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1 JOHDANTO 

Tämä diplomityö pyrkii työturvallisuuden parantamiseen Kittilän kultakaivoksen 

rikastamon kunnossapidossa työkohteita, työmenetelmiä ja työtapoja kehittämällä. Työn 

tarkoituksena on näin saada Agnico Eagle Finlandin tapaturmataajuutta entisestään 

vähennettyä. Syynä työn tilaukseen oli rikastamon kunnossapidossa aikaisemmin 

sattuneet tapaturmat ja rikastamolla sijaitsevat riskialttiit työkohteet. Agnico Eagle Mines 

Ltd on konsernina sitoutunut nolla tapaturmaa -ajatteluun ja vähentämään 

mahdollisimman tehokkaasti työpaikalla sattuvia tapaturmia jatkuvasti tapahtuvan 

kehitystyön avulla. 

Diplomityön tavoitteena on haastatteluiden, tarkkailukierrosten ja riskiarvioiden avulla 

kartoittaa rikastamon riskialtteimpia työkohteita ja laatia listaus riskien hallintakeinoista, 

joiden avulla kyseisten kohteiden vaarallisuutta saadaan vähennettyä tulevaisuudessa. 

Työn alkuvaiheessa ongelmallisimmaksi kohteeksi rikastamolla todettiin autoklaavi ja 

sitä ympäröivä alue, joiden työturvallisuuden kehittämiseen työssä keskityttiin. Syinä 

tähän rajaukseen olivat autoklaavilla aikaisemmin sattuneet tapaturmat, sen kriittisyys 

huoltoseisakin aikataulutuksen kannalta sekä autoklaavin erityispiirteet suomalaisen 

kaivosteollisuuden prosessissa.    

Vähentämällä onnettomuuksia ja lisäämällä korjaustöiden turvallisuutta, sujuvuutta ja 

suunnitelmallisuutta, saadaan työturvallisuuden ja tuottavuuden tasoa parannettua 

vähentyneiden loukkaantumisten, poissaolojen sekä sujuvampien työmenetelmien 

ansioista. Lisäksi parempi työturvallisuudentaso näkyy yleisesti myös kaivoksen 

parantuneena imagona vastuullisena toimijana, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti 

Agnico Eagle Mines Ltd konsernin, sijoittajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan 

näkemyksiin. 

Riskiarviot ovat merkittävässä osassa työn suorittamista. Työsuojelulainsäädännön 

mukaan työnantajan tulee aktiivisesti kartoittaa työpaikallaan olevia haitta- ja 

vaaratekijöitä. Riskiarviointia varten Agnico Eagle Mines Ltd:llä on sisäinen ohjeistus, 

jonka mukaista menetelmää käytetään työn suorittamisessa. Yhtiön ohjeistuksen 

mukaisessa riskiarvioinnissa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit voidaan 

tunnistaa, arvioida ja priorisoida.
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2 AGNICO EAGLE MINES LTD 

Agnico Eagle Mines Ltd on kanadalainen kaivosyhtiö, jolla on toimintaa kotimaansa 

lisäksi Suomessa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Yhtiö muodostui vuonna 1972, kun 

Ontarion Cobaltissa sijainnut Agnico Mines Ltd, sekä kullanetsintäyritys Eagle Gold 

Mines Ltd yhdistyivät. Agnico Eagle Mines Ltd omistaa Kanadan laajimmat 

kultavarannot, sekä Euroopan suurimmaksi arvioidun kultakaivoksen Kittilän 

Suurkuusikon. Agnico Eagle omistaa tällä hetkellä yhteensä kahdeksan kaivosta eri 

puolilla maailmaa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

2.1 Yleistä 

Kanadalaisen Agnico Eagle Ltd:n tytäryhtiön Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivos 

sijaitsee Kittilän kunnassa Kiistalan kylässä. Suurkuusikon kultaesiintymä löydettiin 

vuonna 1986 ja louhinta aloitettiin avolouhintana vuonna 2008. Varsinainen tuotanto 

alkoi 2009 ja ensimmäiset harkot valettiin samana keväänä. Maanalainen louhinta 

käynnistettiin 2010 ja marraskuussa 2012 avolouhinnan päättyessä louhinta siirtyi 

kokonaisuudessaan maan alle. Tulevaisuudessa Kittilän kaivoksella louhitaan malmia 

kolmessa eri kaivannossa; Suurikuusikko, Roura ja Rimpi. (Saukkoriipi 2016) 

Kittilän kultakaivos tarjoaa työpaikan noin 400 työntekijälle, jonka lisäksi kaivosalueella 

työskentelee noin 400-600 urakoitsijaa tilanteesta riippuen. Noin puolet (52%) kaivoksen 

työntekijöistä on Kittilän kunnan asukkaita ja 90% tulee Lapin alueelta. Näin ollen 

Agnico Eaglen Kittilän kaivos on alueellisesti merkittävä työllistäjä. (Saukkoriipi 2016) 
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Kuva 1. Ilmakuva Kittilänkaivoksesta (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Tuotannon käynnistyessä kaivoksen tunnetut malmivarat olivat noin 15-16 Mt, mikä 

tarkoitti kaivokselle noin 15 vuoden toiminta-aikaa tuotantokapasiteetin ollessa noin 1,1 

Mt/a. Vuonna 2016 päivitettyjen 1,6 Mt/a tuotantosuunnitelmien mukaisesti 

mineraalivarannot riittävät vuoteen 2034 saakka, ja kaivosalueen sisällä tehdyt löydöt 

antavat lisää viitteitä uusista mahdollisista mineraalivarannoista. (Saukkoriipi 2016) 

2.2 Rikastusprosessi 

2.2.1 Kultamalmi 

Kittilän kaivoksen alueen kallioperä kuuluu varhaisproterotsooiseen Keski-Lapin 

vihreäkivivyöhykkeeseen, ja kaivoksen malmiesiintymä sijaitsee Kiistalan 

hiertovyöhykkeessä rauta- ja magnesiumvulkaniittien välissä. Kiistalan hiertovyöhyke on 

noin 25 km pitkä ja sen alueelta on löydetty useita eri mineralisaatiota. Kittilän kaivoksen 

alueella kulta on pääosin sitoutunut arseeni- ja rikkikiisujen sisälle ja vain noin 4 % siitä 

on vapaata, mikä tekee kullan erottamisesta hankalaa. (Saukkoriipi 2016) 
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2.2.2 Murskaus 

Louhitun malmin prosessointi alkaa murskaamolta, jonka materiaalin virtaus on 

nähtävissä kuvassa 2. Kiviautot joiden kantavuus on 90 tonnia kuljettavat maan alta 

louhitun kiviaineksen murskaamon edustalla sijaitsevaan malmikasaan. Tästä kasasta 

pyöräkone sitten syöttää malmia täryerottimelle, joka lajittelee kiviaineksen raekoon 

mukaan. Täryerotin lajittelee lohkareet, joista suuremmat siirtyvät leukamurskaimen 

käsiteltäväksi ja pienemmät ohittavat murskaimen pudoten suoraan kuljettimelle. 

Leukamurskaimessa malmin raekoko pienennetään 800 millimetristä alle 100 

millimetriin. (Aalto 2014) 

 

Kuva 2. Murskaamon materiaalivirta (Aalto 2014) 

Murskattu malmi siirtyy tärykuljettimella välikuljettimelle, jonka päässä oleva 

magneettierotin poistaa kivien seasta mahdolliset metalliset kappaleet. Välikuljettimelta 

malmi putoaa suuntaa vaihtavalle hihnakuljettimelle, joka tilanteen mukaan kuljettaa 

malmin uudelle tai vanhalle välivarastolle. (Aalto 2014) 

Agnico Eagle Finland Oy:n tavoitteena on tulevaisuudessa investoida nostokuilu 

maanalaisen kaivoksen tarpeisiin, minkä myötä malmin autokuljetuksia saataisiin 
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vähennettyä. Nostokuilun rakentamisen yhteydessä murskaus on tarkoitus siirtää maan 

alle, jolloin maan päällä sijaitseva leukamurska jäisi pois käytöstä. (Aalto 2014) 

2.2.3 Jauhatus 

Jauhatuksessa malmia syötetään välivarastoilta 5,5 MW SAG-myllylle (Semi-

Autogenous Grinding). Syötettyä kiviainesta mylly jauhaa käyttäen jauhinpaloina 

malmikiviä sekä erillisiä jauhinkappaleita. Riittävän jauhatuksen jälkeen malmi siirtyy 

myllyn päähän rumpuseulalle, josta liian suuren raekoon kiviaines palautetaan takaisin 

SAG-myllyyn ja muu aines jatkaa matkaansa täryseulalle. Täryseulalta hieno kiviaines 

jatkaa matkaansa syklonille ja edelleen ylisuuri jae palaa myllyn jauhettavaksi. (Aalto 

2014; Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Sykloneilla sopivan kokoinen jae erotetaan eteenpäin vaahdotukseen. Tavoitteena on että 

75% vaahdotukseen menevästä malmista alittaa 75 mikrometrin halkaisijan. Syklonin 

toiminta perustuu paineen avulla luotuun nopeaan pyörimisliikkeeseen, joka 

keskipakoisvoiman synnyttäessään pakottaa raskaammat partikkelit syklonin reunoille ja 

sitä myöten pohjalle. Keveämmät partikkelit taas siirtyvät syklonin keskelle ja poistuvat 

sen päältä. Kuvassa 3 on esitelty syklonin toimintaperiaate. Syklonin alite eli liian suuri 

jae palautetaan pienemmälle 2,2 MW:n kuulamyllylle jauhatukseen. Syklonin ylite eli 

hyväksytty jae jatkaa kulkuaan vaahdotukseen. (Aalto 2014; Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 
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Kuva 3. Syklonin toimintaperiaate (Compatible Components Corporation 2017) 

2.2.4 Vaahdotus 

Jauhatuksen jälkeen malmille seuraa kaksivaiheinen vaahdotus. Vaahdotuksen 

ensimmäisessä vaiheessa rikasteesta pyritään poistamaan kaikki orgaaninen hiili, sillä 

siitä on haittaa rikastuksen muissa prosesseissa. Vaahdotuksen toisessa vaiheessa 

sulfiittivaahdotuksella kerätään pois kaikki sulfiittimineraalit, joihin kulta on sitoutunut. 

Sulfiittivaahdotuksen ylite jatkaa matkaansa, kohti sakeutusta ja pesua. Sakeutuksen 

tarkoitus on nostaa rikastelietteen kiintoainepitoisuutta ja pesun on tarkoitus varmistaa 

kloorin poistaminen ennen autoklaavikäsittelyä. Sakeutuksen ja pesun jälkeen rikaste 

pumpataan varastosäiliöihin. Vaahdotuksen poistetut jakeet eli hiilivaahdotuksen ylite ja 

sulfiittivaahdotuksen alite johdetaan neutralointiin. (Aalto 2014; Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 



16 

 

2.2.5 Kullan erotus 

Kullan erotus sulfiittirikasteesta alkaa, kun varastosäiliöstä pumpataan rikastetta 

autoklaavin syöttösäiliöön ja siitä edelleen autoklaaviin. Autoklaavin tehtävänä on 

hapettaa sulfidimineraalit 25 barin paineessa ja 200 °C:n lämpötilassa. 

Autoklaavikäsittelyn jälkeen liete pumpataan CIL-valmennin tankkeihin (Carbon in 

Leach), joissa suoritetaan pH:n nosto haluttuun arvoon. Valmentimilta liete pumpataan 

CIL-liuotuspiiriin, jossa kulta liuotetaan syanidin avulla kulta-syanidikompleksiksi. 

(Aalto 2014; Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

CIL-liuotuspiiriin annostellaan aktiivihiiltä vastavirtaan, jolloin aktiivihiili tarttuu kulta-

syanidikompleksiin. CIL-liuotuspiiristä hiili ja siihen sitoutunut kulta pumpataan pois 

pesuseulan kautta happopesuun, jossa hiilestä poistetaan epäpuhtaudet ja hiili 

neutralisoidaan lipeällä. Happopesun jälkeen liete siirretään strippauskolonniin, jolloin 

lietteen lämpötila nostetaan noin 140 celsiusasteeseen ja 3 barin paineeseen. (Aalto 2014; 

Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Aktiivihiileen sitoutunut kulta liuotetaan syanidiliuotuksella, jonka jälkeen syntynyt liuos 

pumpataan elektrolyysiin. Elektrolyysissä kulta sakeutetaan sähkövirralla kennon 

pohjalle talteenotettavaksi ja valettavaksi. Liuotuspiirin lopussa jäännössyanidi 

hapetetaan INCO-prosessilla (International Nickel Company) vaarattomaan muotoon 

CIL2-altaalle läjitettäväksi. Prosessi perustuu syanidin muuttamiseen vähemmän 

vaaralliseen muotoon rikkidioksidin ja hapen avulla kupari katalyytin vaikutuksessa. 

Kuvassa 4 on nähtävissä Kittilän kaivoksen rikastusprosessin virtauskaavio. (Info Mine 

2017; Agnico Eagle Finland Oy 2017)  
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Kuva 4. Rikastamon prosessikaavio (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Autoklaavi syanidiliotusprosesseineen Kittilän kaivoksen rikastus on verrattain 

monimutkainen tapahtuma, joka vaatii toimiakseen paljon erilaisia kemikaaleja kuten 

syanidia, kalkkia, metubisulfaattia ja flokulanttia. Prosessin monimutkaisuus ja 

kemikaalien runsaus aiheuttavat tällöin omat haasteensa myös kunnossapidon 

toiminnalle. 

2.3 Autoklaavi 

Kittilän kaivoksen autoklaavi on lieriön muotoinen painehapetusastia, joka on 23 metriä 

pitkä ja 3,5 metriä leveä. Autoklaavin päämitat nähtävissä kuvassa 5. Autoklaavin 

tarkoituksena on paineen, hapen ja kuumuuden avulla rikkoa rikkikiisun hilarakenne 

kullan ympäriltä. Käsiteltävä malmiliete on autoklaavin sisällä ollessaan erittäin 

syövyttävää, jonka vuoksi autoklaavin sisäosa on lähes kokonaan vuorattu keraamisilla 

tiilillä ja muut osat ovat titaania. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 5. Autoklaavin päämitat (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Autoklaavi on kunnossapidon kannalta haastava työkohde ja sikäli erityinen, ettei muilla 

suomalaisilla kaivoksilla ole prosessissaan autoklaavia käytössä. Kaikki autoklaavin 

sisällä tehdyt työt ovat suljetun tilan työtä. Haasteina klaavin suljetun tilan töissä ovat 

haitalliset aineet, kuumuus ja ahtaat tilat, sekä sen rajoitetut kulkuyhteydet. Oman 

haasteensa tuovat lisäksi autoklaavin fyysinen koko ja sen yhteydessä kulkevat 

happilinjat. Kuvassa 6 on nähtävissä Kittilän kaivoksen autoklaavi omassa 

ympäristössään.  Autoklaavin sisällä työskentelevän henkilön voidaan katsoa kohtaavan 

kaikki kunnossapitotyölle ominaiset haittatekijät, aina fyysisistä haittatekijöistä, 

kemiallisiin ja psykologisiin. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 6. Näkymä autoklaavin ala- ja ylätasolla 
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2.4 Syanidin käsittelyn sertifiointi 

International Cyanide Management Code (ICMC) on International Cyanide Management 

Instituten (ICMI) myöntämä vapaaehtoinen syanidin käsittelyn sertifikaatti kulta- ja 

hopeakaivoksille. Sertifikaatin tarkoituksena on varmistaa syanidin turvallinen käyttö, 

sekä oikeanlaiset syanidirikastehiekan ja prosessivesien käsittelyt. Lisäksi sertifikaatti 

auttaa syanidin käsittelyn kehittämisessä, sekä ihmisten ja ympäristönsuojelussa. Syanidi 

sertifikaatti sisältää -yhdeksän osa-aluetta, joihin kuuluvat (International Cyanide 

Management Institute 2017): 

  Tuotanto 

  Kuljetus 

  Käsittely ja varastointi 

  Prosessi 

  Jälkihoitotoimet 

  Turvallisuus 

  Hätätilanteet 

  Koulutus 

  Sidosryhmät 

Yhtiöiden, jotka haluavat ottaa käyttöönsä ICMC-sertifikaatin, tulee kolmannen 

osapuolen auditoinnin avulla varmistaa, että sertifikaatin alle halutut toiminnot täyttävät 

sille asetetut vaatimukset. International Cyanide Management Institute aloitti toimintansa 

2002 ja vuoteen 2017 mennessä 269 toimijaa on saanut otettu sertifikaatin käyttöönsä. 

Monet globaalit taloudelliset toimijat, muun muassa G8-järjestö, ovat tunnustaneet 

ICMC:n edut. G8:n mukaan ICMC lisää sertifikaatin käyttöön ottaneiden toimijoiden 

läpinäkyvyyttä, auttaa ehkäisemään näiden ympäristö vaikutuksia ja vähentää 

väärinkäytösten riskiä. (International Cyanide Management Institute 2017) 

Vaikka sertifikaatti on tarkoitettu kattamaan kaikki tarpeellinen syanidin oikeassa 

käsittelyssä, odotetaan sitä käyttävien laitosten ehdottomasti noudattavan kansallisia 

lakeja, säädöksiä ja lupakäytäntöjä, mitkä voivat velvoittaa sertifikaattia tiukempia 

käytäntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ICMC-hyväksytty tuotantolaitos pystyy silti 
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rikkomaan kansallisia lakeja ja asetuksia. ICMC-sertifikaatti ei ole myöskään tekninen 

dokumentti, joten se ei anna tarkkoja vastauksia siihen, millä tekniikoilla syanidia tulisi 

käsitellä. Ulkopuolisten auditoijien ei siis oleteta antavan teknisiä ratkaisuja tai olevan 

paikallisen lainsäädännön asiantuntijoita. (International Cyanide Management Institute 

2017) 

Kittilän kaivos sai syanidisertifikaatin helmikuussa 2015 ensimmäisenä Agnico Eagle 

Mines Ltd kaivoksista. ICMI vaatii sertifikaatille katsantoa kolmen vuoden välein, jolloin 

nykyinen sertifikaatti menisi vanhaksi 2018 keväällä. Uusi katsanto on tällä hetkellä 

käynnissä ja se tulee valmistumaan vuodeksi 2018. Katsannossa käydään lävitse yllä 

mainitut asiat ja erityisesti CIL-alueelle tehtyjä ja tulevia parannuksia. (Agnico Eagle 

Finland Oy 2017) 
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3 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidon on määritelty käsittävän ”Kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, 

hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai 

palauttaa koneen toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun 

toiminnon.” (SFS-EN 13306:2010) 

Kunnossapito on merkittävää liiketoimintaa ja työllistäjä. Suomessa kunnossapito 

työllistää arviolta noin 200 000 henkilöä, joista noin neljännes eli 50 000 henkilöä 

työskentelee teollisuuden palveluksessa. Teollisuus sijoittaa koneiden ja laitteiden 

kunnossapitoon vuosittain noin 3,5 miljardia euroa. Jos kunnossapito olisi oma 

toimialansa, niin se olisi Suomen kolmanneksi suurin. (Järviö ym. 2007 s.26; Viinikainen 

2017 s.15) 

3.1 Mitä on kunnossapito 

Huolto- ja kunnossapito töitä on moninaisia. Joissain määritelmissä käsitteet ”huolto” ja 

”kunnossapito” erotetaan toisistaan. Yleisesti voidaan kuitenkin katsoa, että käsitteellä 

huolto tarkoitetaan kunnossapitotyötä. Yksinkertaistettuna kunnossapito on: ennakoivia 

toimia, vian etsintää ja vikojen korjaamista. Standardin SFS-EN 13306:2010 mukaan 

kunnossapito kattaa kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja 

liikejohdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on palauttaa tai ylläpitää koneen 

toiminta kyky, siten että kone pystyy suorittamaan halutun toiminnon. Kunnossapito 

määritellään hyvin samoin, mutta tarkemmin standardissa PSK 6021:2011. (Järviö 2012, 

s.17-19; SFS-EN 13306:2010)  

Teollisuudessa kunnossapidon päätehtävinä on varmistaa, että koneet ja laitteet toimivat, 

ne voidaan tarvittaessa kunnostaa ja että ne pysyvät kunnossa. Lisäksi kunnossapidon 

toimilla pyritään muun muassa: varmistamaan tuotteen hyvä laatu, pitämään yllä 

tuotannon mahdollisimman hyvää hyötysuhdetta, pitämään koneet käytössä ja 

käyttövalmiina sekä pitämään yllä turvallisia työolosuhteita. (Järviö 2012) 
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3.2  Kunnossapitolajit 

Vastakseen kunnossapidon päätehtävien asettamiin haasteisiin, teollisuuden 

kunnossapito voidaan jakaa kunnossapitolajeihin kuvan 7 luokittelun mukaisesti. 

 

Kuva 7. Kunnossapito lajit standardin SFS-EN 13306:2010 mukaan (Järviö 2012) 

Kuvassa 8 kunnossapitolajit jaotellaan standardin PSK 6021:2011 mukaan hieman eri 

tavalla. Siinä kunnossapitolajit on jaettu sen mukaan suoritetaanko työt suunnitellusti 

käynnin tai huoltoseisakin aikana, vai onko kyseessä työ, joka vaatii tuotantokatkon. 

Jaottelun mukaan ehkäisevään kunnossapitoon sisältyvät kaikki suoritettavat 

toimenpiteet ennen kuin vika pysäyttää laitteiston toiminnan. Ehkäisevä kunnossapito on 

säännöllistä tai sitä tehdään tarvittaessa. Ehkäisevään kunnossapitoon kuuluu muun 

muassa laitteiden tarkastaminen, kunnonvalvonta, määräysten mukaisuuden 

varmistaminen, toimintakunnon testaaminen ja toteaminen, käynninvalvonta ja 

vikaantumistietojen analysointi. (Järviö 2012 s.46-48) 
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Kuva 8. Kunnossapidon lajittelu korjattavan häiriön laadun mukaan, Standardi 

PSK 6021:2011 (Järviö 2012) 

Korjaavassa kunnossapidossa vikaantuvaksi todettu laite palautetaan jälleen 

toimintakuntoon. Korjaava kunnossapito voi olla joko suunniteltuja kunnostustöitä tai 

suunnittelemattomia häiriönkorjauksia. Korjaava kunnossapito pitää sisällään seuraavat 

tehtävät: vian määritys, vian tunnistaminen, vian paikallistaminen, korjaus, väliaikainen 

korjaus ja toimintakunnon palautus. (Järviö 2012 s.46-48) 

Huollon ja ehkäisevän kunnossapidon tehtävät ovat osittain päällekkäisiä. Jaksotettuun 

eli määrävälein tehtävään huoltoon sisältyvät seuraavat toimenpiteet: käytön suorittama 

kunnossapito, puhdistus, voitelu, kalibrointi, kuluvien osien vaihto, toimintakyvyn 

yleinen palauttaminen. (Järviö 2012 s.46-48) 

3.3 Huolto- ja kunnossapitotöiden riskit 

Huolto- ja kunnossapitotyöt ovat työturvallisuuden kannalta hyvin ongelmallisia tehtäviä. 

Kunnossapidon työtehtävien turvallisuutta heikentävät hyvin usein kiire, ergonomisesti 

hankalat työkohteet ja puutteet töiden suunnittelussa. Hyvin usein huolto- ja 

kunnossapitotöitä joudutaan tekemään tuotantolaitteiston ollessa yhä käynnissä. Lisäksi 

teollisuudenalasta riippumatta kunnossapidon töiden riskiä lisääviä tekijöitä ovat 
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väsymys, tehtävien taajuus ja puutteet suunnittelussa, laitteissa tai välineissä. (Lind ym. 

2007, 7-8) 

Henkilötasolla työturvallisuuden ongelmina ovat turvaton toiminta ja tarpeeton 

riskinotto. Myös puutteet suojainten ja suojusten käytössä lisäävät riskiä tapaturmiin ja 

työperäisten sairauksien kehittymiseen. Työtapakulttuurissa tapahtuu kuitenkin koko ajan 

kehitystä. Tarpeettomien riskien ottaminen on vähentynyt ja suojainten käyttö 

lisääntynyt. Silti määräyksistä ja valvonnasta huolimatta löytyy yksilöitä, joiden 

ajattelumallit eivät kohtaa nykypäivän vaatimuksia. (Lind ym. 2007, 7-8)  

3.4 Huolto- ja kunnossapitotöiden vaarallisuus 

Kunnossapidon työntekijät hoitavat hyvin vaihtelevia työtehtäviä, jonka vuoksi tehtävissä 

altistutaan monenlaisille vaaroille ja haittatekijöille: 

 Fyysiset haittatekijät 

o Melu, tärinä, kuumuus ja kylmyys, säteily, fyysinen rasitus ja 

hankalat työasennot eli huono ergonomia 

 Kemialliset haittatekijät 

o Asbestityöt, hitsauksessa ja leikkauksessa käytettävät vaaralliset 

aineet suljetuissa tiloissa 

 Biologiset haittatekijät 

o  Bakteerit (esim. legionella- ja leptospirabakteerit) 

 Psykologiset haittatekijät  

o huono työn organisointi, kiire, epäselvyydet 

Espanjalaisen työolokyselyn mukaan kunnossapitotyötä tekevät altistuvat näille 

haittatekijöille muita aloja useammin. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

2017) 

Suomessa 2003-2006 tapahtuneista työtapaturmista 14-17 prosenttia liittyi 

kunnossapitotöihin. Euroopan maista saatujen lukujen mukaan 2006 tapahtuneista 

kuolemaan johtaneista tapaturmista 10-15 prosenttia liittyi kunnossapitoon. Kuvassa 9 on 
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nähtävissä kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä Euroopan eri maissa. 

Työolokyselyn raportin mukaan tieteelliset tutkimukset osoittavat, että 

kunnossapitotöihin osallistuvien työntekijöiden ryhmässä esiintyy enemmän 

ammattitauteja ja työterveysongelmia. Esimerkkeinä mainitaan asbestoosi, syöpä, 

kuulohäiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. (Euroopan työterveys- ja 

työturvallisuusvirasto 2017) 

 

Kuva 9. Kunnossapidon tapaturmat Euroopassa (Euroopan työterveys- ja 

työturvallisuusvirasto 2017) 

Espanjalaisen työolokyselyn raportin mukaan kunnossapidon tapaturmista useimmat 

sattuvat suunnittelemattoman korjaavan kunnossapidon aikana. Riittämätön kunnossapito 

lisää siis vaaratilanteiden, tapaturmien ja työterveysongelmien mahdollisuutta. 

Ongelmien välttämiseksi työpaikalla on tärkeää ottaa käyttöön tarvittavat 

riskiarviointimenettelyt ja varotoimet. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

2017) 
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Kunnossapidon ja tuotannon laadun merkitystä tulisi arvioida työturvallisuuden kannalta. 

Etenkin suunnittelemattomien korjausten vaikutusta kunnossapidon työturvallisuuteen 

tulisi arvioida. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) Kittilän kaivoksella kunnossapidon ja 

tuotannon tasoa mitataan erilaisilla mittareilla eli KPI:llä (Key Performance Indicator). 

Kunnossapidolle käytettyjä mittareita ovat käyttöaste, käytettävyys, käyttövarmuus ja 

kokonaistehokkuus. (Rautanen s.45-47 2016) 
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4 TYÖSUOJELU 

Suomalainen työntekijä on töissä keskimäärin yli 60 000 tuntia elämänsä aikana. Näistä 

60 000 tunnista johtuen työolosuhteilla on suuri merkitys työntekijän terveydelle ja 

työkyvylle. Työsuojellulla pyritään vaikuttamaan näihin olosuhteisiin. Teollistumisen 

alkuajoista työolosuhteet ovat merkittävästi kehittyneet, ja huomattava osa kehitystä on 

tapahtunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Samalla kuitenkin työnkuva on 

usein muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja työsuhteet lyhyt aikaisemmiksi, mikä 

osaltaan lisää työsuojelun haasteita. (Laitinen ym. 2013) 

Työntekijän terveyden ja työkyvyn säilyttämisen lisäksi kansainvälinen kilpailu lisää 

painetta työolojen kehittämiseen. Vastoin yleistä käsitystä ei työhyvinvoinnin 

parantaminen näy suoraan tuotannon menetyksinä. Päinvastoin parantunut työilmapiiri ja 

järkevämmät työmenetelmät, jopa lisäävät yrityksen tuottavuutta. Lisäksi tapaturmat ja 

työperäiset sairaudet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2006 

yritykset maksoivat pakollisen työtapaturmavakuutuksen maksuja 670 miljoonaa euroa. 

Vakuutettujen kustannusten lisäksi työtapaturmista ja sairauksista aiheutuu myös 

vakuuttamattomia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi muiden kuin 

loukkaantuneen työajan menetykset, tapaturmassa sattuneet esinevahingot ja 

tuotannonmenetykset, ylityöt, toimitusten viivästymiset ja itse tapauksen selvittämisestä 

aiheutuvat kulut. (Laitinen ym. 2013 s.38-39) 

4.1 Työturvallisuuslaki 

Työympäristöä, työn terveellisyyttä ja turvallisuutta pyritään parantamaan lainsäädännön, 

sopimusten sekä yksityiskohtaisten toimenpiteiden avulla. Työturvallisuuslain 

säännökset ovat joustavia ja yleisluonteisia, joiden yksityiskohtaisempi sisältö määräytyy 

valtionneuvoston tarkemmilla asetuksilla. Lakia on sovellettava sekä yksityisellä, että 

julkisella sektorilla, pienillä ja suurilla työpaikoilla. Työturvallisuus lainsäädäntö antaa 

puitteet yritysten työsuojelutoiminnalle. (Mertanen 2014 s.8-10) 
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Uusi työturvallisuuslaki tuli voimaan vuoden 2003 alussa kumoten vanhan lain, joka oli 

vuodelta 1958. Uusi työturvallisuuslaki määrittelee työantajan ja työntekijän 

velvollisuudet ja painottaa työpaikan oma-aloitteellisuutta, sekä työnantajan ja 

työntekijän vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Työturvallisuuslain lisäksi työelämää 

ohjaavat muun muassa työaikalaki, työsopimuslaki, vuosilomalaki ja 

työterveyshuoltolaki. (Mertanen 2014 s.8-10, 137) 

4.2 Lain tarkoitus 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä, turvata työntekijän työkyky 

sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia. Työympäristön ja työolosuhteiden turvallisuudella 

pyritään varmistamaan työntekijän työkyky koko työelämän ajan. Työturvallisuuslaki 

antaa säädökset sille osalle työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, joka liittyy 

työntekemiseen ja työolosuhteisiin. Työterveyslainsäädäntö säätää työterveyshuoltoon 

kuuluvat osat. Lain tarkoitus on myös ennaltaehkäistä työssä tapahtuvia tapaturmia ja 

ammattitauteja sekä ruumiillisia ja henkisiä terveydenhaittoja ja vaaroja. Vaarojen ja 

tapaturmien ennaltaehkäiseminen onkin nykyaikana tärkein osa yritysten 

työturvallisuustavoitteita. (Virve 2014) 

Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan ja työntekijän velvollisuudet lain 

noudattamisen varmistamiseksi. Ensisijaisesti työnantajan kuuluu huolehtia työpaikkansa 

turvallisuudesta ja lain määrittämien säädösten täyttymisestä sekä olla tietoinen 

harjoittamansa toiminnan henkisistä ja fyysistä haitta- ja vaaratekijöistä. 

Työturvallisuuslaki myös korostaa työntekijän velvollisuuksia esimerkiksi mahdollisten 

vaarojen ja haittojen ilmoittamisessa sekä määrättyjen säädösten noudattamisessa. 

Rajoittavina tekijöinä voidaan pitää sellaisia tapahtumia joihin ei voida vaikuttaa tai 

joiden seurauksia ei oltaisi voitu välttää varotoimenpiteistä huolimatta. Työntekijän 

passiivisuus voi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla. (Virve 2014, s.24) 
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5 TAPATURMAT JA VAARATILANTEET 

5.1 Yleistä tapaturmista ja työtapaturmista 

Tapaturma määritellään onnettomuudeksi tai vahingoksi, joka syntyy aiheuttajan sitä 

tarkoittamatta ja tavanomaisesta varovaisuudesta huolimatta. Tapaturma ei johdu 

pelkästään yhdestä tapahtumasta, vaan kyseessä on aina tapahtuma sarja. Tapaturman 

taustalla on aina jokin häiriö tai virhe, toisin sanoen poikkeama. Työsuojelusanasto 

määrittelee tapaturman äkilliseksi ja tahattomaksi ruumiinvamman aiheuttavaksi 

tapahtumaketjuksi. Työtapaturma on juridinen tapahtuma, joka synnyttää 

korvausvelvollisuuksia ja mahdollisesti oikeudellisia seurauksia. Työtapaturman 

aiheuttama loukkaantuminen voi olla lievä tai vakava ja se voi johtaa jopa työntekijän 

kuolemaan. (Laitinen ym. 2013. s.51-89) 

Laitisen (2013, 52) mukaan työtapaturman äkillisyys tarkoittaa suunnittelematonta 

nopeaa tapahtumaa, johon ihmisen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Poikkeamaksi 

Laitinen luettelee poikkeamat teknisissä laitteissa, työympäristössä tai organisaation ja 

ihmisten toiminnassa. Poikkeamat voivat myös koostua olosuhteiden tai toiminnan 

normaaleista vaihteluista. Poikkeamien olemassaoloa kuvataan yleisesti kuvassa 10 

olevalla  jäävuorimallilla, jossa jokaista näkyvää tapaturmaa ja läheltä piti -tilannetta 

kohti on useita piilossa olevia häiriötekijöitä. 
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Kuva 10. Jäävuorimalli ja näkymättömät poikkeamat (Mertanen 2016 s.65) 

Suomessa sattui vuonna 2013 125 000 työtapaturmaa, joista noin 103 000 tapahtui 

työpaikalla ja 22 000 työmatkalla. Työtapaturmien ja etenkin vakavien työtapaturmien 

syiden tutkinnan ja torjunnan merkitys on erittäin suuri, niiden aiheuttamien 

kansantaloudellisten kustannusten ja tuotannonmenetysten johdosta. Kaikista 

työtapaturmista aiheutuu Suomen kansantaloudelle joka vuosi noin 400-500 miljoonan 

euron suorat kustannukset. (TVL 2014) 
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5.2 Tapaturman synty 

Työtapaturmien analysoimiseksi tapahtuma pilkotaan yleensä osiin. Työtapaturmien 

voidaan katsoa syntyvän ja tapahtuvan neljässä vaiheessa. Tapaturmaa edeltävässä 

vaiheessa yksi tai useampi poikkeama aiheuttaa tilanteen kehittymisen kohti 

hallitsematonta suuntaa. Ajallisesti tapaturmaa edeltävä vaihe voi olla äkillinen tai hyvin 

pitkä, jopa vuosia kestävä prosessi. Edeltävän vaiheen jälkeen varsinainen tapaturma 

syntyy suunnittelemattomana energian purkauksena. Tapahtuma on yleensä hyvin  

äkillinen ja ihmisen vaikutusmahdollisuudet siihen ovat rajalliset. Energia voi vapautua 

esimerkiksi ulkoisena energiana taakan tippuessa, tai ihmisen horjahtaessa, jolloin 

puhutaan sisäisestä energiasta. (Laitinen ym. 2013. 52) 

Kolmannessa vaiheessa vahinkojen syntyminen tapahtuu energian kohdistuessa ihmiseen 

ja/tai esineisiin/ympäristöön. Energian määrästä ja sen osumisesta riippuen vapautunut 

energia aiheuttaa eriasteisia tuhoja. Vahinkotapahtumia voi olla useita samaan aikaan tai 

peräkkäin. Vahingoilta voidaan myös välttyä eri syistä, esimerkiksi hyvän onnen, taitavan 

tilanteenhallinnan, suojausten tai henkilösuojainten ansiosta. (Laitinen ym. 2013. 52) 

Neljännessä eli tapaturman jälkivaiheessa vammojen vakavuudesta riippuen 

mahdollisesti vammautunut henkilö hoitaa vammansa itse, hakeutuu hoitoon, hänelle 

annetaan ensiapua, sekä järjestetään sairaalahoito. Lisäksi materiaaliset vahingot pyritään 

korjaamaan sekä palautetaan tilanne normaaliksi. Kuvassa 11 on esitetty tapaturman 

vaiheet ja ajallinen eteneminen. (Laitinen ym. 2013. 52) 
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Kuva 11. Tapaturman vaiheet ja ajallinen eteneminen (Laitinen ym. 2013) 

Aikaisempien teorioiden mukaan tapaturmat syntyivät ketjureaktiona, jossa ihmisen 

virhetoiminto on ketjun viimeinen lenkki. Jo tuolloin havaittiin, että tapahtumien 

alullepanijana oli usein ”kontrollin puute” eli virheet johtamisjärjestelmässä. Vaikka 

nykyisin tapaturmien katsotaan syntyvän useiden tekijöiden summana, mahdollisesti jopa 

ilman inhimillistä virhettä, ilmentää kuvan 12  kaavio eri tasojen suojausten vaikutusta 

tapaturmien ehkäisyssä. (Henttonen 2000) 

 

Kuva 12. Eri tasojen suojausten vaikutus tapaturmien ehkäisyssä (Henttonen 2000) 
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Onnettomuuksien syntymisen ja ehkäisyn eri tasoihin kuuluvat organisaation toimintavat, 

toimintaolosuhteet, välitön tekninen tai inhimillinen virhe ja suojaus- tai 

suojainjärjestelmät. Onnettomuuden laukaisevat välittömät virheet löytyvät, ihmisen tai 

teknisen järjestelmän toiminnasta, mutta sen juuret ovat syvemmällä organisaation 

piilevissä virheissä. Organisaation virheitä tehdään esimerkiksi suunnittelussa, 

järjestelmissä ja prosesseissa, koulutuksessa, toimintatapojen määrittelyssä, 

kunnossapidossa, budjetoinnissa sekä tiedonkulussa. Ajallisesti piilevät virheet voivat 

olla hyvin etäällä itse onnettomuudesta, jolloin niiden tunnistaminen on vaikeaa. 

(Henttonen s.11-12 2000) 

5.3 Työperäisen sairauden synty 

Työperäisen sairauden syntyketju eroaa työtapaturman syntyketjusta, mutta sisältää 

kuitenkin samoja piirteitä. Edeltävässä vaiheessa työntekijä altistuu työssään 

kuormitustekijöille joiden määrä, laatu ja voimakkuus vaihtelevat olosuhteiden mukaan. 

Mukana voi olla myös onnettomuusluonteisia äkillisiä altistuksia, mutta varsinainen 

työtapaturmalle ominainen äkillinen vammaan johtava tapahtuma puuttuu. Merkittävin 

ero työtapaturman ja työperäisen sairauden välillä on syntymisen ajallinen kesto. 

Työperäinen sairaus syntyy ajan kuluessa ja pitkäaikaisen altistuksen jatkuessa. (Laitinen 

ym. 2013. 53-54) 

Työperäisen sairauden syntymiseen tarvittavaa pitkäaikaista altistusta kuvaa kuvan 13 

kolmion asento. Työtapaturmassa tapahtuma on äkillinen ja kolmio on esitetty 

pystyasennossa. Työperäisessä sairaudessa kolmio on käännetty vaakasuoraan, mikä 

ilmentää sairauden kehittymistä altistuksen jatkuessa. Työperäisen sairauden ensi oireet 

ovat vaaratilanteiden kaltaisia varoituksia. Lievissä tapauksissa työperäisen sairauden 

oireet voivat olla ohimeneviä ja parantua altistuksen loputtua. Vakavassa tapauksessa 

altistus voi johtaa pysyvään sairastumiseen ja jopa kuolemaan. (Laitinen ym. 2013. 53-

54) 
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Kuva 13. Työperäisen sairauden vaiheet ja eteneminen (Laitinen ym. 2013) 

5.4 Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen 

Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä työnantajalleen kaikista tapaturmista 

ja läheltä piti -tilanteista. Yleensä tämä tapahtuu työntekijän lähimmän esimiehen kautta. 

Työnantajan tulee tutkia kaikki henkilövahinkoihin ja poissaoloihin johtaneet tapaturmat, 

sekä ilmoittaa niistä niiden vakavuuden mukaan vakuutusyhtiölle mahdollisia korvauksia 

varten. Vuonna 2016 voimaan astuneen tapaturma- ja ammattitautilain mukaan 

työnantajan on tehtävä kyseinen ilmoitus 10 päivän kuluessa. Perustelluista 

ammattitautiepäilyistä lääkärit ilmoittavat työsuojeluviranomaiselle. (Mertanen 2016 

s.64; Finlex 459/2015)  

Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin tärkeyttä ei voida korostaa liikaa. Usein 

työturvallisuusosastoa kritisoidaan siitä, että sen metodit perustuvat jälkiviisauteen. 

Oikein toteutettuna läheltä piti -tilanteiden raportointi antaa työturvallisuusosastolle ja 

työntekijöille itselleen tärkeää tietoa ennakoivaan tapaturmien torjuntaan. Helpon ja 

nopean raportoinnin tulisi siis olla itsestäänselvyys jokaiselle yritykselle. Kittilän 

kaivoksella turvallisuuspoikkeamien, tapaturmien ja läheltä piti-tilanteiden 
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raportoinnissa käytetään Intelex-järjestelmää. Jäävuorimallin mukaisten 

”näkymättömien” hankaluuksien esiin tuomiseksi Kittilän kaivoksella on käytössä 

Kanadalainen työkortti- ja valvontamalli. (Nordsafety – 7 ideaa 2017; Agnico Eagle 

Finland Oy 2017)  
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6 TYÖTURVALLISUUDEN MITTAAMINEN 

Työturvallisuuden mittaamisella tarkoitetaan turvallisuuteen liittyvien asioiden 

määrällistä ja laadullista valvontaa. Hyvin usein työturvallisuuden mittaaminen nähdään 

ainoastaan työtapaturmien määrien seurantana, mutta mittaamiseen on myös monia muita 

keinoja. Nämä keinot haaraantuvat objektiivisiin ja subjektiivisiin keinoihin, jotka 

jakaantuvat neljälle eri osa-alueelle. Mittaamisen tärkein tavoite on seurata toiminnan 

kehitystä sekä tuottaa tietoa yrityksen johdon ja sen sidosryhmien päätöksenteon tueksi. 

(Henttonen 2000) 

Työturvallisuuslaki 738/2002 ja Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 

aikaisemmin tapaturmavakuutuslaki 608/1948, asettavat vaatimuksia työturvallisuuden 

seurannalle. Vaatimusspesifikaatiota OHAS 18001 voidaan myös käyttää 

työturvallisuuden johtamisen tukena (Finlex 738/2002, 459/2015, 608/1948; Tuppura 

ym. 2010) 

6.1 Työturvallisuuden mittaamisen keinot 

Työturvallisuutta ja työturvallisuuden tasoa on teollisuuden yrityksissä perinteisesti 

mitattu seuraamalla tapaturma-, onnettomuus-, ja sairaustilastoja. Yleisesti puhutaan 

työpaikkatapaturmamittareista ja sairauspoissaolomittareista. Niiden tuloksena saadaan 

tapaturmataajuus tai tapaturmaesiintyvyys, tapaturmapoissaoloprosentti tai 

sairauspoissaoloprosentti. Jo tapahtuneita poikkeamia mitattaessa on kyseessä reagoiva 

mittari. (Henttonen 2000)  

Jälkikäteen tietoa tuottavien mittarien käytettävyys yleensä heikkenee työturvallisuuden 

parantuessa ja nolla tapaturmaa -tavoitteiden lähentyessä. Tällöin esimerkiksi 

tilastollinen vaihtelu voi tuottaa tapaturmattomia kausia ja siten tuottaa valheellista dataa 

työturvallisuuden tilasta.  Paremman työturvallisuuden seurannan vuoksi yrityksellä on 

oltava tätä tilannetta varten toimivia ennakoivia mittareita. Ennakoiviin mittareihin 

kuuluvat esimerkiksi (Tuppura ym. 2010) : 
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 Turvallisuushavainnot (myös vaaratilanne- tai läheltä piti –ilmoitukset tai 

turvallisuuspoikkeamat) 

 Riskiarvioinnit ja vaarakartoitukset 

 Koulutukset 

 Työturvallisuustasojen kartoitukset ja turvallisuuskierrokset 

Mittareita valittaessa on otettava huomioon myös niiden luonne: Onko kyse määrällisiä 

vai laadullisia asioita mittaavasta mittarista, esimerkiksi turvallisuuskoulutusten ja niihin 

osallistuneiden työntekijöiden määrästä (määrällinen) tai lakisääteisten vaatimusten 

täyttymisestä (laadullinen). Mittareita tarkastellessa kannattaa huomioida myös niiden 

riippumattomuus, eli onko mittauksen tulos sama mittaajasta riippumatta (objektiivinen 

mittaus) vai vaikuttaako mittaajan tulkinta tulokseen (subjektiivinen mittaus). 

Taulukoissa 1 ja 2 on eritelty esimerkkejä erilaisista turvallisuuden mittareista. 

(Henttonen 2000) 
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Taulukko 1. Esimerkkejä reagoivista mittareista (Henttonen 2000) 

 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä ennakoivista mittareista (Henttonen 2000) 
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6.2 Työturvallisuuden mittaamisen tavoitteet 

Työturvallisuuden mittaamisen tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja jatkuva 

turvallisuuden tason tarkkailu. Oikein rakennettu mittaristo antaa selkeän kuvan 

toimipaikassa vallitsevasta turvallisuustilanteesta yhtiölle ja sen sidosryhmille. Erityisesti 

yrityksen johto tarvitsee mittaustietoa päätöksentekonsa tueksi. Asioita, joita ei voi mitata 

tai hinnoitella, on paljon vaikeampaa huomioida päätöksenteossa. Työturvallisuuden 

mittareita tarvitaan myös, kun ohjataan resursseja eri kohteisiin työturvallisuuden 

kehittämiseksi.  

Vastuulliset yritykset vaativat myös urakoitsijoiltaan työturvallisuuden kunnollista 

hoitamista ja raportointia. Työturvallisuuden mittareiden tuloksia voidaan käyttää yhtenä 

arviointikriteerinä valittaessa alihankkijoita. Hyviä tuloksia on saatu myös palveluita 

ostavan yhtiön omalla seurannalla urakoitsijoiden toiminnasta. Esimerkiksi Neste Jacobs 

kartoittaa tarkasti eri urakoitsijoidensa TRIF-lukuja (Total Recordable Injury Frequency) 

ja turvallisuussuunnitelmia. Tämän lisäksi esimerkiksi turvallisuusohjeiden laiminlyönnit 

merkitään muistiin ja yleensä nämä merkinnät vaikuttavat tuleviin urakoihin. (Alajoki 

2012; Tuppura ym. 2010)  

6.3 Intelex 

Intelex on turvallisuusasioiden seuranta- ja raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

auttaa yrityksiä parantamaan suorituskykyään, vähentämään riskejä, varmistamaan 

työturvallisuus, lainsäädännön velvoitteiden noudattaminen ja ennen kaikkea turvata 

työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Agnico Eagle otti Intelexin käyttöön vuonna 2011 

ja sen jälkeen Intelexiin on kirjattu 11603 poikkeamaa ja 809 korjaavaa tai ehkäisevää 

toimenpidettä. (Turvallisuuspalkinto merkittäviä parannuksia Intelexin avulla 2017)  

Tällä hetkellä Agnico Eagle käyttää Intelex-järjestelmää 11 eri toimipaikassa ja neljällä 

eri kielellä. Intelex mittaa yrityksen suorituskykyä kuudella eri mittarilla, jotka esittelevät 

tärkeimmät tiedot sattuneista poikkeamista. Intelex on merkittävä tekijä raportointi- ja 

seurantatyökaluna siihen, että Agnico Eagle:n tapaturmataajuus on laskenut vuoden 2011 
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arvosta 3,23 tapaturmaa 200 000 työtuntia kohti vuoden 2014 tapaturmataajuuden arvoon 

1,65. (Turvallisuuspalkinto merkittäviä parannuksia Intelexin avulla 2017)  

Intelexin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamien sekä 

riskiarvioiden raportointi ja seuranta. Näiden seurantaa auttavat lisäksi Intelexin 

monipuoliset raportointityökalut, jotka mahdollistavat tietojen käsittelemisen vaivatta 

ymmärrettävään muotoon. Työkortin ja valvontamallin käyttämisen vakiintuessa etenkin 

työkorttien käyttämisen seurannan tulisi kehittyä Intelexin ansiosta. 

(Turvallisuuspalkinto merkittäviä parannuksia Intelexin avulla 2017) 

Intelexin käyttöönoton yksi kantavia voimia on Agnico Eagle Mines Ltd:n terveys- ja 

turvallisuusneuvoja Michel Tetreault. Hän vastaa osaltaan myös Intelexin 

jatkokehityksestä. Hänen mukaansa Intelexin seuraavina kehitysaskelina tulee olemaan 

käytön helpottaminen esimerkiksi Intelexin oman mobiilisovelluksen avulla. (Agnico 

Eagle Finland Oy 2017) 

Intelexin tärkeimpiä ominaisuuksia työturvallisuuden kehityksen kannalta on 

turvallisuuspoikkeamien ja riskiarviointien korjaavien  ja ehkäisevien toimenpiteiden 

seuranta. Jokaisella toimenpiteellä on oma vastuuhenkilönsä, jonka tehtävänä on 

varmistaa niiden suorittaminen ja kirjata edistyminen järjestelmään. Intelexin omia 

raportointityökaluja käyttäen yhtiön on siten mahdollista saada tietoa tapahtuneesta 

työturvallisuuden kehityksestä ja sen yleisestä tasosta.  (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Intelexin raportointityökalut mahdollistavat tiedonkulun myös työntekijöille. Erityisesti 

työkorttikommentien raporttipohjia on kehitetty, jotta kommenttien pohjalta saatua 

palautetta ja kehitystä on mahdollisimman helppo seurata. Kuvassa 14 on nähtävissä 

automaattisesti juoksevaa listausta menneen kuukauden työkorttikommentteihin. 

Kyseistä listausta käytetään muun muassa osastojen turvapalvereiden materiaalina. 

(Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 14. Työkorttikommenttien raporttipohja Intelex järjestelmässä 

Työkorttikommenttien raportti sisältää tehdyn työkorttikommentin, sen vastuuhenkilön, 

korjaavan toimenpiteen ja edistymisen kommenttit. Yhtenä ongelmana Intelexin käytössä 

on Oracleen tehtyjen työmääräysten edistymisen seurannan puute. Oracle taas on J.D 

Edwards EnterpriseOne:n luoma resurssienhallintaohjelmisto. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 

6.4  Asiakirjahallinta 

Intelex sisältää työkalut myös toimivaan asiakirjahallintaan. Kyseinen ominaisuus kulkee 

asiakirjaohjauksen nimellä, ja se on tarkoitettu turvallisuuteen liittyvien ohjeistusten 

säilytystä ja hallinnointia varten. Tarkoituksena on pitää työntekijöiden saatavilla kaikki 

kaivoksen päivittäisissä tehtävissä tarvittavat ohjeet aina kaivoksen yleisperehdytyksestä 

lähtien. Kunnossapidon työturvallisuuden parantamiseksi työn edetessä luodaan vastaava 

hakemisto myös kunnossapidon työohjeita ja lukitusmenettelyjä varten. Kuvassa 15 on 

nähtävissä Kittilän kaivoksen asiakirjahakemisto ja sinne lisättyjä turvallisuus- ja 

työohjeita. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 15. Intelexin hakemistorakenne 

6.4.1 Vastuullisen kaivotoiminnan hallintajärjestelmä (RMMS) 

Agnico Eagle Mines Ltd asiakirjojen hallinnassa käytetään vastuullisen kaivostoiminnan 

hallintajärjestelmää eli RMMS:ää (Responsible mining management system). Järjestelmä 

määrittelee, kuinka asiakirjat, esimerkiksi työohjeet, luodaan, katselmoidaan, 

hyväksytään, jaetaan ja tarvittaessa korvataan. Esimerkiksi asiakirjan nimeämisen tulee 

noudattaa tarkasti RMMS-ohjeistuksessa määritettyä tapaa sen helpon jäljittämisen 

takaamiseksi. Kuvassa 16 on nähtävissä RMMS-dokumentoinnin rakenne. 
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Kuva 16. RMMS-dokumentoinnin rakenne (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

RMMS-dokumentoinnin alimman osan muodostavat operatiiviset- ja työohjeet sekä 

erilaiset työssä tarvittavat oppaat. Operatiiviset- ja työohjeet sisältävät tarkan, vaiheittain 

kuvatun ohjeistuksen tietyn työn ja prosessin suorittamiseksi. Kriittinen ohjeistus koskee 

jokaista Kittilän kaivoksella työskentelevää henkilöä ja se sisältää tietoa esimerkiksi 

vaarallisen jätteen käsittelystä ja vaarallisista aineista. Paikallisten ohjeiden yläpuolella 

sijaitsevat AEM:n (Agnico Eagle Mines) yleiset ohjeet, joiden tärkeys määräytyy niiden 

sijainnilla pyramidissa. Yhtiön arvojen sijaitessa pyramidin huipulla tulisi jokaisen 

Agnico Eaglen työntekijän ne tuntea. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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7 RISKIEN HALLINTA 

Riskien hallinnalla tarkoitetaan työntekijöille vaaraa aiheuttavien tekijöiden 

tunnistamista ja niistä aiheutuvien riskien merkittävyyden arviointia sekä tarvittaessa 

tapahtuvaa riskien vähentämistä. Riskien hallinta on järjestelmällistä ja suunnitelmallista 

toimintaa, jolla varmistetaan työolosuhteiden turvallisuus. Kuvassa 17 on jaoteltu riskien 

hallinnan osa-alueita. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2017) 

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun mukaan riskien hallinnassa on kolme vaihetta: 

 vaarojen ja haittojen tunnistaminen 

 tunnistettuun vaaraan liittyvän riskin merkityksen arviointi työntekijän 

terveydelle ja turvallisuudelle 

 riskien torjunta tai pienentäminen.  

 

Kuva 17. Riskien hallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2017) 
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7.1 Riskien luokittelu 

Kun työpaikalla oleva vaara on havaittu arvioidaan sen aiheuttamat riskit. Työnantajan 

on  mahdollisuuksiensa mukaan poistettava kaikki työhön liittyvät vaarat. Käytännössä 

kaikkia vaaroja ei voida poistaa, jolloin työnantajan on arvioitava vaaran jäljelle jäävä 

merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle eli jäännösriskin suuruus. 

(Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2017) 

Agnico Eagle Mines Ltd:n käyttämässä riskinarvioinnissa käytetään kuvassa 18 esitettyä 

5x5-taulukkoa, jossa riskin merkittävyys saadaan kaavasta: 

Riski= seuraukset × todennäköisyys. 

 

Kuva 18. Kittilän kaivoksen riskien arvionti -matriisi (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 

Riskin suuruus määrittellään tapahtuman seurausten vakavuuden ja tapahtuman 

todennäköisyyden avulla. Tapahtuman todennäköisyyden arviointi perustuu Agnico 

Eagle Mines Ltd:n aiempiin kokemuksiin arvioitavasta tilanteesta. Merkittävimmät riskit 



46 

 

syntyvät silloin, kun riskin toteutumisen todennäköisyys on suuri ja seuraukset vakavat. 

Riskien merkittävyys vaihtelee matalasta (1-4 pistettä) aina erittäin korkeaan (20-25 

pistettä). Erittäin korkean ja korkean riskin työt ovat Kittilän kaivoksella sellaisia, joita ei 

missään olosuhteissa tule aloittaa ennen kuin tarvittavat riskien hallintakeinot riskin 

ehkäisemiseksi on käytetty. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

7.2 Riskien hallintakeinojen tyypit  

Riskien hallintakeinot on jaoteltu eri ryhmiin tehokkuutensa mukaan. Näitä riskien 

hallintakeinoja ovat: 

 Poistaminen 

 Täydellinen hallinta 

 Osittainen hallinta 

 Perustason hallinta 

 Ei tehokkaita hallintakeinoja 

Poistaminen tarkoittaa riskin aiheuttavan vaaratekijän tai ympäristövaikutuksen 

poistamista työpaikalta. Kunnossapidon töissä tämä tarkoittaisi, että vaarallinen 

työmenetelmä korvataan toisella. Esimerkiksi paloherkällä työalueella työt suunnitellaan 

siten, että hitsaamisen sijasta voidaan käyttää pulttiliitoksia. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 

Riskin täydellinen hallinta tarkoittaa sitä tilannetta, jossa työntekijän ei edellytetä 

juurikaan tekevän erityisiä toimenpiteitä turvallisuutensa varmistamiseksi tai 

ympäristövaikutusten estämiseksi. Kuitenkin täydellisen hallinnan toteutuminen voi 

edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastuksia toimivuuden varmistamiseksi. Esimerkkinä 

täydellisestä hallinnasta voidaan mainita automaattipysäytyksellä toimivat koneet ja 

laitteet ja automaattiset vesienkäsittelyjärjestelmät. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Osittaisella hallinnalla riskejä pyritään välttämään dokumentoiduilla, ohjeistetuilla 

hallintatoimenpiteillä, koulutuksella ja henkilökohtaisilla suojavälineillä. Osittainen 

riskien hallinta edellyttää työntekijän osaamista ja erityisiä toimenpiteitä vaarojen ja 
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vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi. Esimerkiksi työ- ja lukitusohjeet voidaan 

soveltuvin osin katsoa riskien osittaiseksi hallinnaksi. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Perustason hallintakeinot rajoittuvat dokumentoimattomiin ohjeisiin ja henkilökohtaisten 

suojavarusteiden käyttöön. Perustason hallinta on tehottomin riskien hallinnan muoto ja 

merkittävien riskien kohdalla se tulisi aina päivittää vähintään osittaisen hallinnan tasolle. 

Perustason hallinnan alapuolelle jäävät ainoastaan ne tapaukset, joissa riskien hallintaan 

ei ole tehokkaita keinoja tai ne puuttuvat kokonaan. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

7.3  Riskien hallinnasta turvallisuuden hallintaan 

Hyvä riskien hallinta vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista ja kehittämistä. Agnico Eagle 

soveltaa turvallisuusajattelussaan nolla tapaturmaa -periaatetta, jonka mukaisesti 

työturvallisuutta jatkuvasti parantamalla voidaan työtapaturmista ja poikkeamista 

aiheutuvat vahingot välttää. Tämän toteuttamiseksi Agnico Eagle kerää aktiivisesti tietoa 

työtapaturmista, läheltä piti -tilanteista ja työn riskeistä. (Työsuojelunhallinnon 

verkkopalvelu 2017; Agnico Eagle Finland Oy 2017)  

Aktiivinen riskien arviointi on tärkeää, sillä se on tehokas ja systemaattinen tapa puuttua 

riskitekijöihin ennen kuin vaaratilanteita ja tapaturmia tapahtuu. Toinen riskiarvioinneista 

saatava hyöty saadaan, kun joudutaan priorisoimaan tehtäviä toimenpiteitä.  
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Työolosuhteiden korjaamiseksi valittavia toimenpiteitä voidaan arvioida seuraavilla 

kriteereillä (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2017): 

 Turvallisuustason kasvu: Mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan riskejä 

pienennettyä sitä parempi toimenpide on   

 Vaikutusten laajuus: Mitä useampaan riskiin tai useamman henkilön 

turvallisuuteen toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on. 

 Vaatimusten täyttyminen: Mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata 

lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

esiintyneet puutteet, se kannattaa toteuttaa. 

 Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: Mikäli toimenpiteen ansiosta työn 

sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen 

olisikin vähäinen. 

 Kustannustehokkuus: Parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita. Usein 

hyvinkin pienillä parannuksilla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.  

7.4 Riskiarviointi 

Riskiarviointiprosessi on menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja arvioida 

terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä riskejä sekä arvioida 

mahdollisten jo toteutettujen hallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Työn riskien arvioinnilla 

saadaan kokonaiskuva työpaikan ja turvallisuuden tilasta ja kehittämistarpeista. 

(Työturvallisuuskeskus – Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen 2017) 

(Henttonen, s.86 2000) Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on aktiivisesti 

kartoitettava työhön liittyviä riskejä. (Finlex 738/2002) Riskiarvioinnin perusteella 

päätetään ovatko havaitut riskit hyväksyttäviä vai eivät. Riskinarviointi on osa 

vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmää RMMS:ää, jonka oikeanlaiseen 

toteuttamiseen Kittilän kaivos on sitoutunut. Aktiivinen riskien arviointi on myös tärkeä 

osa turvallisuusajattelua, sillä sen avulla voidaan puuttua riskien aiheuttamiin vaaroihin 

ennakolta, ennen niiden toteutumista. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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7.4.1 Riskiarviointiprosessi 

Riskiarvioinnin on prosessina oltava systemaattinen ja johdonmukainen, jotta voidaan 

varmistua sen oikeellisuudesta. Johdonmukaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi 

suhteessa Agnico Eagle Mines Ltd:n aikasempiin kokemuksiin. Toisin sanoen jos 

arvioinnissa ei esimerkiksi tunnisteta riskiä, joka on jo aikasemmin menneisyydessä 

aiheuttunut poikkeaman, on arviointi tällöin epäonnistunut. (Hietala 2017) 

Riskejä tunnistettaessa ensisijaisena tietolähteenä toimivat ne työntekijät, joiden 

pätevyysaluetta riskiarvionti koskee. Toissijaisina tietolähteinä voivat toimia muun 

muassa seuraavat tekijät: 

 Työ- ja menettelyohjeet 

 Aikasemmat tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

 Aiemmat riskiarvioinnit ja vaarojen tunnistamiset 

 Prosessikaaviot 

Riskiarviointiprosessin yhtenä osana on riskien priorisointi niiden 

vaikuttavuusjärjestykseen. Riskien priorisointi auttaa ohjaamaan resursseja niihin 

kohteisiin, joissa niiden vaikuttavuus on suurin tai välttämätön työn suorittamiseksi. 

Riskien priorisoinnissa käytetään hyväksi riskien arviointimenettelyä, jossa riskit 

luokitellaan yllä mainitun matriisin mukaisesti. Joskus kuitenkin myös matalan riskin 

töihin voidaan ohjata resursseja, mikäli käytetty riskien hallintakeino tuo ohessa muita 

hyötyjä, esimerkiksi parantunut työn sujuvuus. Tällaiseksi riskien hallintakeinoksi 

voidaan määritellä esimerkiksi kiinteiden työtasojen asennus huollettavan kohteen 

yhteyteen. Saavutettuina hyötyinä ovat tällöin parantunut työnturvallisuus, työn 

ergonomia ja tehokkuus. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Riskiarviointimenettelyssä havaituille riskeille annetaan aina alustava pisteytys ilman 

olemassa olevia hallintakeinoja, sekä lopullinen pisteytys hallintakeinojen käyttöönoton 

jälkeen. Alustavan luokituksen olemassaolo on tärkeää, koska se auttaa ymmärtämään 

miksi kyseisiä hallintakeinoja ylipäätään tarvitaan. Näin voidaan perustella eri ohjeiden 

tiukka soveltaminen, sekä koulutuksen tarpeellisuus. (Hietala 2017) 
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7.4.2 Riskiarviontitapahtuma 

RMMS:n mukainen riskiarviointi tulee ohjeistuksen mukaan suorittaa pienryhmissä, 

jonka jäsenet ovat selvillä arvioitavista toiminnoista ja tilanteista sekä niiden vaaroista. 

Arviointiryhmään tulee kuulua vähintään seuraavat henkilöt: 

 Useampi kokenut työntekijä 

 Ympäristö, terveys ja turvallisuuasioista vastaava henkilö jonka toimiala liittyy 

arvioitavaan seikkaan tai vaaraan 

 Henkilö joka tuntee käytettävän arviointimenetelmän 

Kokemusten mukaan riskiarviointi ryhmän kokoa kannattaa rajoittaa. Kaksi asentajaa, 

esimies ja riskiarviointiin perehtynyt henkilö yleensä riittävät järkevästi rajatun aiheen 

käsittelyyn. Riskiarvioinnin tehokas aikataulutus on tärkeää. Kattava valmistelu, pieni 

ryhmäkoko ja suunniteltu ajankäyttö tekevät riskiarvioinnista tehokkaan tapahtuman, 

jolloin kunnossapito pystyy irrottamaan resursseja niihin helpommin ja useammin. 

Riskiarvioinneissa tärkeintä on toteuttaa niissä havaitut toimenpiteet 

turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

7.5 Turvakierrokset 

”Suomessa arvostetaan johtajaa, joka jalkautuu tuotantoon, tavallisten työntekijöiden 

pariin. Johdon turvallisuuskierrokset alkavatkin olla tuttuja näkyjä työpaikoilla. Johto 

vie kävellessään turvallisuusviestiä.” (3T ratkaisut 2017) 

Turvallisuuskierrokset ovat ennakoivaa turvallisuustoimintaa, jonka tarkoituksena on 

ennaltaehkäistä ei-toivottuja tapahtumia. (Henttonen s.21 2000) Oikein toteutettut 

turvallisuuskierrokset vähentävät työn mahdollisia riskejä,  mahdollistavat kentällä 

tapahtuvaa työntekijöiden ohjausta ja opastusta, sekä antavat myös mahdollisuuden 

kuunnella henkilöstön omia näkemyksiä. Turvallisuuskierrokset ovat johtajille paikka 

näyttää esimerkkiä, sekä välittämistä turvallisuusasioissa. Tämän vuoksi on tärkeää miten 

turvallisuuskierrokset toteutetaan. Tärkeää olisi pelkästään välittömiin poikkeamiin 

puuttumisen sijaan pyrkiä kannustamaan työntekijöitä kohti parempaa 
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turvallisuuskulttuuria. Toimintatapojen kehittyessä turvallisesta työskentelystä tulisi 

antaa myös tunnustusta. (3T ratkaisut 2017) 

Turvallisuuskierrokset ovat osa Kittilän kaivoksen arkea. Viikottaiset 

turvallisuuskierrokset tehdään rikastamon, varaston ja maanalaisen kaivoksen alueilla. 

Rikastamon alueella turvallisuuskierros toteutetaan, joka torstai klo 12 alkaen ja siihen 

kuuluvat rikastamon toiminnot kunnossapitohallia lukuunottamatta. Kierrokselle 

osallistuu yksi tai useampi turvallisuuden toimihenkilö, sekä työsuojeluvaltuutettu, 

lisäksi työntekijät voivat osallistua halutessaan. Toteutettujen turvallisuuskierrosten 

tulokset kirjataan kuvassa 19 nähtävälle rikastamon siisteyskierroksen kortille. Valmiit 

raportit esitetään työntekijöille, arkistoidaan sähköisesti ja ne ovat osa henkilöstön 

tulospalkkausta. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 19. Rikastamon turvallisuuskierroksen kortti 
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8 TYÖKORTTI JA VALVONTAMALLI 

Työkortti ja valvontamallijärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa Agnico Eagle Mines 

Ltd:n kaivoksissa ja niiden tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja kommunikointia 

kaivoksilla. Valvontamalli on vuonna 1996 Kanadan kaivosteollisuudessa käyttöön otettu 

työkalu, jonka tarkoituksena on tehostaa tapaturmien ehkäisyä. Yhtenä syynä 

käyttöönottoon on vuonna 1996 tapahtunut vakava kaivosonnettomuus, jonka vuoksi 

kaivosteollisuuden edellytettiin tehostavan tapaturmien ehkäisyä. (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

Vuoteen 1996 mennessä kaivosteollisuuden työturvallisuudessa oli tapahtunut parannusta 

entiseen verrattuna, mutta tapaturmatilastoja leimasi silti sahalaitailmiö. Kuvassa 20 

nähtävän kuvaajan sahalaitailmiön syynä oli reaktiivinen toiminta, jolloin turvallisuuteen 

keskityttiin vasta sen jälkeen, kun onnettomuus oli ehtinyt jo tapahtua.  Valvontamallin 

ja työkortin ideologiana on pyrkiä reagoimaan ennakolta mahdollisiin riskitekijöihin. 

(Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 20. Työturvallisuuden kehitys Quebecin kaivosteollisuudessa (Agnico Eagle 

Finland Oy 2017) 
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Työkortti on valvontamallin osa, jonka päivittäisinä käyttäjinä toimivat työntekijät ja 

heidän esimiehensä. Työkortin tarkoituksena on auttaa havainnoimaan työturvallisuuteen 

ja työympäristöön liittyviä asioita sekä edistää kommunikaatiota eri vuorojen ja osastojen 

välillä. Ensisijaisesti kortin oikeasta käytöstä on vastuussa työntekijän lähin esimies, 

mutta ylempien toimihenkilöiden tehtävänä kaivoksen johtajaan asti on valvonnalla 

varmistaa korttien oikea ja yhtenäinen käyttö (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Työturvallisuuden kannalta valvontamallin tavoitteina ovat: 

 Vuorovaikutusten ja viestinnän paraneminen 

 Jatkuva havainnointi ja havainnointien kirjaaminen ylös työkorttiin 

 Työntekijöiden oppiminen 

 Koko henkilöstön osallistuminen turvalliseen tuotantoon 

 Turvallinen tuotanto 

Valvontamallin hyödyt tulevat ilmi varmistettuna tiedonkulkuna ja vaaratilanteiden ja 

riskien ennakolta havaitsemisena. Valvontamallissa käytetty työkortti toimii 

tarkistuslistana tehdyille töille sekä alustana työntekijän kirjallisille kommenteille 

työpaikan mahdollisista haittatekijöistä. Työkortin ja valvontamallin kautta olennaisena 

hyötynä on turvallisuusajattelun siirtyminen esimiesten ja turvallisuusosaston vastuulta 

työntekijälle. Työkortin oikeaoppinen käyttö kehittää henkilöstön turvallisuusajattelua 

vaatiessaan työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn mahdollisiin riskitekijöihin 

työkortin täyttämiseksi. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

8.1 Työkortin ja valvontamallin käyttö 

Valvontamallin perusideologia koostuu 4-vaiheisesta jatkuvasta prosessista, jonka osat 

toistetaan tarpeenmukaan poikkeamien ilmetessä. Valvontamallin prosessin pääosat ovat 

tarkastus, suunnittelu, päätös ja toteutus ja ne ovat nähtävissä valvontamallin logossa 

kuvassa 21. Logon jokaiselle värille on olemassa oma merkityksensä. Esimerkiksi 

tarkastusvaiheessa oleva punainen symboloi vaaraa, joka voi olla olemassa ja 

toteutusvaiheen keltainen jäljelle jäänyttä riskiä tai vaaraa joka on jäänyt huomaamatta. 
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Neljän pääosan lisäksi valvontamallissa on kaksi erillistä vaihetta, jotka sijoittuvat 

työvuoron alkuun ja loppuun. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 21. Valvontamallin logo (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

8.1.1 Työvuoron alku 

Valvontamallin ideologiassa työvuoron alku on ensimmäinen kontakti esimiehen ja 

työntekijöiden kesken. Tällöin esimies jakaa tehtävät ja työkortin, jonka jälkeen 

keskustellaan töistä, erityisvaatimuksista ja mahdollisista työhön liittyvistä riskeistä sekä 

tarvittavista työkaluista, laitteista ja materiaaleista. (Kuvassa 22) Kaikki työntekijät ovat 

paikalla, mutta ohjeet annetaan jokaiselle tarpeen mukaan erikseen. (Agnico Eagle 

Finland Oy 2017) 
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Kuva 22. Työkortin etusivu 

8.1.2 Tarkastusvaihe 

Tarkastusvaiheessa työkohteelle siirtyessään työntekijä tarkastaa kulkureitit, työkohteen, 

koneet, laitteet, työkalut ja suojavarusteet kuvassa 23 nähtävän listauksen mukaisesti ja 

poikkeavuuksia havaittaessa ne korjataan välittömästi. Mikäli poikkeamien 

korjaamisessa on jokin este, raportoidaan niistä eteenpäin. Kunnossapidossa tyypillisiä 

poikkeamia voivat esimerkiksi olla puutteet suojavarusteissa tai riittämätön valaistus. 

Esimiehen tehtävänä on omalla kierroksellaan toteuttaa sama tarkastus ja näin osaltaan 

valvoa työntekijöiden suorittamien tarkastusten laatua. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

8.1.3 Suunnittelu 

Valvontamallin suunnitteluvaiheessa työntekijä korjaa havaitun poikkeaman ja 

tarvittaessa keskustelee esimiehen kanssa eri ratkaisuvaihtoehdoista. Esimies kirjaa 

työkorttiin suunnitellut tehtävät, tehtäviin liittyvät mahdolliset riskit ja niiden korjaavat 
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toimenpiteet. Työntekijä kirjaa lisäksi työtehtävään liittyvät erityiset riskit. 

Suunnitteluvaiheeseen tulee varata aikaa työtehtävästä sekä turvallisuusriskeistä 

keskustelemiseen. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 23. Työkortin sisäaukema 

8.1.4 Päätös 

Yhteisen suunnittelun jälkeen esimies tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä 

mahdollisten riskien hallitsemiseksi ja tehtävän toteuttamiseksi. Ennen päätöstä 

esimiehen on tärkeää kuulla kaikkia niitä työntekijöitä, joilla on tilanteessa aiheeseen 

sanottavaa ja tarpeen mukaan perustella miksei hyväksynyt heidän ideoitaan. Jos tehtävän 

turvallisesta suorittamisesta ei voida olla varmoja täytyy valvontamallin kolme edellistä 

vaihetta käydä uudelleen läpi (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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8.1.5 Toteutus 

Työn toteutusvaiheen keltainen väri muistuttaa riskistä, joka voi aina olla olemassa: Työtä 

tehdessä valvontamallin toteutusvaiheessa voi ilmetä uusia poikkeamia. Poikkeaman 

ilmettyä käydään läpi valvontamallin kolme edellistä vaihetta. Vaihdettaessa työkohdetta 

kulkureiteille ja työpaikalle suoritetaan samat tarkastukset kuin ensimmäisen työkohteen 

tarkastusvaiheessa. Esimiehen käydessä työntekijän luona toisella kierroksella hän 

tarkastaa suunnitellun työn suorituksen, työmenetelmän ja mahdolliset uudet poikkeamat. 

Tämän suoritettuaan esimies täyttää toteutus osan työkorttiin. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 

8.1.6 Työntekijöiden kommentit 

Työntekijän havaitessa poikkeaman, jota hän ei itse voi korjata, tulee hänen ilmoittaa siitä 

työkortin etusivulla olevassa kommenttiosassa. Esimiehen tehtävänä on kirjata 

kommentit ylös ja keskustella niistä alaistensa kanssa, annettuihin kommentteihin hänen 

tulee antaa vastauksensa mahdollisimman pian. Kommentteihin liittyvät toimenpiteet ja 

niiden edistyminen ilmoitetaan työntekijälle. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

8.2 Työkorttiin liittyvä oikeusturva 

Oikeaoppinen työkortin käyttö on tärkeää turvallisuuden lisäksi myös työntekijän ja 

esimiehen oikeusturvan kannalta. Arkistoidut työkortit toimivat oikein käytettynä 

todisteena siitä, mitä työvuoron aikana on päätetty ja työtehtäviä tehty. Mahdollisten 

turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamien tutkinnassa työkortit muodostavat osan 

tutkinnassa käytettävästä aineistosta. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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9 KOLME TURVALLISUUDEN TEESIÄ KITTILÄN 

KULTAKAIVOKSELLA 

9.1 Henkilökohtaisten suojainten käyttö 

Henkilökohtaisten suojainten käyttö on pakollista kaikille kaivosalueella liikkuville 

toimisto- ja sosiaalitilojen ulkopuolella muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Välttämättömiin suojaimiin kuuluvat kypärä, suojalasit, turvakengät ja heijastava 

suojavaatetus. Näiden lisäksi käytetään tilannekohtaisia varusteita, esimerkiksi pölyt ja 

kaasut suodattavaa hengityssuojainta. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Henkilösuojaimet ovat välttämättömiä suojautuessa kaivoksen päivittäisiä vaaroja ja 

haittoja vastaan, jonka vuoksi niiden käyttöä seurataan tarkasti. Havaituista 

laiminlyönneistä seuraa ensimmäisenä varoitus ja toisena sanktio. (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

9.2 Putoamissuojaus 

Putoamissuojauksella tarkoitetaan niitä tarvittavia toimenpiteitä, joilla estetään 

henkilöiden ja tavaroiden hallitsematon putoaminen. Suojauksen piiriin kuuluvat kaikki 

avonaiset tasot, väli- ja yläpohjat, kuilut ja muut aukot joihin henkilö tai tavara voi pudota. 

Putoamisvaljaiden lisäksi putoamissuojauksen keinoihin kuuluvat suojakaiteet ja kannet, 

väliaikaiset kulkuesteet ja varoituskyltit. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

9.3 Lukitusmenettely 

Koneiden ja laitteiden lukitusmenettely ja nollaenergiatilaan saattaminen on yksi 

olennaisimmista työturvallisuuden toimenpiteistä. Sen tavoitteena on suojata kaikki 

työpaikalla liikkuvat työntekijät ja ulkopuoliset, esimerkiksi urakoitsijat. 

Lukitusmenettely parantaa kaikkien lukituilla laitteilla työskentelevien turvallisuutta. 

Lukitusmenettelyn tulee vastata vähintään sen maan lakeja ja standardeja, missä 

menettely suoritetaan. Lukitusmenettely on ainoastaan niin hyvä kuin se taso jolla sitä 
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suoritetaan, jonka vuoksi oikean menettelyn varmistaminen vaatii jokaisen työntekijän 

kouluttautumista ja sitoutumista. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

9.3.1 Lukitusmenettelyn tarkoitus 

Lukitusmenettelyn tarkoituksena on estää vahingossa tapahtuva laitteiden tai koneiden 

käynnistyminen ja energiatilaan kytkeminen, paineistus sekä estää mahdollista 

varastoitunutta energiaa vapautumasta. Tärkeimmät syyt laitteen käynnistymisen 

estämiseen ovat:  

 Laitteella, sen lähellä  tai sisällä työskentelevien ihmisten suojeleminen 

 Laitteen suojeleminen tai viallisen käytön estäminen 

Lukitusmenettelyä tulee noudattaa kirjaimellisesti, sillä huolimattomuus ja laiminlyönnit 

vaarantavat ihmishenkiä. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

9.3.2 Lukitusmenettelyn käyttäminen 

Lukitusmenettelyä tulee käyttää aina kun AEM työntekijä tai ulkopuolinen urakoitsija 

työskentelee seuraavissa ympäristöissä: 

 Kone joka on pysäytetty, mutta ei eristetty energialähteistä 

 Sähköjohtojen, virtapiirien, höyryputkien tai vaarallisia nesteitä sisältävien 

putkien parissa. 

 Mikä tahansa suljettu tila kuten säiliö, kaapelijohto, syvälaite, putkisto, laskuputki 

tai kanava, joka voi täyttyä, tai johon vaarallisia nesteitä, höyryjä tai kaasuja voi 

kerääntyä 

9.3.3 Roolit ja vastuualueet 

Ennen lukituksen suorittamista työntekijöiden tehtävänä on tiedottaa lukituksesta sen 

alueen esimiehelle, jonka vastuualueella lukittava kone sijaitsee. Näin koneesta vastaava 

henkilö tietää valtuuttaa lukituksen. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Lukitusta suorittavan työntekijän vastuulla on: 

 Ottaa selvää tarvittavasta menettelystä ja soveltaa sitä tarvittaessa 

 Perehtyä käynnistyksen estolomakkeen sisältöön ja niihin varotoimiin mitkä on 

toteutettava ennen työn aloittamista 

 Soveltaa kaikkia käynnistyksenestolomakkeessa mainittuja pakollisia toimia 

 Keskeyttää työt havaitessaan poikkeaman menettelyssä tai muutoksen 

lomakkeessa ja informoida esimiestä tai vastaavaa henkilöä tästä 

 Auttaa tarvittaessa käynnistyksen estomenettelyn noudattamisen todentamisessa 

 Ilmoittaa kaikki poikkeamat, jotka estävät käynnistyksen eston toteuttamista 

 Jättää monilukon viimeinen paikka tyhjäksi, jotta seuraavat työntekijät voivat 

lisätä siihen toisen monilukon 

Esimiesten vastuulla on: 

 Ymmärtää ja toimeenpanna menettely 

 Varmistaa että kaikki hänen määräysvaltansa alaiset työntekijät (mukaan lukien 

ulkopuoliset urakoitsijat) tuntevat menettelyn 

 Varmistaa niiden työntekijöiden asianmukainen koulutus, jotka suorittavat 

käynnistyksen estoa vaativaa työtä 

 Tarpeen vaatiessa tarkastaa työkohteen 

 Keskeyttää työt havaitessaan poikkeaman menettelyssä tai muutoksen 

käynnistysestolomakkeessa olosuhteissa 

 Varmistaa että varotoimia noudatetaan moitteettomasti työn alusta loppuun 

 Hyväksyy hänen määräysvaltansa alaiset työt 

 Varmistaa että jokainen työntekijä koulutetaan menettelyyn ja saa oman 

henkilökohtaisen lukkonsa 

 Ehdottaa tarkoituksenmukaisia parannuksia 

 Varmistaa, että alihankintahenkilöstö noudattaa lukituksenestomenettelyä 
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9.3.4 Toiminnaneston vaatimat tarvikkeet 

Lukittavien koneiden toiminnan estämiseksi, jokainen työntekijä tarvitsee 

henkilökohtaisen lukon yksilöllisellä avaimella ja kaiverretulla nimellä tai nimilaatalla.  

Eri osastoille tarkoitetut lukot on myös värikoodattu eri väreillä: 

 Keltainen, Rikastamon käyttö  

 Musta, Rikastamon mekaaninen 

 Punainen, Urakoitsijat 

 Vihreä, Sähkö 

Muita lukitusmenettelyssä käytettäviä tarvikkeita ovat: 

 Monilukko 

 Ketjut ja venttiilikopat 

 Putkiston tulpat  

 Nollaenergiatilaan kytkemisen vaatimat tarvikkeet 

 Käynnistyksen estorasia, joko kiinteä tai siirrettävä 

 Tunnistelevy 

 Käynnistyksenestolomake 

9.3.5 Käynnistyksenestomenettely 

Käynnistyksenestomenettely yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että työntekijä 

tunnistaa vaaraa aiheuttavan energialähteen, (esimerkiksi sähkö, neste, paine), ja 

kiinnittää energian kulun estämiseksi henkilökohtaisen lukkonsa.  Tällöin kyseessä on 

yksinkertainen lukitus. Tämän jälkeen lukitulle laitteelle suoritetaan käynnistystesti, 

jonka tulos kirjataan lukkoon kiinnitettävään käynnistystestikorttiin. Tilanteesta riippuen 

mahdolliset linjat tyhjennetään, paineet vapautetaan ja suljettuihin tiloihin mentäessä 

tehdään ilmatesti. Laitteet joihin kohdistuu useita käynnistyksenestovaatimuksia vaativat 

tällöin moninkertaisen käynnistyksenestomenettelyn. Huomioon on otettava, että 

työntekijän tulee aina tietää missä käynnistyksenesto suoritetaan ja epävarmassa 

tilanteessa asiaa on kysyttävä esimieheltä. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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9.3.6 Monilukitus 

Monilukitus tulee kyseeseen silloin, kun lukitukseen osallistuu useampi kuin yksi 

työntekijä ja useampi kuin yksi laite. Jos kyseessä on pelkästään yksi laite, monilukko 

salvan käyttö on sallittu, mutta muutoin tulee käyttää lukitusrasiaa. Lukitusrasiaa 

käytettäessä jokainen työntekijä kiinnittää lukkonsa siten, että tunnistenumerot ovat 

näkyvissä. Kuvassa 24 on nähtävissä lukitusmenettely käytännössä rikastamon 

huoltoseisakissa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 24. Rikastamon huoltoseisakin lukitusmenettely 

Lukitusrasiaa käytettäessä käyntikoestuskortti kiinnitetään lukitusrasian riippulukkoon 

kaikkien nähtäväksi. Ennen työnaloittamista kyseisellä laitteella työntekijä asettaa 

lukkonsa rasiaan. Työn jatkuessa vuorojen vaihtumisajankohdan ylitse täytetään erillinen 

käynnistyksenestolomake. Aloittaessaan työskentelyn kukin työntekijä täytää 

lukituslomakkeen saapuessaan ja kuittaa allekirjoituksella poistumisensa lähtiessään 

henkilökohtaisen lukkonsa kanssa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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9.3.7 Nollaenergiatila 

Nollaenergia tila tarkoittaa laitteen eristämistä kaikista energialähteistä, näihin kuuluvat 

mm. Sähköinen, kemiallinen, mekaaninen ja hydraulinen energia. Huomiota on 

kiinnitettävä myös sekundääri- ja jäännösenergiaan, jota voi esiintyä esim paineen, 

hyöryn, irtoaineksen ja potentiaalienergian muodossa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

9.3.8 Lukituksen poistaminen 

Lukitus on poistettava aina töiden päätyttyä ja henkilökohtainen lukko poistetaan aina 

työmaalta poistuttaessa. Alueesta vastuussa olevaa esimiestä on tiedotettava lukituksen 

poistamisesta ja töiden päättymisestä. Muiden kuin oman lukon poistaminen tai 

poistamisen pyytäminen on kiellettyä. Mikäli työ jatkuu vuoron yli jätetään 

osastokohtainen lukko ”Kiinnitä lukko” kortilla varustettuna ja lukon avain luovutettuna 

seuraavan vuoron esimiehelle. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

9.4 Sanktiot 

Terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden laiminlyönneistä seuraa työntekijälle 

aina sanktio, jonka laatu vaihtelee tapauksen vakavuuden mukaan. Lievissä tapauksissa 

annetaan ensin suullinen ja sen jälkeen kirjallinen varoitus. Laiminlyöntien jatkuessa 

voivat lievätkin rikkomukset johtaa työsuhteen irtisanomiseen.  Vakavista rikkomuksista 

seuraa aina kirjallinen varoitus ja muu mahdollinen käsittely, esimerkiksi tarkempi 

tutkinta. Törkeistä terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä rikkomuksista seuraa aina 

välitön työsuhteen purkaminen. Erona työsuhteen purkamisen ja irtisanomisen välillä on 

purkamisen välitön voimaantuleminen ilman työsopimuksessa määritettyä 

irtisanomisaikaa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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10 RIKASTAMON TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

Vaatimus työntekijöiden perehdyttämisestä perustuu työturvallisuuslain 14. pykälään, 

jossa määritellään vaatimukset työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta.  Sen 

mukaan työnantajan on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, 

lisäksi työnantajan on työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon 

ottaen huolehdittava työntekijän riittävästä työhön perehdyttämisestä. (Finlex 738/2002) 

Laki määrittelee aihealueet, joilla työnantajan on tarjottava opetusta ja ohjausta, mutta ei 

anna yksiselitteistä vastausta siihen, mikä katsotaan ”riittäväksi” opetuksen ja ohjauksen 

tasoksi. Riittävää perehdytyksen tasoa määritettäessä on katsottava yleisesti työpaikan 

kokoluokkaa, yhtiössä vallitsevaa turvallisuuden tasoa ja työnkuvan haastavuutta. 

Suurissa yhtiöissä vaaditaan yhtenäistä kontrolloitua käytäntöä, jotta varmistetaan 

jokaisen työntekijän kohdalla annetun koulutuksen riittävyys ja oikeellisuus. (Finlex 

738/2002) 

Työturvallisuuslain lisäksi valtioneuvoston asetukset määrittelevät erityiskohteille 

vaaditun perehdytyksen. Näihin lukeutuvat muun muassa valtioneuvoston asetus 

403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. (Finlex 403/2008) 

10.1 Perehdytykset 

Ennen kaivosalueelle pääsyä kaikki työntekijät käyvät läpi kaivoksen yleisperehdytyksen 

ja rikastamon alueella työskentelevät henkilöt käyvät rikastamon perehdytyksen. Mikäli 

henkilö työskentelee alueella missä käsitellään syanidia, tulee hänen käydä erikseen 

järjestettävä syanidiperehdytys. Koulutusten tavoitteena on varmistaa kaikkien 

työntekijöiden tietous alueella olevista riskeistä ja niiden hallinnasta. (Agnico Eagle 

Finland Oy 2017) 
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Rikastamolla työskentelemiseksi työntekijän, Agnico Eaglen oman tai ulkopuolisen 

urakoitsijan, on siis vähintään käytävä: 

 Kaivoksen yleisperehdytys 

 Rikastamoperehdytys 

 Syanidiperehdytys, mikäli työskentely tapahtuu syanidin käsittelyalueella 

Mikäli työntekijä on yhtäjaksoisesti 90 päivää poissa kaivokselta, on hänen käytävä yllä 

mainitut perehdytykset uudestaan olosuhteissa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten 

vuoksi. Erityisesti tämä koskee urakoitsijoita, jotka työskentelevät pääsääntöisesti 

huoltoseisakeissa. Tällä menettelyllä varmistetaan, että töihin tuleva työntekijä on 

tietoinen kaivosalueella tapahtuneista muutoksista. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

10.2 Henkilökohtaiset suojavarusteet 

Rikastamon kunnossapidonasentajan henkilökohtaisiin suojavarusteisiin kuuluvat ne 

tarvikkeet, joita tarvitaan päivittäisessä työssä ilmeneviä haittatekijöitä vastaan. Kittilän 

kaivoksen rikastamolla esiintyvät haittatekijät ovat kunnossapidon toiminnalle hyvin 

tyypillisiä. Näihin haitta- ja vaaratekijöihin kuuluvat muun muassa: 

 Lika 

 Melu (Yli 80 dB) 

 Hienojakoinen pöly (Ilmassa leijuva) 

 Kemikaalit (Öljyt yms.) 

 Roiskeet (Esimerkiksi työstössä syntyvät kipinät ja kemikaalit) 

 Pimeys 

 Kaasut 
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Näiltä haitta- ja vaaratekijöiltä suojautumiseksi kunnossapidon työntekijältä vaaditaan 

vähintään seuraavaa suojavarustusta: 

 Palosuojatut näkyvät työvaatteet 

 Kypärä 

 Suojalasit 

 Kuulosuojaimet 

 Lamppu 

 Turvakengät 

 Työkäsineet 

 Pölymaski 

Lisäksi on erikseen määritelty työ- ja aluekohtaiset turvavarusteet joiden käyttöä 

vaaditaan esimerkiksi seuraavilla alueilla tai koneilla työskenneltäessä: 

 Moottorimaski (Autoklaavin yläosa, syanidialue) 

 Kaasumittari (Syanidi alue, suljetun tilan työt) 

 Kasvot peittävä visiiri (Kulmahionta koneella työskentely) 

 Hitsausmaski  

 Hitsarin esiliina (Työstettäessä isolla kulmahionta koneella) 

Ainoastaan oikein käytetyt suojavarusteet suojaavat kaivosalueella olevilta vaara- ja 

haittatekijöiltä. Vastuullisen kaivostoiminnan ideologian mukaisesti Agnico Eagle 

Finland on sitoutunut erilaisten vaarojen ja haittatekijöiden vaikutusten aktiiviseen 

vähentämiseen. Tämän vuoksi suojavarusteiden käytön laiminlyömistä pidetään erittäin 

haitallisena ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttämättä jättämisestä seuraa työntekijälle 

huomautus ja laiminlyöntien jatkuessa jopa irtisanominen. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 
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10.3 Syanidiperehdytys 

Jokaisen rikastamolla työskentelevän työntekijän tulee käydä syanidiperehdytys.  

Vaatimus perustuu syanidiliotusprosessin luomiin riskeihin, muun muassa 

prosessinhäiriötilanteissa, joissa erittäin myrkyllistä syanidivetyä voi vapautua. 

Perehdytyksessä käydään läpi alueet, joissa syanidia on käytössä, syanidin ominaisuuksia 

ja sen tunnistamista, toimintaa syanidin vaikutusalueella tapahtuvissa poikkeustilanteissa, 

syanidialtistuksen aiheuttamat oireet ja niiden ensiapu sekä toiminta vaaratilanteessa. 

(Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

10.4 Suljetun tilan työ 

Kunnossapitoon ja teollisuuteen kuuluvat oleellisesti suljetun tilan työt. Suljetun tilan 

töitä kutsutaan joskus säiliötöiden nimikkeellä, mutta niihin luetaan kaikilla niillä alueilla 

työskentely, joita ei ole tarkoitettu ihmisten oleskeluun, joissa kulku on rajoitettua ja 

ilmanvaihto puutteellista. Kittilän kaivoksen alueella suljetun tilan töitä ovat esimerkiksi 

autoklaavin sisällä tapahtuvat työt ja sakeuttimien sekä suppiloiden sisällä tapahtuva 

työskentely. Suljetun tilan työt ovat aina korkean riskin töitä, jotka vaativat erillisen luvan 

työn suorittamiseksi. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Syyt suljettujen tilojen töiden korkeaan riskiluokkaan johtuvat suljettujen tilojen 

rajoitetuista pääsyteistä, puutteellisesta ilmanvaihdosta, ahtaudesta, kuumuudesta, 

kylmyydestä, myrkyllisistä kemikaaleista ja mahdollisuudesta vaarallisiin muutoksiin, 

esimerkiksi hitsauksesta johtuvaan äkilliseen kaasupitoisuuksien nousuun ja hapen 

syrjäytymiseen. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Suljetun tilan riskejä pyritään hallitsemaan jokaiselle työlle erikseen sovittavalla 

menettelyllä, eli suljetun tilan työluvalla. Lupa käsittää ohjeistuksen ennen töiden 

aloitusta, töiden aikana, töiden jälkeen ja ohjeistuksen mahdollisissa hätätilanteissa 

toimimiseen. Näitä ohjeistuksia ja työn kulkua asetetaan aina valvomaan luukkuvahti, 

jonka tehtävänä on valvoa työnkulkua miehistöluukun välittömässä läheisyydessä.  

(Agnico Eagle Finland Oy 2017) 



68 

 

10.5 Työkoneiden käyttöön perehdyttäminen kaivoksella  

Työturvallisuuslain mukaan yhtiön on riittävästi perehdytettävä sen työntekijöitä eri 

työvälineiden käyttöön. Laki ei anna suoraa vastausta siihen, mikä voidaan katsoa 

riittäväksi perehdyttämisen tasoksi, jolloin linjaus tapahtuu yhtiön omalla päätöksellä. 

Käytännössä jokaiselle työvälineelle ei voida antaa kattavaa perehdytystä, vaan 

työntekijän oppiminen tapahtuu työn ohessa. Kuitenkin työvälineille joiden 

vääräoppisella käytöllä on suurimmat riskit turvallisuuden kannalta, on järkevää järjestää 

koulutus yhtiön sisällä. (Finlex 738/2002) 

Rikastamolla käytettäviin korkean riskin työvälineisiin voidaan luetella trukit, 

pyöräkoneet, kurottajat, siltanosturit ja henkilönostimet. Myös työsuojelulainsäädäntö 

asettaa erityisvaatimuksia näiden työvälineiden käyttöön. Valtionneuvoston asetuksen 

työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 14. pykälän mukaan: ”Trukin ja 

henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. 

Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt 

ja taidot työvälineen turvalliseen käyttöön.” (Finlex 403/2008) 

Kittilän kaivoksella trukin ja siltanosturin käytön perehdyttäminen tapahtuu kaivoksen 

omien perehdyttäjien toimesta. Henkilönostoihin liittyvä koulutus on usein tilattu suoraan 

ulkopuoliselta toimijalta ja näin on joskus myös toimittu siltanosturien käyttäjien 

kouluttamisessa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

10.5.1 Perehdytysmateriaalit 

Kittilän kaivoksella trukin ja siltanostureiden perehdyttämisessä käytetyt materiaalit ovat 

pääsääntöisesti olleet kunnossa. Kouluttajat vastaavat perehdytysmateriaaleista sekä 

niiden vaatimusten mukaisuudesta.  (Finlex 738/2002) 
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10.6 Urakoitsijoiden perehdyttäminen 

Kittilän kaivoksella työskentelee vuosittain noin 400 ulkopuolisen urakoitsijan 

työntekijää. Kaivosalueella työskentelemiseksi urakoitsijoiden työntekijöiden on 

suoritettava samat perehdytykset, mitä vaaditaan kaivoksen omilta työntekijöiltä. 

Rikastamolla työskentelevät urakoitsijat siis suorittavat kaivoksen yleisperehdytyksen, 

rikastamo- ja syanidiperehdytyksen. Työkoneiden käyttöön perehdyttämisen hoitavat 

urakoitsijat itse. Mikäli urakoitsijan työntekijä on poissa kaivosalueelta yhtenäisesti yli 

90 päivää, on tämän suoritettava edellä mainitut perehdytykset uudelleen mahdollisten 

muutosten vuoksi. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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11 TYÖTURVALLISUUSTILANNE KITTILÄN 

KULTAKAIVOKSELLA 

Agnico Eagle Mines Ltd on asettanut jokaiselle kaivokselleen tavoitteen laskea 

tapaturmataajuuttaan näille erikseen määrätylle tasolle. Tapaturmataajuus lasketaan 

tapaturmien määränä aina kahtasataa tuhatta työtuntia kohti, ja tämä laskentatapa eroaa 

hieman yleisemmin Suomessa käytetystä ’tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti’                   

-laskentakaavasta. 

Vuoden 2017 tavoite Kittilän kaivokselle on alittaa tapaturmataajuuden arvo 1.76 

tapaturmaa/200 000 h. Tavoite on realistinen etenkin verrattuna Agnico Eagle Mines Ltd 

konsernin yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan tapaturmataajuuden tulisi olla alle 1.25. 

Tämä tarkoittaa 8.8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Kuvassa 25 on nähtävissä 

vuoden 2017 tilanne kesäkuuhun asti ja vuoden 2016 koko tilanne. (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

 

Kuva 25. Vuoden 2017 kehitys (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Vuoden 2016 tapaturmataajuudeksi muodostui heikon alun jälkeen 2.05 tapaturmaa 

200 000 tuntia kohti. Vuosi 2017 käynnistyi paremmin ja 1.76 tapaturman tavoite on vielä  

toistaiseksi alitettu tapaturmataajuuden ollessa kesäkuussa 1.21. Tapaturmataajuus on 

kuitenkin vuoden 2017 alun jälkeen ollut noususuunnassa. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 
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11.1 Tilanteen kehitys vuodesta 2011 alkaen 

Vuodesta 2011 lähtien mitattuna Kittilän kaivoksen tapaturmataajuus on ollut 

pääsääntöisesti laskussa. Selvimmät poikkeukset kuvassa 26 nähtävään tilastoon tekevät 

vuodet 2014 ja 2016.  (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

Kuva 26. Kittilän kaivoksen tapaturmataajuuden kehitys vuodesta 2011 (Agnico 

Eagle Finland Oy 2017) 

11.2 Työturvallisuus kaivoksen työntekijöiden ja urakoitsijoiden 

kesken 

Kaivoksen henkilöstön määrä on omat työntekijät ja urakoitsijat yhteenlaskettuna  

noussut vuosina 2011-2016 687 työntekijästä aina 964 työntekijään. Kuvasta 27 huomaa, 

että työntekijöiden määrän noustessa tapaturmien määrän trendi on ollut kuitenkin 

laskusuunnassa. Selittävänä tekijänä työtapaturmien määrän laskussa on ollut kaivoksen 

toiminnan ja turvallisuuskulttuurin kehittyminen. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 27. Työntekijä- ja tapaturmamäärien kehitys (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Samaan aikaan ulkopuolisten urakoitsijoiden työturvallisuuden kehitys ei ole noudattanut 

samaa kaavaa. Kuvasta 28 nähdään,että urakoitsijoiden määrän noustessa vuosina 2011-

2016 217 työntekijästä aina 390 työntekijään, on tapaturmien määrä noussut tarkasti 

samaa linjaa seuraten. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

 

 

Kuva 28. Urakoitsijoiden työntekijöiden ja tapaturmien määrien kehitys (Agnico 

Eagle Finland Oy 2017) 
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Syitä urakoitsijoiden työturvallisuuden kehityksen suuntaukseen voidaan pohtia. 

Yleisesti urakoitsijan työntekijöiden tärkein työturvallisuuteen vaikuttava asia on heidän 

oma esimiehensä. Heidän suhtautumisensa ja asenteensa turvallisuuteen ratkaisevat 

suuresti, miten työntekijät ottavat turvallisuuteen liittyvät asiat huomioon. Tällöin 

tapaturma alttius jää yhtiökohtaiseksi tekijäksi. (Agnico eagle Finland Oy 2017) 

Toinen mahdollinen syy voi johtua urakoitsijan työntekijöiden työhön 

perehtyneisyydestä. Työntekijöiden tullessa talon ulkopuolelta heidän on paljon 

vaikeampi saada niin sanottua ”hiljaista tietoa” eli ohjeita, jotka liikkuvat suusta suuhun 

kaivosyhtiön omien työntekijöiden välillä. Tällöin urakoitsijoiden poikkeamien 

ehkäisyssä korostuvat selkeä ja helposti saatavilla oleva perehdytys ja työhön ohjeistus. 

Kuluvana vuonna näihin asioihin on kiinnitetty myös enemmän huomiota, jolloin 

urakoitsijoiden tapaturmataajuus on alkanut kääntyä laskuun. (Agnico Eagle Finland Oy 

2017) 

11.3 Työtapaturmat tyypeittäin Kittilän kaivoksella 

Kittilän kaivoksen töissä syntyvät työturvallisuuden poikkeamat jakautuvat suomalaiselle 

teollisuudelle hyvin ominaisesti.  Vuoden 2017 lokakuuhun mennessä Kittilän 

kaivoksella sattui yhteensä 538 turvallisuuspoikkeamaa kuvan 29 mukaisesti. Näistä yli 

puolet olivat kirjattuja läheltä piti -tapauksia. Kirjatuista tulipaloista ainoastaan yksi 

tapahtui maanalaisen kaivoksen toimintojen ulkopuolella.  
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Kuva 29. Tapaturmajako tyypeittäin (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Tapahtuneet 89 henkilövahinkoa jakaantuivat kuuteen eri luokkaan kuvan 30 mukaisesti. 

Kuvaaja sisältää 44 raportoitua henkilövahinkoa, jotka eivät vaatineet jatkotoimenpiteitä, 

sekä 5 työmatkatapaturmaa.  

 

Kuva 30. Tapaturmien vakavuudet (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuvan 31 mukaisesti ylivoimaisesti eniten sattui sormiin kohdistuneita haavereita, jotka 

johtuivat litistymisistä ja viilloista. Käsien jälkeen yleisin tapaturman kohde olivat jalat, 

joihin kohdistui yhteensä 24 tapaturmaa, joista polviin 10, nilkkoihin 7, jalkaterään 5 ja 

jalkaan 2, yleensä kompuroinnista johtuen. (Agnico Eagle Finland Oy 2017)   

 

Kuva 31. Tapaturmassa vahingoittuneet kehonosat (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

11.4 Työturvallisuus Agnico Eagle Mines Ltd kaivoksilla 

Kittilän kaivoksen työturvallisuustilanteen selvittämiseksi kaivoksen tapaturmataajuutta 

(Lti) verrataan Agnico Eagle Mines Ltd muiden kaivosten vastaaviin taajuuksiin. Näihin 

kaivoksiin kuuluvat Laronde, Lapa, Goldex, Meadowbank ja Meliadine Kanadassa. 

Lisäksi La India ja Pinos Altos Meksikossa. Kuvissa 32, 33 ja 34 on nähtävissä vertailu 

Agnico Eagle Mines Ltd eri kaivosten kesken. Yleisesti tapaturmataajuus on Agnico 

Eagle Mines Ltd:n kaivoksilla kolmessa vuodessa laskenut. Vuoden 2014 

tapaturmataajuuden keskiarvo oli 1.94 ja vuonna 2016 se oli laskenut 1,23 tapaturmaan 

200 000 työtuntia kohti. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 



76 

 

 

Kuva 32. Agnicon Eaglen kaivosten tapaturmataajuus 2014 (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

 

Kuva 33. Agnicon Eaglen kaivosten tapaturmataajuus 2015 (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 
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Kuva 34. Agnico Eaglen kaivosten tapaturmataajuudet 2016 (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

Agnico Eagle Mines Ltd:n omiin tilastoihin verratessa Kittilän kaivoksen 

työturvallisuudessa on kehittämistä. Ainoastaan Goldex ylitti Kittilän kaivoksen lukemat 

3,63 tapaturmantaajuudellaan. Kanadalaisten kaivosten alhainen tapaturmataajuus 

selittyy paikallisen kaivostoiminnan pitkillä perinteillä ja tämän kokemuksen luomilla 

työkaluilla. Agnico Eagle Ltd:n Meksinkon kaivosten vieläkin alhaisemmat taajuudet taas 

selittyvät näiden olemassa olevien työkalujen (valvontamalli ja työkortti) erittäin 

tarkkana seuraamisena. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

11.5 Työturvallisuustilanne Suomen kaivoksilla 

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme Kittilän kultakaivokseen verrattavaa kaivosta, 

näihin kuuluvat Boliden Kevitsa Oy:n nikkelikaivos Sodankylässä, Pyhäsalmi Mine Oy:n 

rikkikiisukaivos Pyhäsalmella ja Outokumpu Chrome Oy:n kromikaivos Kemissä. 

Kaivokset työllistävät urakoitsijat mukaan lukien useita satoja työntekijöitä, Kittilän 

kaivoksen ollessa isoin 803 työntekijällä ja Pyhäsalmen pienin 270 työntekijällä. 

Kuvaajassa 35 on esitetty kaivosten työturvallisuustilanne käyttäen tunnuslukuina 

Tapaturmataajuutta Lti (Lost time incident) ja prosentuaalisia sairaspoissaoloja. 

(Kaivosvastuu 2015) 
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Kuva 35. Kaivosten tapaturmataajuudet ja sairaspoissaolot (Kaivosvastuu 2015) 

Vuoden 2015 tunnuslukujen valossa Agnico Eagle:n Kittilän kaivos sijoittuu 

työturvallisuuden osalta toiseksi. Syinä tähän ovat Kittilän kaivoksella jatkuvana 

tapahtunut työ turvallisuuden edistämiseksi. Vuoden 2016 noussut tapaturmataajuus ja 

Kevitsan vieläkin alhaisemmat lukemat osoittavat, että työtä on vielä jatkettava. Lisäksi 

olemassa olevien lukujen valossa on syytä kiinnittää huomiota Kittilän kaivoksen 

korkeaan sairaspoissaolojen määrään ja niiden mahdollisiin syihin. (Kaivosvastuu 2015) 

11.6 Rikastamon kunnossapidon haastavat työkohteet 

Rikastamolla sijaitsee monia haastavia työkohteita. Näihin haastaviin työkohteisiin 

lukeutuvat CIL-alue, autoklaavin alue, kalkkisiilot ja kaikki suljetun tilan alueet, 

esimerkiksi sakeuttimet ja suppilot. Diplomityö tilattiin erityisesti autoklaavin alueelle 

johtuen autoklaavin alueella aikaisemmin sattuneista tapaturmista, laitteiston 

kriittisyydestä huoltoseisakin keston kannalta ja autoklaavin erityislaatuisuudesta 

kaivosteollisuuden prosessin osana. Autoklaavia pidetään rikastamon kunnossapidossa 

haastavana työkohteena sen sisältämien haitallisten aineiden, suljetun tilan töiden ja 

useiden yhtä aikaa suoritettavien työvaiheiden vuoksi. 
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Muita vaihtoehtoja riskiarvioiden tekemisen lähtökohdaksi olisivat olleet CIL-alueella 

tehtävät työt ja kalkkisiiloilla tapahtuva työskentely. Nämä kuitenkin rajautuivat 

aikaisessa vaiheessa työn ulkopuolelle. Syynä kalkkisiilojen ulos rajautumiseen oli 

tehtävän työn niukkuus. Kaivoksella sijaitsee kaksi kalkkisiiloa, joiden turvallisuus on 

tällä hetkellä korostetun seurannan alla. CIL-alueella taas turvallisuusselvitystä tehdään 

ulkoisen auditoijan toimesta ICMC sertifioinnin yhteydessä. CIL-alueen töissä on 

kuitenkin potentiaalisia tehtäviä jatkossa tehtäville riskiarvioinneille. 

 

 



80 

 

12 EHDOTUKSET TYÖTURVALLISUUDEN 

PARANTAMISEKSI 

Diplomityön aikana tehtiin useita työturvallisuuteen vaikuttavia ehdotuksia ja 

toimenpiteitä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään niistä merkittävimpiä. Jaottelu on tehty 

riskiarvioiden pohjalta tehtyihin parannusehdotuksiin, parannusehdotuksiin rikastamon 

kunnossapidolle yleisesti ja ehdotuksiin Kittilän kultakaivoksen työturvallisuusosastolle. 

12.1 Riskiarviointien pohjalta tehdyt parannusehdotukset 

Rikastamon kunnossapidon töistä tehtiin yhteensä seitsemän riskiarviota autoklaavin 

alueen töille. Riskiarvioiden aiheet valittiin siten, että kunnossapidon työtehtävät 

kyseisellä alueella katettiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Riskiarvioita tehtiin 

rikastamon kunnossapidon ja ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Liitteessä 1. on 

esimerkki riskiarvioinneissa riskien kirjaamiseen käytetyistä riskiarviointi pohjista. 

12.1.1 Autoklaavin alla olevien huoltotasojen muokkaus 

Huoltoseisakin aikana sekä autoklaavin sisäisten töiden riskiarvioinnissa nousi esille 

autoklaavin alla kulkevien huoltotasojen epäkäytännöllisyys. Kuvan 36 mukaisesti 

autoklaavin huoltotasot sijaitsevat autoklaavin alakansien välittömässä läheisyydessä. 

Kyseisten huoltotasojen katsottiin haittaavan erityisesti pitkien ja painavien happiputkien 

siirtämistä. Kuvasta 36 nähdään kuinka huoltotasojen kaiteet ovat edessä kansia avatessa 

ja tasot liian lähellä niitä jälleen kiristäessä, minkä vuoksi kaiteesta on leikattu pala pois. 

Kiristettäessä hydrauliyksikköä ei voida kiinnittää kunnolla, jolloin kansi ei välttämättä 

kiinnity tiiviisti. 

Hyvä ratkaisu helpottamaan edellä mainittuja ongelmia voisi olla huoltotasojen 

laskeminen 15-20 cm verran siten, että kaiteet kokonaisuudessaan jäisivät kääntyvien 

kansien alle ja kansien kiristäminen helpottuisi. Tarpeen mukaan saman muutostyön 

yhteydessä tasoja tulisi levittää tilanahtauden helpottamiseksi. Yksi selkeä ratkaisu olisi 

kattaa valuma-allas kokonaisuudessaan ja varustaa taso altaaseen vievällä huolto-

luukulla. 
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Kuva 36. Autoklaavin alapuoli 

Huoltotasojen muokkaaminen parantaisi alueen työturvallisuutta, töiden sujuvuutta sekä 

tuotantovarmuutta luomalla autoklaavin alle lisää työskentelytilaa. Pelkästään 

happiputkien siirtämisestä aiheutuva riskiluku alenisi yhdessä muiden hallintakeinojen 

kanssa kahdestatoista kuuteen. Tärkeimpänä huomiona edellä mainituissa parannuksissa 

on otettava huomioon niiden laajuus. Sisäisten happiputkien vaihdon ja kansien 

kiinnittämisen lisäksi kunnolliset huoltotasot parantavat myös useiden muiden alueella 

työskentelevien turvallisuutta. Tämän vuoksi lokakuun huoltoseisakin jälkipalaverissa 

nähtiin parhaaksi toteuttaa kyseinen työ mahdollisimman pian. Arvioidut kustannukset 

työn toteuttamiseksi ovat noin 5000-10000 euroa. 

12.1.2 Paineilma-, tuuletus- ja imuletkujen siirtäminen 

Monissa riskiarvioissa nousi esille liikkuminen autoklaavin ylätasolla seisakkitöiden 

aikana. Aikaisemmin erityistä hankaluutta ovat aiheuttaneet kulkutasolla sijaitsevat 

paineilma-, puhdistus- tuuletus- ja imuletkut. Autoklaavin ylätasolla (kuvassa 37) 
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nähdään kuinka autoklaavin useista yhtäaikaisista töistä johtuen letkua ja linjaa on 

vedetty ylätasolle epämääräiseen järjestykseen. 

 

Kuva 37. Huoltoseisakin kulkuväylä autoklaavin ylätasolla 

Riskiarvioinnissa letkujen huono sijoittelu katsottiin autoklaavin töiden kannalta 

merkittäväksi riskitekijäksi johtuen alueella olevien työntekijöiden ja kulkemisen 

runsaudesta. Kulkuväylillä sijaitessaan kyseiset letkut muodostavat merkittävän riskin 

kompastumiselle, joka on yleisesti kaivoksella merkittävä vaaratilanteiden aiheuttaja. 

Toimivin hallintakeino kyseiseen ongelmaan olisi letkujen poistaminen kulkuväylältä 

kokonaan: 

 Paineilmaletkut kootaan valmiiksi ritilätasojen alle ja ainoastaan niiden jakolinjat 

jäävät ritilätason päälle autoklaavin viereen. Jakolinjoista viedään tarvittava 

letkutus luukuista sisään. 
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 Tuuletuslinjat sijoitetaan autoklaavin toiselle puolelle, pois käytetyimmältä 

kulkuväylältä 

 Autoklaavin pesua varten rakennetaan valmis imulinjasto kulkutasojen alle 

imuauton käytettäväksi. 

Siirtämällä edellä mainitut letkut pois kulkuväyliltä vähennetään merkittävästi 

kompastumisen riskiä kaikille autoklaavin ylätasolla liikkujille. Autoklaavin kansien 

kiinnityksen ja mekaanisen tiivisteen riskiarvioissa kompastuminen oli arvioitu 

merkittäväksi riskitekijäksi niiden yleisyyden vuoksi viidellätoista pisteellä. Autoklaavin 

päälle tulevat huoltotasot mukaan ottaen riskiluku laskee yhdeksään. Lisäksi töiden 

sujuvuus lisääntyy kulkemisen helpottumisen myötä. Siirtämisestä aiheutuvat 

kustannukset voidaan arvioida, jopa kiinteiden linjojen tapauksessa vähäisiksi. 

12.1.3 Autoklaavin sekoittajille laskutasot ja telineet 

Autoklaavin mekaanisen tiivisteen huollon riskiarviossa kohtalaiseksi riskiksi (6 pistettä) 

arvioitiin sekoittajan moottorin, vaihteen ja jalan yhdistelmän kaatuminen. Työn 

laajuudesta riippuen kuvassa 38 näkyvä yhdistelmä puretaan, joko erillisinä osina tai 

kokonaisuutena. Kokonaisuutena purettaessa yhdistelmä pysyy pystyssä, mutta ritilätasot 

ja muut tekijät mahdollistavat sen kaatumisen. Mahdollisina seurauksina on henkilö- ja 

materiaalivahingot, litistyminen ja vaihdelaatikon vaurioituminen. 

Kaatumisen estämiseksi yhdistelmälle tulisi varata selkeä laskupaikka, jossa olisi 

laskulevyt ja telineet. Samanlaisia telineitä on jo käytössä sulfaatinpoistolaitoksen 

sekoittajilla. 



84 

 

 

Kuva 38. Autoklaavin sekoittaja 

Sekoittajien telineet parantavat töiden sujuvuutta ja turvallisuutta. Mekaanisen tiivisteen 

riskiarvion luku laskisi kuudesta kolmeen. Telineitä käyttämällä kuitenkin suojataan 

myös muita alueella liikkujia. Kustannukset jäävät pieneksi, koska tarvittavat telineet 

voidaan valmistaa kunnossapidon omana työnä. 

12.1.4 Sisäisten happiputkien muokkaaminen 

Autoklaavin sisäisten töiden riskiarviossa autoklaavissa oleva liete nähtiin kohtalaiseksi 

haittatekijäksi (riskiluku 10) etenkin sisäisiä happiputkia irrotettaessa. Seisakissa on 

tavoitteena aikatauluttaa työt siten, että autoklaavin sisäosa on kokonaan saatu 

puhdistettua happamasta lietteestä muiden töiden alkaessa. Aikataulujen tiukkuudesta 

johtuen tämä ei useinkaan toteudu kaikissa klaavin osissa ja tuloksena on happiputkien 

tapauksessa niiden jääminen osittain lietteen alle. Autoklaaviin jäänyt liete haittaa tällöin 
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työntekoa purettavien happiputkien alimman laipan jäädessä kokonaisuudessaan lietteen 

alle. Ehdotuksena töiden sujuvoittamiseksi esitettiin kuvassa 39 näkyvien happiputkien 

muokkaaminen siten, että alin kiinnityslaippa siirretään happiputken suoralle osalle. 

 

Kuva 39. Autoklaavin sisäiset happiputket 

12.1.5 Nostokorvat autoklaavin sekoittajan vaihdelaatikolle 

Autoklaavin mekaanisen tiivisteen vaihdon riskiarviossa vinonostot arvioitiin 

osatekijäksi nostotöiden riskeissä. Osittain vinosta nostosta johtuen on autoklaavin 

mekaanisen tiivisteen vaihdossa sattunut aikaisemmin vakava litistymistapaturma. 

Vinonoston välttämiseksi riskiarvioissa tuotiin esille mahdollisuus hankkia 

vaihdelaatikkoon sopivat nostokorvat. Näin varmistettaisiin, että liinoilla nostettaessa 

käytetyt liinat saadaan kiinnitettyä saman mittaisina. Toimenpide parantaa 

työnturvallisuutta ja sujuvuutta matalin kustannuksin.  
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12.1.6 Happilinjojen merkinnät 

Autoklaavin happilinjojen venttiilin vaihdon riskiarviossa ongelmaksi havaittiin 

autoklaavin alueella sijaitsevien happilinjojen merkintöjen puutteet. Nykyisin 

autoklaavin alueelle kulkevat happilinjat on merkitty hyvin puutteellisesti merkintöjen 

sijaitessa pääsääntöisesti ainoastaan venttiilien yhteydessä. Hapelle tarvittavat merkinnät 

määritellään valtioneuvoston päätöksessä 976/1994. Päätös määrittelee, millaisia 

merkkejä on käytettävä, milloin niitä on käytettävä ja miten niitä on käytettävä. Päätöksen 

mukaan työnantajan on huolehdittava henkilöstön koulutuksesta merkkien 

ymmärtämiseksi. (Finlex 976/1994) 

Lainsäädännön täyttämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja happilinjojen sijainnin 

selkeyttämiseksi happilinjat tulisi varustaa valtioneuvoston päätöksen mukaisilla 

merkinnöillä. Merkinnät helpottavat erityisesti niiden työntekijöiden toimintaa 

autoklaavin alueella, jotka eivät sitä tarkasti tunne, kuten esimerkiksi urakoitsijat ja 

kaivoksen uudet työntekijät. 

12.1.7 Hydraulitunkkien tarkastuspöytäkirjat  

Autoklaavin kansien kiinnittämisen riskiarvioissa potentiaaliseksi riskiksi arvioitiin 

hydrauliyksikön ja tunkkien toimintahäiriöt. Hallintakeinoja läpikäydessä todettiin, että 

käytetyille hydrauliyksiköille on olemassa tarkastuspöytäkirja, mutta tunkit ovat jääneet 

niiden ulkopuolelle. Rikastamon huoltoseisakin lopussa autoklaavin kansien kiinnityksen 

yhteydessä kansien pulttien kiristämiseen tarkoitetuissa tunkeissa havaittiin lieviä 

vuotoja, joissa öljyä oli päässyt männän tiivisteen välistä sylinterin pinnalle. Koska 

kyseessä on hydraulitunkin vuoto, ei sen vaikutuksista autoklaavin pulttien kireyteen 

voida olla täysin varmoja. Pahimassa, joskin epätodennäköisessä tilanteessa, vuoto voi 

tarkoittaa sitä, ettei autoklaavin kantta ole saatu kiristettyä riittävään kireyteen, mikä 

mahdollistaa vuotoja tulevaisuudessa. 

Tilanteen välttämiseksi tunkit tulisi tarkastaa ja huoltaa ennen seisakkia, sekä niille 

tehdyistä toimenpiteistä pitää pöytäkirjaa. Näin voidaan varmistua tunkkien kunnosta ja 

siitä, kuka ne on tarkastanut. Tunkkien tarkastaminen ja tarvittava huoltaminen parantavat 

työnturvallisuutta ja sujuvuutta, mutta suurimman hyödyn se tuo tuotantovarmuuden 
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kasvuna, kun tunkeista johtuva autoklaavin kansien löysälle jääminen voidaan sulkea 

pois. Toimenpiteen kustannukset ovat pieniä, sillä kaivoksen oma henkilöstö voi suorittaa 

tarkastukset. 

12.2 Yhteisen perehdytyskäytännön luominen työkoneille 

Kittilän kaivoksella työkoneiden, trukkien, siltanosturien, henkilönostimien sekä 

pyöräkoneiden ja kurottajien perehdytyskäytännöt ovat vaihdelleet ja vaihtelevat 

ajallisesti ja osastoittain suuresti. Esimerkiksi siltanosturien tapauksessa aikaisemmin on 

kunnossapidossa käytetty ulkopuolista kouluttajaa, joka on hoitanut perehdyttämisen. 

Rikastamolla perehdytyksiä on hoitanut vaihtelevasti myös rikastamon omat työntekijät. 

Perehdytysten varmentaminen on ollut Intelexin avulla yhtenäistä, mutta itse koulutuksen 

sisältö on ollut hyvin vaihtelevaa, joka todettiin myös autoklaavin riskiarvioissa useasti 

merkittäväksi riskitekijäksi. Puutteet ovat olleet pitkään tiedossa ja nousivat myös ennen 

rikastamon huoltoseisakkia esille. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

12.2.1 Lainsäädäntö 

Lainsäädännön tuomat vaatimukset perehdytyksien järjestämisestä tulevat 

työturvallisuuslaista 738/2002 ja valtioneuvoston asetuksesta 403/2008. 

Työturvallisuuslain 14§ mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävä 

perehdytys, ottaen huomioon työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. 

Valtioneuvoston asetus 403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä tarkentaa vielä 

erityisesti trukin ja henkilönostimen käyttöä. Asetuksen 14§ mukaan näiden laitteiden 

käyttöön työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen lupa, jonka antamista ennen 

on varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot. (Finlex 738/2002, 

1403/1993) 

Työturvallisuuslain ja valtioneuvoston asettamat vaatimukset ovat sinällään siis hyvin 

tulkinnanvaraisia. Riittävä perehdytyksen taso voi työntoimenkuvan ja työkokemuksen 

huomioon ottaen vaihdella suurestikin yhtiön työntekijöiden ja työtehtävien välillä. Laki 

ei myöskään suoraan aseta vaatimuksia siltanosturin käytölle. Kuitenkin valtioneuvoston 

päätöksen 1403/1993 työvälineiden turvallisesta pykälän 4 mukaan: ”Jos työvälineen 
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käyttöön todennäköisesti liittyy erityinen työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä 

uhkaava vaara, työnantajan tulee huolehtia siitä, että työvälinettä käyttävät ja sen             

korjaus-, muunnos-, huolto- tai kunnossapitotöitä tekevät vain työntekijät, jotka ovat 

saaneet erityistä opetusta ja ohjausta.” Näin ollen siltanosturin käyttäjät kannattaa lisätä 

perehdytysten piiriin. (Finlex 1403/1993) 

12.2.2 Tavoite 

Yhtenäistämisen tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva linjaus, jolla vastataan 

työturvallisuuslakien, sekä Agnico Eagle:n asettamiin vaatimuksiin työkoneiden 

turvallisesta käytöstä Kittilän kaivoksen alueella. Linjauksen luominen tapahtuu 

määrittämällä koulutukselle ja kouluttajille asetetut vaatimukset ja toimintatavat sekä 

uusien ja vanhojen työntekijöiden että urakoitsijoiden kohdalla. Selkeän ja toimivan 

linjauksen luominen on tärkeää turvallisuuden, lakien noudattamisen ja yhtiön imagon 

kannalta. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

12.2.3 Toteutus 

Perehdytyskäytännön luominen aloitettiin haastattelemalla perehdytyksistä vastaavaa 

henkilöstöä ja työnjohtajia. Lisäksi perehdyttiin voimassaolevaan 

työturvallisuuslainsäädäntöön ja valtioneuvoston asetuksiin. Selvityksen perusteella 

todettiin, että perehdytyskäytännöt vaihtelevat riippuen käsiteltävästä työkoneesta ja 

perehdytyksen pitäjästä. Lisäksi perehdyttäminen on tapahtunut suurimmaksi osaksi 

pelkkinä teoriaopintoina ja käytön harjoittelu on jäänyt perehdytettävän vastuulle. 

Henkilönostimelle ei löydy kaivokselta nimettyä perehdyttäjää, jolloin on käytetty 

ulkopuolista kouluttajaa tai kokenut työntekijä on opettanut uutta. (Agnico Eagle Finland 

Oy 2017) 

Uuden ohjeistuksen kirjoittaminen tapahtui luonnostelemalla RMMS-pohjaan ohjeistus, 

joka voimaantullessaan vastaisi käyttökelpoisella tavalla lainsäädännön vaatimuksiin. 

Ohjeistuksessa määritellään sen alaiset työkoneet, toiminta omien työntekijöiden ja 

urakoitsijoiden kanssa sekä toiminta perehdyttäjien, henkilöstö- ja turvallisuusosaston 

välillä. Ohjeistuksen mukaan perehdyttäjät vastaavat kouluttamisesta, henkilöstöosasto 
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perehdytysten kirjanpidosta ja turvallisuusosasto varmistaa lakien ja asetusten 

täyttymisen. 

12.2.4 Työkoneiden perehdytyksen jatkokehitys 

Marraskuussa 2017 Kittilän kaivoksella ollaan ottamassa käyttöön sähköistä 

perehdytysjärjestelmää. Järjestelmä toimii Moodle-ohjelmiston pohjalla ja vaatii 

työntekijän tunnistautumisen pankkitunnuksilla. Sähköisen perehdytysjärjestelmän 

käyttö on tarkoitus aloittaa muuttamalla luentoina pidettävät kaivoksen yleisperehdytys 

ja rikastamoperehdytys sähköisiksi. Vuoden 2018 aikana myös muut sopivat 

perehdytykset on tarkoitus lisätä järjestelmän piiriin. 

Työkoneisiin perehdyttäminen voidaan myös soveltuvilta osin lisätä sähköiseen 

perehdytysjärjestelmään, mikä tarkoittaisi luentojen ja tentin pitämistä sähköissä 

muodossa. Luentojen ja tenttien siirtyessä sähköiseen järjestelmään säästettäisiin 

perehdyttäjien aikaa ja heidän vastuulleen jäisi perehdytettävän osaamisen varmistaminen 

ajokokeella. 

12.3 Parannusehdotukset kunnossapitoon 

Riskiarvioiden lisäksi parannusehdotuksia koottiin myös muilla menetelmillä. Näihin 

menetelmiin kuuluivat henkilöstön haastattelut, turvallisuuskierrokset ja 

tapaturmatutkinnat. Seuraavassa on koottu merkittävimpiä ehdotuksia, jotka tulisi ottaa 

käyttöön kaivoksen alueella. 

12.3.1 Nostoapuvälineille määräaikaiset tarkastukset 

Kittilän kaivoksella tulisi järjestää määräaikaiset tarkastukset nostoapuvälineille, 

tarkoittaen nostoketjuja, taljoja, tynnyrirakseja ja niitä nostorakseja ja liinoja, joiden 

käyttöikä ylittää määräaikaistarkastuksille tarkoitetun välin. Tällöin harvoin käytetyt 

korkean kapasiteetin liinat kuuluisivat tarkastusten piiriin ja pienemmät eivät. 

Vaatimus perustuu valtioneuvoston 403/2008 5 pykälään Työvälineen toimintakunnon 

varmistamisesta, jonka mukaan työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät 
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nostoapuvälineet tarkastetaan pätevän henkilön toimesta määräajoin ja ne täyttävät 

voimassa olevat määräykset. (Finlex 403/2008) Tällä hetkellä tarkastukset suoritetaan 

käyttäjän toimesta, ennen nostoapuvälineen käyttöönottoa. Tämä ei kuitenkaan vastaa 

lain tarkoitusta, sillä näin ei voida varmistua nostoapuvälineiden oikeaoppisesta 

tarkastamisesta. Nostoapuvälineet on määritetty määräajoin tarkastettaviksi myös 

Kittilän kaivoksen sisäisissä ohjeistuksissa. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Valtioneuvoston asetuksen 5 pykälän mukaan tarkastajan tulee olla työvälineen 

rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Parhaiten lain vaatimuksiin henkilön 

perehtyneisyydestä ja pätevyydestä vastattaisiin sertifioimalla yksi tai useampi työntekijä 

ulkopuolista kouluttajaa käyttäen. Esimerkiksi Kevitsan kaivoksella tehtävää hoitaa yksi 

kunnossapidonasentaja, mikä on kuitenkin haastatellun kunnossapidon työnjohdon 

mielestä liian vähän. (Finlex  403/2008 2017; Boliden Kevitsa mining oy 2017) 

Saavutettavina hyötyinä määräaikaistarkastuksissa olisi kaivoksen parantunut 

työturvallisuus nostotöissä. Käyttöönottotarkastuksiin verraten määräaikaistarkastukset 

ovat huomattavasti tarkempia eivätkä sisällä samanlaista painetta puutteellisten 

välineiden käytölle kuin töiden keskellä tehtävä käyttöönottotarkastus. 

Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastuksien ajatusta tukee myös kaivoksen jo 

toteutunut kymmenen vuoden käyttöikä. Käyttö- ja säilytysolosuhteista riippuen 

kuluneimmat ketjut voivat lähestyä jo niille suunniteltua maksinmi käyttöikää. (Finlex  

403/2008) 

12.3.2 Ruuvipenkkejä rikastamon tuotannon alueille. 

Kehitysehdotus ruuvipenkkien lisäämisestä tehtiin kulmahiomakoneella sattuneen 

tapaturman tutkinnan yhteydessä. Henkilövahinko sattui, kun vesienkäsittelylaitoksen 

tasoasennuksien yhteydessä urakoitsijan asentaja leikkasi kulmahiomakoneen 

katkaisulaikalla oikean käden peukaloon.  Tapahtumahetkellä asentaja hioi kiilaa pitäen 

kulmahiomakonetta toisessa kädessä ja kiilaa toisessa. Hiomisen aikana kiila tökkäsi, 

jolloin laikka osui peukaloon ja katkaisi sen jänteen aiheuttaen 3 päivän poissaolon ja 

kaksi kuukautta korvaavaa työtä. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 40. Näkymä tasoilta joilla työskenneltiin tapaturman aikana 

Tapaturmaan johtaneita syitä olivat väärien työtapojen käyttö ja huolimattomuus, mikä 

osaltaan johtui kiinnitysmahdollisuuksien vaillinaisuudesta.  Asentaja työskenteli 

ylhäällä tasoilla noin 10 metrin korkeudessa. Vesienkäsittelylaitoksen pihalla oli vanha 

tulityökontti, mutta tapahtuma hetkellä se oli tyhjä. Lähin mahdollisuus kunnolliseen 

kiinnittämiseen sijaitsi kolmen kilometrin päässä rikastamon kunnossapidon hallissa. 

Välimatkaa kunnossapitohalliin ja urakoitsijan omalle tulityökontille on havainnollistettu 

kuvassa 41. 
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Kuva 41. Tilanne vesienkäsittelylaitoksella ja välimatkat 

Tutkinnan jälkeen korjaavina toimenpiteinä toteutettiin turvavartti kaivoksen 

henkilöstölle kulmahiomakoneen käytöstä korkean riskin työvälineenä, tarkastettiin 

ehkäisevänä toimenpiteenä kaikkien kaivoksella käytössä olevien kulmahiomakoneiden 

kunto, sekä tilattiin ruuvipenkkejä tuotantotiloihin sijoitettaviksi. Käytäntö on tuttu 

Sodankylän Kevitsan kaivokselta, jossa se on todettu hyväksi toimenpiteeksi. (Boliden 

Kevitsa mining Oy 2017) 

12.3.3 Kunnossapitohalli osaksi siisteyskierroksia 

Työturvallisuuden parantamiseen liittyen toteutettiin syyskuussa 2017 turvallisuuskierros 

kunnossapitohallissa sijaitsevaan henkilöautokorjaamoon varaluottamusmiehen ja 

maanalaisenkaivoksen turvallisuuskoordinaattorin aloitteesta. Henkilöautokorjaamo 

kuuluu maanalaisenkaivoksen organisaation alle, vaikka sijaitseekin rikastamon 

kunnossapidon hallissa. Kierrokseen päätettiin sisällyttää myös kunnossapidon tilat, 

koska vastaavia kierroksia siellä ei ole tehty, vaan tilat on pidetty kunnossa päivittäisellä 

omavalvonnalla. 

Turvallisuuskierroksella käytiin lävitse sisä- sekä ulkotilat rikastamon 

turvallisuuskierroksen lomakkeen mukaisesti. Hallin todettiin olevan siistissä kunnossa 

ja turvallisuuteen liittyvien tarvikkeiden katsottiin olevan vaatimusten mukaiset. 

Lopulliseen raporttiin tuli kuitenkin huomioita puutteellisesta kyltityksestä, irtonaisista 
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kaasupulloista, paloturvallisuudesta, öljyjen varastoinnista, suojaamattomista 

hydraulipuristimista sekä yleisestä siisteydestä. 

Tehdyn kierroksen ja tapahtuneen organisaatiomuutoksen vuoksi ehdotetaan, että 

kunnossapidon halli henkilöautokorjaamoineen lisätään viikoittain tehtävien 

turvallisuuskierroksen kohteeksi. Käytäntö otettiin kokeiluun tapahtuneen 

organisaatiomuutoksen ja lokakuun huoltoseisakin päättymisen jälkeen. 

12.3.4 Huoltoseisakkien lukitusmenettelyn selkeyttäminen 

Lokakuun huoltoseisakin turvallisuuskierrosten aikana kävi ilmi, että seisakin 

lukitusmenettelyä on mahdollista selkeyttää. Nykyisin seisakissa käytetyt lukitusrasiat 

ovat epäjärjestyksessä rikastamon valvomon pöydällä, jonka vuoksi asentajilla kuluu 

turhaan aikaa oikean rasian etsimisessä. Käytännön selkeyttämiseksi rasiat tulisi järjestää 

väljästi pöydille, sekä merkata eri rasioiden sijainti lapuilla ilmoitustaululle. Selkeämpi 

käytäntö helpottaisi ja nopeuttaisi asentajien lukitusmenettelyn toteuttamista. 

Lukitusmenettely itsessään on kunnossapidon olennaisimpia turvallisuustoimenpiteitä. 

12.3.5 Työohjeiden päivitys ja siirto Intelexiin RMMS muodossa 

Osana Agnico Eagle Mines Ltd turvallisuustoimintaa on terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyvien asiakirjojen hallinta Intelex-järjestelmää hyväksi käyttäen. Vaatimuksen syynä 

on Intelxin ja RMMS-asiakirjahallinnan parempi seurattavuus ja turvallisuuteen liittyvien 

asiakirjojen avoimuus. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen tulee olla 

kaikkien kaivoksella työskentelevien saatavilla. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 

Työohjeita päivitettiin RMMS-muotoon yhteensä 20 kappaletta osana riskiarvioihin 

valmistautumista. Alkuperäiset työohjeet noudettiin kunnossapidon käyttämiltä 

sharepoint-sivuilta ja niitä varten luotiin oma kansionsa Intelexiin rikastamon hakemiston 

alle. Saavutettavina hyötyinä on työohjeiden ja niiden muutosten hallitumpi seuranta ja 

jäljitettävyys, sekä ohjeiden helpompi saatavuus. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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12.3.6 Työohjeiden päivitykset 

Riskiarvioiden pohjalta toteutettiin myös työohjeiden päivittämistä. Päivitetyt ja 

riskiarvioihin valmistautumisen aikana läpikäydyt työohjeet päivitettiin Intelexiin 

rikastamon kunnossapidolle luotuun hakemistoon. Intelexin ja etenkin RMMS-pohjan 

käyttöä tulisi lisätä kunnossapidon turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen säilytyksessä 

Agnico Eaglen konsernin vaatimusten mukaisesti.  

12.4 Rikastamon kemikaalien siirtäminen 

Kunnossapidon viikkokierrosten yhteydessä kävi ilmi, että rikastusprosessissa 

käytettäviä kemikaalisäkkejä, metabisulfaattia ja kuparisulfaattia, säilytetään rikastamon 

lattialla ja ylhäällä ritilätasoilla. Virallinen varastointipaikka sijaitsee tietä pitkin ajettuna 

400 metrin päässä kaivoksen varastoalueella, jossa kyseisiä aineita on varastoituna 

säkeissä yhteensä 240 tonnia.  

Kemikaalien siirto rikastamon käyttöön tapahtuu varastomiesten toimesta varaston 

omalla trukilla. Tuotannollisista syistä tavaksi on muodostunut kuljettaa kyseisiä säkkejä 

valmiiksi rikastamon tiloihin, etenkin viikonlopun varalle. Tämä on johtanut siihen, että 

rikastamolla on tällöin jatkuvasti ajankohdasta riippuen 24 - 42 tonnia kyseisiä 

kemikaaleja. Kuvissa 42 ja 43 kulkuväylillä ja ritilätasoilla sijaitessaan kemikaalisäkit 

muodostavat huomattavan palokuorman, lisäävät kemikaalipäästöjen riskiä, ovat esteenä 

prosessi ja huoltotöiden yhteydessä, lisäksi säkkien jatkuva kuljettaminen kuluttaa 

varaston käytössä olevia trukkeja kohtuuttomasti. (Agnico Eagle Finland Oy 2017) 
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Kuva 42. Sulfaattisäkkejä rikastamon lattiatasolla 

 

Kuva 43. Sulfaatti säkkejä rikastamon ylätasolla 
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Nykyistä parempi menettely olisi rakentaa rikastamon yhteyteen sen käyttämille 

kemikaaleille omavarasto. Tämä parantaisi rikastamon turvallisuutta ja 

tuotantovarmuutta säkkien siirtyessä pois ritilätasoilta niille varatulle paikalle. Vielä 

ratkaistavina kysymyksinä olisi tulevan varaston sijoituspaikka ja mahdollisen tulevan 

rikastamon laajennuksen vaikutus tähän. 

12.5 Ehdotukset työturvallisuusosastolle 

12.5.1 Urakoitsijoiden työturvallisuuden seurannan tehostaminen 

Urakoitsijoiden työturvallisuustilanteen seurantaa voidaan tehostaa Agnico Eagle 

Finlandin sisällä. Tavoitteena on kaivosyhtiön sekä urakoitsijoiden omaa turvallisuus-

statistiikkaa hyväksi käyttäen pisteyttää kaivosalueella toimivia urakoitsijoita. 

Pisteytyksen tavoitteena on antaa kriteereitä urakoitsijoita kilpailuttaville sekä lisätä 

urakoitsijoiden omaa turvallisuusajattelua ja palkita mahdollisesta turvallisuustoiminnan 

kehittymisestä. Suunnitelma seurannan tehostamisesta lisättiin työturvallisuusosaston 

toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. 

Neste Jacobsilla on hyviä kokemuksia ja työkaluja urakoitsijoiden turvallisuustilanteen 

seurantaan. Arvioidessaan urakoitsijoiden kyvykkyyttä yhtiö kartoittaa viiden viimeisen 

vuoden TRIF-luvut ja turvallisuussuunnitelmat, sekä tutkii ja analysoi urakoitsijoille 

sattuneita tapaturmia.. Neste Jacobsin toiminta eroaa kuitenkin sijaintinsa puolesta 

merkittävästi syrjäisestä Kittilän kaivoksesta. Etelä-Suomessa sijaitessaan Jacobsilla on 

merkittävästi enemmän valinnan varaa urakoitsijoiden suhteen.  Saavutetut tulokset ovat 

kuitenkin niin vaikuttavia, että samojen työkalujen käyttöä tulee kehittää myös Kittilän 

kaivoksella. (Alajoki 2012) 

12.5.2 Jalkautumisen tehostaminen 

Työturvallisuuden johtoryhmän ja toimihenkilöiden tulisi lisätä näkyvyyttään kentällä. 

Parhaiten tämä onnistuu osallistumalla esimerkiksi olemassa oleville 

turvallisuuskierroksille ja tekemällä erillisiä kierroksia huoltoseisakkien ja muiden 

tuotannon katkojen aikana. Kierrokset antavat totuudenmukaisen kuvan kentällä olevasta 

tilanteesta, mahdollistavat työntekijöiden opastuksen ja ohjeistuksen, sekä tarvittaessa 
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suoranaisiin virheisiin puuttumisen. Samalla toimihenkilöstö pystyy kuuntelemaan 

työntekijöiden näkemyksiä ja parantamaan turvallisuusosaston viestintää. 

3T ratkaisujen internetsivulla on koottu ohjeistus, miten johtaja voi onnistua tai 

epäonnistua kierroksellaan (3T ratkaisut 2017): 

Miten johtaja onnistuu: 

1. Valmistautuu hyvin, niin että ulkoinen olemus on kunnossa ja on läsnä kohteessa. 

Todella haluaa tietää ja vaikuttaa. On jopa hieman utelias. 

2. Katselee työtä, tutustuu siihen mitä tehdään ja miten. 

3. Keskustelee työntekijöiden/ryhmien kanssa. Vaihtaa ajatuksia. Haastattelee.  

4. Auttaa työntekijää tunnistamaan riskejä ja tuottamaan niihin itse 

riskienhallintaratkaisuja. Muistaa antaa tunnustusta turvallisuuden 

huomioonotosta ja priorisoinnista. 

5. Tekee lyhyen yhteenvedon keskustelusta suoraan työntekijälle ja koko 

kierroksesta työnjohdolle. Haastaa myös työnjohtoa ja kiittää keskustelusta. 

Miten johtaja voi epäonnistua kierroksellaan: 

1. On unohtanut vaadittavat suojaimet ja suojavaatteet – valmistautumisen ja 

visuaalisen signaalin merkityksen. 

2. Kiertää hajamielisesti tuotannon läpi ja tekee havainnon vain ympäristöstä. 

Katselee ihaillen rakenteita, koneita ja laitteita. Ei ole kiinnostunut, mitä ihmisille 

kuuluu tai mitä he ajattelevat. 

3. Kiertää isossa porukassa ja juttelee vain näiden kanssa. 

4. Kävelee selkeän vaaran tai riskinoton ohi. 

5. Ei keskustele työtä tekevien kanssa eikä anna kenellekään palautetta mistään. 

Suunnitelma tehokkaammasta kentälle jalkautumisesta lisättiin vuoden 2018 

toimintasuunnitelmaan, jonka kautta se sai huomiota myös konsernin tasolla.  
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13 YHTEENVETO 

Tässä työssä kartoitettiin keinoja työturvallisuuden parantamiseen Kittilän 

kultakaivoksen rikastamon kunnossapidossa. Työn tarkoituksena oli kartoittaa 

mahdollisia kehityskohteita rikastamon autoklaavin alueella ja saada työntekijöiden 

tapaturmataajuutta laskettua tulevaisuudessa. Tilastotietoa kaivoksen 

tapaturmataajuudesta oli luotettavasti saatavilla aina vuodesta 2011 vuoteen 2017, jonka 

aikana taajuuden trendi on ollut laskeva. Työturvallisuuden kehitys kuitenkin vaatii 

jatkuvaa työtä jo olemassa olevan laskusuunnan pitämiseksi ja nolla tapaturmaa                            

-tavoitteen saavuttamiseksi. 

Työ aloitettiin perehtymällä Kittilän kaivoksen ja rikastamon kunnossapidon toimintaan. 

Tämän lisäksi perehdyttiin yleiseen työsuojelun toimintaan, lainsäädäntöön, tapaturmien 

ja työperäisten sairauksien syntymisen mekanismeihin sekä riskien hallintaan. Samalla 

kartoitettiin kaivoksen työturvallisuusosaston ja rikastamon kunnossapidontoimintaa 

työturvallisuuden näkökulmasta, sekä tehtiin katsaus vastaavien kaivosten 

työturvallisuustilanteeseen Suomessa ja ulkomailla. 

Työn toisessa osassa rikastamon autoklaavi valittiin erityisen tarkastelun alle, johtuen sen 

erityispiirteistä kaivosteollisuuden prosessin osana ja kriittisyydestä huoltoseisakin 

aikataulutuksen suhteen. Autoklaavin alueen töille tehtiin riskiarvioinnit yhdessä 

kunnossapidon henkilöstön kanssa. Näiden riskiarvioiden pohjalta kunnossapidolle 

koottiin listaus työturvallisuutta parantavista toimenpiteistä.  Muina keinoina 

työturvallisuuden kehittämisessä käytettiin henkilöstön haastatteluita ja 

tarkkailukierroksia. Niiden pohjalta koottiin listausta muista mahdollisista toimenpiteistä. 

Ehdotetut toimenpiteet liittyivät työkohteiden kehittämiseen rakenteiden muutoksina, 

osien modifikaatioina ja vaarojen poistamisena. Työmenetelmien kehittämisenä 

toiminnan järkeistämisenä ja työturvallisuuden parantamisena. Rikastamon 

kunnossapidon työohjeille luotiin hakemisto Intelex-järjestelmään ja osa työohjeista 

päivitettiin sinne RMMS-muodossa. Viimeisimmäksi työkoneiden perehdytykselle 

luotiin uusi ohjeistus. 
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Diplomityössä käytetyt menetelmät ja toimenpiteet ovat sellaisenaan sovellettavissa 

muualla Kittilän kultakaivoksella ja yleisesti teollisuudessa.  
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