija on aktiivinen myös
vapaa-ajallaan. Nykyisessä vuorotyöjärjestelmässä on neljän
12 tunnin työvuoron jälkeen kuusi vapaapäivää, joten aikaakin
harrastuksille riittää.

Kesätutkijaksi
laboratorioon.

2015

Oppisopimuskoulutuksen
ammattitutkinnon suorittaminen
vuoden loppuun mennessä.

Oppisopimusryhmään
pelkistämön yläkertaan.

2016

Leikkaamolle prosessinhoitajaksi
ja myöhemmin pelkistämön
brikettipakkaamolle.

2018

2019

2020

Oppisopimuskoulutuksen
perustutkinnon
suorittaminen.
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Synttärit ilman juhlia

Vaan ei ilman lahjoja

Nornickel Harjavalta täytti tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi henkilöstölle oli tarkoitus
järjestää juhlat, mutta monien muiden peruutusten tapaan koronavirus vesitti myös nämä suunnitelmat.
Juhlien sijaan henkilöstöä muistettiin tavalla, joka tuo arkeen vähän pitkäikäisempää iloa ja hyötyä.
Jokainen työntekijä sai valita juhlavuosilahjaksi Suunnon tai Polarin älykellon tai Helkama Jopo
-polkupyörän. Kysyimme muutamilta työntekijöiltä, minkä lahjan he valitsivat ja millaiseen käyttöön
lahjat ovat päätyneet.

Suunto auttaa aarteenetsinnässä
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Kemikaalitehtaalla prosessinhoitajana työskentelevä Ilkka Laine
valitsi lahjoista Suunto 7 -älykellon. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin
valinnan teki Ilkan poika, jolle kello ensin päätyi. Alkuinnostuksen
laannuttua kello jäi kuitenkin vaille käyttöä ja niin Ilkka nappasi
sen omaan ranteeseensa. Pian hän sai huomata kellon soveltuvan mainiosti hänen harrastamaansa metallinetsintään.
– Kätevän navigoinnin avulla voin seurata kellosta suunnittelemiani reittejä. Kelloon tallentuvaa jälkeä tutkailemalla voin
paikantaa mielenkiintoiset sijainnit myös
jälkikäteen, jos etsintä jää vaikka kesken,
kertoo Ilkka.
Harrastukseen kuuluu historiallisten
julkaisujen, ilmakuvien ja maaston muotojen
tutkiminen. Tarkoitus on löytää ihmisten jättämiä
jälkiä ja suunnata sitten niille sijoille tarkempia
tutkimuksia suorittamaan. Ilkalla on käytössään
metallinetsin, joka tunnistaa eri metallit maan alta. Sen
kanssa hän kulkee pelloilla, metsissä ja joen pientareilla.
– Esimerkiksi viikingit ovat aikoinaan seilanneet Kokemäenjokea pitkin, ja oma isäni on lapsena löytänyt jokirannasta 1600-luvulta peräisin olevia kuparirahoja.
Ilkka on metallinetsijän urallaan löytänyt
muun muassa viikinkien hopearahoja ja
pronssikautisen kirveen terän, joka on
peräisin yli 2000 vuoden takaa ennen ajanlaskun alkua. Löytämänsä aarteet hän on luovuttanut lainkuuliaisesti eteenpäin
– yli 100-vuotiaat Museovirastolle ja alle 100-vuotiaat
poliisille. Metallinetsintään häntä ajaa ennen muuta
kiinnostus historiaan.
– Kyllähän mahdollisuus aarteen löytämiseen myös
motivoi, vaikka harvoin niitä näiltä seuduilta löytyy. Rikastumaan tällä harrastuksella ei pääse, naurahtaa Ilkka.
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Polar laittaa liikkumaan
Juuso Lindqvist tekee töitä
tehdaspalvelussa projektipäällikkönä. Hän on aiemminkin
käyttänyt Polarin älykelloa,
joten Polar Grit X oli tutun valmistajan kellona luonnollinen
valinta.
– Se on minulla ihan kellokäytössä, mutta samalla siitä
on kiva seurata yleistä aktiivisuutta päivän mittaan.

Juuso seuraa kellon kerryttämiä aktiivisuustietoja, mutta
hyödyntää kelloa myös urheilusuoritusten rasittavuuden
ja tehon mittaamiseen. Kellon
muistutukset aktivoivat liikkeelle myös työpäivän aikana.
– Se on hyvä. Muistutukset
auttavat huomaamaan, että nyt
on tullut istuttua aika pitkään
tietokoneen vieressä.

Jopolla pääsee
Pelkistämöllä prosessinhoitajan hommia tekevää Eveliina
Döfnäsiä viehättää vapaa-ajalla
vauhti. Ehkä juuri siksi hän päätyi valitsemaan tarjolla olevista
vaihtoehdoista turkoosin Jopon.
Vai oliko taustalla kuitenkin
jotain käytännöllisempiä syitä?
– Jopo on malliltaan sopivan
matala, joten se käy hyvin
koiran ulkoilutukseen. Jalat
ylettyvät tarvittaessa maahan,
vaikka istuukin satulassa, valottaa Eveliina.

Eveliinan tallista löytyy toinenkin Jopo, ja koiralenkkien
ohella pyörille on keksitty
jo muitakin käyttökohteita.
Eveliina toimii tallipäällikkönä
KDE Racing -tiimissä, jossa
hänen miehensä Kim ajaa drag
racingia. Jatkossa tiimi aikoo
suunnata kiihdytyskisoihin
kahden jopon taktiikalla.
– Etäisyys varikolta lähtöviivalle voi olla aika pitkä, joten
Jopoilla kisaviikonlopun siirtymät sujuvat näppärästi.

Suunnon kanssa vaikka sateeseen
Ekaterina Huppunen työskentelee projekti-insinöörinä
tehdaspalvelutoiminnoissa.
Perheen pihasta löytyy jo
viisi polkupyörää, joten Jopoa
sinne ei olisi enää mahtunut.
Ekaterina valitsi Suunnon
älykellon sen aktiivista arkea ja
vapaa-aikaa tukevien urheilutoimintojen vuoksi.
– Minulla oli aiemmin Polarin
urheilukello, mutta se ei enää
toiminut halutulla tavalla, joten
päädyin nyt tyylikkääseen
Suuntoon.
Kello on Ekaterinalla ahkerassa käytössä. Se auttaa häntä liikunnallisen aktiivisuuden

ylläpitämisessä.
– Olen asettanut itselleni
päivittäiset askel- ja cardiopistemäärätavoitteet. Jos
tavoite jää arkena täyttymättä,
liikun viikonloppuna vähän
enemmän.
Tyylikkyyden ja hyvien
mittausominaisuuksien ohella
kello saa Ekaterinalta kiitosta
myös kestävyydestään.
– Liikun säässä kuin säässä,
käyn lenkillä ja uimassa, joten
on hyvä, että kello on vedenkestävä.
Ja saamistaan sählypallon iskuista huolimatta kellon lasikin
on säilynyt vielä naarmuitta.
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Nornickel Harjavalta on
nyt myös Instagramissa!

Seuraa nikkelinjalostuksen
arkea ja kuule avoimista työ- ja
harjoittelupaikoista. Nappaa
tilimme seurantaan myös
LinkedInissä, Twitterissä
ja YouTubessa!
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