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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Yhteinen onnistuminen
– tie tuloksiin
Norilsk Nickel –konsernin uudistuminen
etenee strategian mukaisesti. Osana
strategian toteutusta konsernille on luotu
yhteiset arvot ja visio. Myös brändi uudistetaan asteittain Nornickel –nimen alle.
Vuosi 2016 on ollut strategian toteutusta.
Tällä hetkellä teemme tuotantoa täysillä,
ja nikkeliraaka-ainetoimitukset Kuolasta
sujuvat suunnitellusti.
Olemme yhdessä onnistuneet toteuttamaan strategiaa menestyksellisesti.
Olemme energiaomavaraisia lämmön ja
höyryn tuotannon osalta uuden biohöyrylaitoksen ansiosta. Ensimmäisenä
Suomessa olemme ottaneet käyttöön
nesteytetyn maakaasun (LNG) tehdasterminaalin ja LNG:n kaasun ja energian
tuotannossa. Toki uuden teknologian
käyttöönottoon liittyy aina alkuvaikeuksia, joilta mekään emme ole välttyneet.
Ammoniakkitoimintojen siirtyminen
Yaralta Norilsk Nickel Harjavallalle on
sujunut hyvin, ja olemme saaneet myös
lisää kaivattua varastokapasiteettia tuotannon tarveaineille.
Nyt meiltä odotetaan onnistumista.
Vuoden 2017 tuotantobudjetti edellyttää
ennätyksellistä tuotantoa, johon olemme
parin viime vuoden aikana varautuneet

investoimalla nikkelitehtaaseen.
Prosesseja on uudistettu, tuotantovarmuutta parannettu sekä pullonkauloja poistettu
niin tehtaalla kuin tukitoiminnoissakin.
Tuotekehityksessä olemme vahvasti
mukana muun muassa uusien litiumioniakkujen tuotantoketjussa. Nikkelin
määrä suuritehoisissa litiumioniakuissa
on voimakkaassa kasvussa sähkö- ja
hybridiautojen yleistyessä. Tämä näkyy
nikkelikemikaalien kysynnän kasvuna.
Lisäksi olemme tuomassa markkinoille nikkelipulveria, jota asiakkaamme käyttävät
akkukemikaalien valmistuksessa. TAR-tiimi
(Technical Analysis and Research) on
toiminut tärkeänä linkkinä asiakkaidemme
sekä tutkimuksen, kehityksen ja tuotannon
välillä.
Olemme yhdessä onnistuneet luomaan
kasvavan, uudistuvan ja kannattavan
nikkelituotannon Harjavaltaan. Tuotamme
laadukkaita ja monipuolisia nikkelituotteita, parannamme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme ja tehokkaalla toiminnalla
olemme saaneet pidettyä myös kustannukset kurissa.
NNH on alansa ja prosessiteollisuuden
johtavia toimijoita turvallisuudessa.

SEURAA VERKOSSA
Twitter: @NNHarjavalta
Seuraa Norilsk Nickel Harjavallan tviittejä ajankohtaisista
asioista. Vastaamme myös seuraajiemme kysymyksiin.

Tämä on visio, jonka haluamme toteuttaa.
Turvallisuuden parantaminen on ennen
kaikkea yhteinen onnistuminen.
Jokainen meistä vaikuttaa omalla
asenteellaan ja toiminnallaan turvallisuuteen sekä vastaa osaltaan vision
toteutumisesta.

Joni Hautojärvi
toimitusjohtaja
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Yksi, yhteinen

Nornickel

Norilsk Nickelin konserni uudistaa parhaillaan brändiaan. Samalla eri toimintoihin keskittyneet
yksiköt panostavat sekä liiketoiminnan että yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen aikana yhteinen
imago, viestintä ja markkinointi sekä niiden kehitystyö muodostuvat luontevaksi osaksi liiketoimintaa.
”Norilsk Nickel Harjavalta jatkaa toimintaansa alan kehityksen kärjessä uuden
Nornickel brändin alla”, kertoo toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.
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FAKTAa
Nornickelin strategia keskittyy metallinjalostuksen kokonaistuotantoketjun hallintaan.
Tuotantoprosessi käsittää kaivostoimintaa, metallien rikastamista ja jalostamista eri tuotteiksi.
Rikastus

louhinta
Metalleja sisältävä kivi eli
malmi louhitaan konsernin
eri kaivoksista.

Arvometalli on jakautunut malmikiveen niin, että louhittu lohkare
sisältää sekä sivukiveä että metallimineraalia. Nämä on erotettava
toisistaan, eli malmi on rikastettava. Saatava tuote on jauhemainen
malmirikaste, joka on metallien valmistuksen raaka-aine.

jalostus
Sulatus
Rikasteen sisältämät metallimineraalit
ovat arvometallien ja tyypillisesti
rikin ja hapen yhdisteitä. Rikasteen
sulatuksessa monivaiheisessa prosessissa arvometallien pitoisuus nousee
epäpuhtauksien kuonaantuessa pois.

Brändi kertoo yrityksestä
Brändi on kiteymä yrityksen, sen tarjoaman tuotteen tai palvelun sisällöstä. Se
ilmaisee yrityksen identiteettiä. Sen vahvuudesta kertovat monet mitattavat asiat,
kuten tunnettuus ja myyntiluvut. Vahva
brändi herättää luottamusta sekä kestää
kriisejä ja kolhuja paremmin. Brändi
toimii myös kilpailukyky- ja vetovoimatekijänä - siihen liitetään paljon tunnepohjaisia mielipiteitä. Brändi voi esimerkiksi
ratkaista, halutaanko yritykseen mennä
töihin tai halutaanko sen kanssa tehdä
yhteistyötä.
Brändi elää ja kehittyy kaiken aikaa.
Jokainen yrityksen työntekijä rakentaa
omalla toiminnallaan yrityksen brändia.
Brändin konkreettinen muoto on visuaalinen ilme, joka kuvastaa yrityksen
arvolupauksia.
Yksiköistä yhdeksi
Brändiuudistuksen pohjalla on Norilsk
Nickel konsernin uusin strategialinjaus.

Strategian avaintekijänä on koko tuotantoketjun hallinta, joka sisältää kaivostoiminnan, rikastuksen, sulatuksen ja jalostuksen. Viimeisen kahden vuoden aikana
toimintaa on tehostettu monelta osin.
Tämä tarkoitti Pohjois-Siperian Norilskissa
sijaitsevan vanhan nikkelitehtaan sulkemista sekä raaka-aineiden siirtämistä
Harjavallan ja Kuolan jalostamoiden prosessoitavaksi. Norilsk Nickel Harjavallalle
se merkitsee tuotantomäärän nostamista.
Tuotanto tuleekin saada täysimääräiseksi
vuoden 2017 aikana. Liiketoiminnan
kehittämisen myötä tuotantoketjun yksiköt
tulevat toimimaan yhdessä tehokkaammin
ja vahvemmin kuin koskaan yrityksen
historiassa.
”Haasteena on tähän saakka ollut
yksiköiden erillisyys ja markkinointipanostusten pirstoutuminen. Aikaisemmin
eri tytäryhtiöt omasivat hyvinkin erilaisia
identiteettejä. Tällöin ulkopuolinen toimija
ei välttämättä pystynyt tunnistamaan
yrityksiä saman konsernin yksiköiksi.

Eri jalostusmenetelmillä metallimineraaleista saadaan nikkeliä ja muita
alkuaineita. Useista hydrometallurgisista osaprosesseista koostuvassa
tuotantolinjassa käsitellään nikkelikiveä, nikkelisakkoja ja erinäisiä
sekundäärisiä raaka-aineita.

Tästä halutaan eroon. Brändiuudistuksella
varmistetaan, että viesti dynaamisuudesta
kulkee myös ulospäin”, kertoo toimitusjohtaja Hautojärvi.
Uusi nimi ja ilme, Nornickel
Vuoden 2017 alusta lähtien yhtiön kaikki
yksiköt lähtevät asteittain toteuttamaan
brändiuudistusta, jossa vanha ilme
vaihdetaan uuteen. Ulkoisesti brändiuudistus koskee uutta ilmettä ja uutta nimeä.
Niiden myötä uusitaan kaikki pakkausmateriaalit ja tuotepakkaukset, jotka näkyvät
asiakkaalle päin.
”Todellisuudessa brändiuudistus ei ole
pelkästään ulkoista viestintää; myös henkilöstön työvaatteet, lomakkeet ja muut
sisäiset materiaalit tulevat muuttumaan.
Se synnyttää tunteen yhdestä organisaatiosta kytkien mukaan myös yhteiset arvot
ja toimintamallit. Tällä muutoksella konserni viestittää pitkäjänteistä panostustaan
toiminnan kehittämiseen. Tämä on ala ja
yritys, jolla on jatkuvuutta vielä vuosikymmeniksi eteenpäin”, päättää Hautojärvi.
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Nornickel numeroina
Millaiselta suuren konsernin toiminta näyttää? Tälle aukeamalle olemme
keränneet konsernin avainlukuja sekä toiminta-ajatuksen.

82

-VUOTIAS NORNICKEL
Vuonna 2017 Norilskin ensimmäisen tehtaan rakentamisesta tulee kuluneeksi 82 vuotta.
Vuosikymmenien saatossa yhtiöstä on kasvanut maailman suurin nikkelin tuottaja.

SOSIAALINEN MISSIO

VISIO

Nornickelin sosiaalinen missio on yhteiskunnan
tarpeen vaatimien perus- ja jalometallien tuottaminen
tehokkaimmalla ja mahdollisimman turvallisella
tavalla. Tavoitteena on pitkän aikavälin kestävä ja
vastuullinen tuotanto, osallistuen sosiaaliseen ja
alueelliseen kehitykseen, yhteiskunnan ja väestön
hyvinvointiin, sekä yhtiön työntekijöiden elintason
parantamiseen.

Hyödyntämällä tehokkaasti luonnonresursseja ja
osakepääomaa, tarjoamme ihmiskunnalle
värimetalleja, jotka tekevät maailmasta turvallisemman ja auttavat tekemään teknologisesta
edistyksestä ja kehityksestä totta.

NORNICKEL TYÖLLISTÄÄ YHTEENSÄ

96 193

HENKILÖÄ
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NORNICKEL ON

NORNICKEL TUOTTAA

Ni Pd 14%

>90%

Prosenttia prosessissa syntyvästä
jätteestä on vaaratonta
(uhkaluokitus 5)

maailman suurin nikkelin
ja palladiumin tuottaja.

maailman nikkelin
kokonaistarjonnasta.

Cu Co Pt Rh

MUITA MERKITTÄVIÄ TUOTTEITA
ovat kupari, koboltti, platina ja rhodium. Nornickel on kolmanneksi suurin koboltin
tuottaja, ja neljänneksi suurin platinan ja rhodiumin tuottaja.

GLOBAALI KONSERNI
Konsernin toiminta keskittyy malmin etsintään, tutkimiseen, jalostamiseen ja mineraalien metallurgiseen käsittelyyn
sekä perus- ja jalometallien tuotantoon ja markkinointiin.

KOLA MMC

POLAR DIVISION

Norilsk Nickel Harjavalta

Sijaitsee Kuolan niemimaalla ja on
alueen johtava alan tuotantoyritys.

Sijaitsee Taimyrin niemimaalla
napapiirin pohjoispuolella.

Harjavallassa, Satakunnassa tuotetaan
nikkelimetalleja ja -kemikaaleja sekä
kobolttisulfaattia.

Yhtiö tuottaa nikkeliä ja kuparia
elektrolyyttisesti, karbonyylinikkeliä,
kobolttirikastetta, kobolttia, jalometallirikasteita ja rikkihappoa.

Alueen neljältä kaivokselta löytyvät
malmit sisältävät mm. nikkeliä, kuparia,
kobolttia, platinaa, kultaa ja hopeaa.

8 125

17 000

Nikkelituotanto vuodessa

Malmintuotanto vuodessa

(tuhatta tonnia)

(tuhatta tonnia)

Norilsk Nickel Harjavallan vahvuutena
on vastuullinen toiminta, huippuluokan
tutkimus ja moderni teknologia.

50

Nikkelituotteita vuodessa
(tuhatta tonnia)
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vastuullisuus

kehittyminen

luotettavuus

Ylläpidämme liiketoimintamme
menestyvänä. Täytämme
velvollisuutemme ja sitoumuksemme sekä
toisillemme, että sidosryhmillemme.

Ylläpidämme vahvaa päätöksentekokykyä, täytämme velvoitteet
ja otamme vastuuta tuloksesta.
Työturvallisuus, työterveys, ympäristöasiat sekä sääntöjen noudattaminen
ovat toimintamme keskiössä.

Laajennamme tuotantoa järkevästi.
Modernisoimme, käyttöönotamme ja
kehitämme uusinta teknologiaa. Meillä
on kyky asettaa ja saavuttaa pitkän
tähtäimen tavoitteita sekä sopeutua
muuttuvaan toimintaympäristöön.

Arvoketjun monet osat
– Kun ketjun palaset toimivat yhteisten arvojen mukaisesti
Strategiaan ja yrityksen johtamiseen liittyvät olennaisena osana yrityksen arvot. Ne ovat tavoitteita
ja toimintaa suuntaavia motiiveja kuin suunnistuksen apuvälineitä. Norilsk Nickel Harjavalta on
parhaillaan matkalla yhteiselle polulle muiden yksiköiden kanssa, kun konsernin arvot on yhtenäistetty.
Vuonna 2017 Norilsk Nickel
Harjavallassa muutokset jatkuvat.
Näkyvän brändiuudistuksen myötä myös
yritysten arvoja päivitetään. Minkä
vuoksi yrityksen arvot oikein muuttuvat?
Jututimme Norilsk Nickel Harjavallan
toimitusjohtajaa Joni Hautojärveä sekä
henkilöstöjohtaja Jarmo Pasasta aiheen
tiimoilta.

konsernin omiin raaka-aineisiin keskittyminen, niiden hyödyntäminen kuin
myös ulkomaan liiketoimintojen rönsyistä
luopuminen. Ainoa Venäjän ulkopuolinen
tuotantolaitos, joka konserniin jätettiin, on
Harjavallan jalostamo. Se on aikaisempaa tiiviimpi osa konsernin tuotantoketjua, joka yhdistää Norilskin, Kuolan ja
Harjavallan.

Muutosten tuulet puhaltavat
konsernissa

”Aina kun ulkoinen ilme yhtenäistyy, sen
tulee näkyä yhtä vahvasti myös sisäisesti. Näen yhteiset arvot positiivisena ja
vahvistavana asiana. Ne auttavat meitä
yhdessä toimimaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja erilaisten
haasteiden edessä”, Hautojärvi avaa
näkemystään.

Toimitusjohtaja Joni Hautojärven mukaan yrityksen arvojen päivittäminen
juontaa juurensa Norilskin konsernin
strategialinjaukseen, jota on aktiivisesti
toteutettu kuluneen vuoden aikana eri
yksiköissä. Toimenpiteinä ovat olleet niin

Arvonmuodostustyöhön osallistui iso joukko konsernin työntekijöitä. Eri yksiköiden
henkilöstöltä kerättiin palautetta, joiden
perusteella arvot rakennettiin.
”Silloin huomasimme, että arvot olivat
hyvin samankaltaiset jo entuudestaan.
Ne asiat, joita Harjavallassa on koettu tärkeiksi, on myös koko konsernille
tärkeitä asioita. Arvopohja ei muuttunut
päivityksen myötä, vaan siihen tuli uusia
painotuksia. Nyt kaikilla yksiköillä on keskenään samat arvot”, Hautojärvi kertoo.
Yhteistyön helmi on
luottamus
Henkilöstöjohtaja Jarmo Pasasen tehtäviin
kuuluu osaltaan huolehtia, että henkilöstö ymmärtää, mitä arvojen mukainen
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osaaminen

yhteistyö
tehokkuus

Teemme hyvää tulosta parhaiden
käytäntöjen, uusimman teknologian
ja pätevän henkilöstön avulla.
Ammattitaidon jatkuva parantaminen,
uuden tiedon hankinta ja itsensä
kehittäminen tehostavat toimintaamme.
Käytämme luonnonvaroja
ympäristövaikutukset minimoiden.

Meillä on taito työskennellä tehokkaasti.
Saavutamme tuloksia erilaisissa
olosuhteissa ja ympäristöissä.
Ammattimaiseen työskentelyyn kuuluu
turvallisuudesta ja ympäristöstä
huolehtiminen. Osaaminen merkitsee
meille jatkuvaa kehittymistä.

Työntekijämme ovat valmiita,
halukkaita ja kykeneviä saavuttamaan
tavoitteita yhteistyön avulla.
Yhteistyö on tehtävien ratkaisua toisia
kunnioittaen. Yhteistyömme perustuu
avoimuuteen ja hyvään tiedonkulkuun.

Tuotantoketjun ohella kulkee arvoketju. Monet arvot ovat kytköksissä
toisiinsa raaka-aineen jalostuessa tuotteeksi eri yksiköiden ketjussa.

toiminta tarkoittaa konsernin ja yksikön,
kuin myös työntekijän kannalta. Hän
pitää arvojen yhtenäistämistä toimintaa
vahvistavana ja hyvänä asiana.
”Työntekijät voivat tuntea olevansa osa
isoa ja aikaisempaa yhtenäisempää
konsernia. Se lisää yhteenkuuluvuuden
tunnetta”, Pasanen kertoo.
Yhteistyö yksiköiden välillä on noussut
uudeksi painopisteeksi arvojen päivittämisen ja konsernin strategian toteuttamisen
seurauksena.
”Yhteistyö on ollut tärkeä asia aikaisemminkin, mutta nyt se on saanut aivan
uuden mittasuhteen, kun olemme siirtyneet
käyttämään pääasiassa konsernin omia
raaka-aineita. NN-kiven nikkelisisältö

kulkee läpi koko tuotantoketjun ja yksiköiden. Rajat ylittävän yhteistyön merkitys on
kasvanut. Vahvaan osaamiseen pohjautuen olemme kehittäneet uusia,
vastuullisia toimintatapoja ja ratkaisuja,
jotka sopivat muuttuneeseen tilanteeseen.” Pasanen selventää käytännön
esimerkkiä ja jatkaa:
”Koko raaka-aineketjun luotettavuus on
ensiarvoisen tärkeää tuotannollisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Luotettavuus tiivistyy tänne ketjun loppupäähän, eli meidän yksikköömme.”
Yhteistyö ja sen tehokkuus on käsin
kosketeltavissa. Jotta konsernin yhteisiin
tavoitteisiin päästään, tuotantokapasiteetti
tulee hyödyntää täysimääräisesti. Lisäksi

vastuullisuus ihmisiä ja ympäristöä kohtaan korostuu.
”Tuotannon siirtyminen Norilskin vanhasta, jo suljetusta nikkelitehtaasta Kuolan
ja Harjavallan laitoksille on aikaisempaa
ympäristöystävällisempi ratkaisu”, henkilöstöjohtaja lisää.
Uudella vaihteella
vuoden alusta
Vaikka arvot on lanseerattu Harjavallan
yksikön henkilökunnalle, varsinainen
jalkautustyö ottaa aikaa. Arvojen
omaksumista ja työstämistä varten
henkilöstölle järjestetään työpajoja.
Lisäksi arvojen jalkautus otetaan mukaan
kehityskeskusteluprosesseihin.

10

Nide - Norilsk Nickel Harjavallan sidosryhmälehti

Haluamme olla
työturvallisuuden
edelläkävijä!
Työturvallisuusasiat koskettavat päivittäin 270
Norilsk Nickel Harjavallan työntekijää. Jokaisen
ammattitaitoon kuuluu muun muassa tuntea oman työnsä
vaarat ja osallistua turvallisuuden edistämiseen. Norilsk
Nickel Harjavalta tähtää kemianteollisuuden kärkikastiin
työturvallisuusasioissa. Se tapahtuu säännöllisen henkilökunnan
kouluttamisen, kannustamisen ja osallistamisen kautta.
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Jokaisella on annettavaa
turvallisuuden edistämiseen ja kehittämiseen.
- MARKO MIKKOLA, EHSQ ja kehitysjohtaja

Työturvallisuuden
muutos pysäytti
Työskentely jatkuvatoimisen kemiallisen
prosessin sekä terveydelle vaarallisten
aineiden parissa on Norilsk Nickel
Harjavallan arkea. Yrityksessä on perinteisesti huolehdittu hyvin työturvallisuusasioista. Vakavia, kuolemaan johtaneita
tapaturmia tai pysyvään työkyvyttömyyteen johtaneita onnettomuuksia ei ole
tapahtunut yli 35 vuoteen. Hyvä suunta
turvallisuuden ylläpitämisessä jatkui aina
vuoteen 2014 saakka, jolloin tapahtui
notkahdus.
”Viisi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa vuoden aikana herätti johdon
toteamaan, että emme ole enää riittävän
hyviä. Asioita, mitkä pysäyttivät hyvän
kehityssuunnan, haluttiin tutkia tarkemmin”, kertoo EHSQ ja kehitysjohtaja
Marko Mikkola.
Mikkola työskentelee Harjavallassa tiiviisti
työturvallisuusasioissa. Hänen alaisuudessaan toimii pieni tiimi, joka on perehtynyt
työturvallisuuden sekä työhygienian
kehittämiseen Suurteollisuuspuistossa.
Työturvallisuuden kehittäminen on kirjattu
yrityksen strategiseksi hankkeeksi, jota
toteutetaan vuosien 2015–2019 aikana. Tähtäimessä on, että kaikki lähtevät
terveinä kotiin työpäivän päätteeksi, eikä
työtapaturmia enää sattuisi.
Iso sateenvarjo, jonka alla
toimitaan
Norilsk Nickel Harjavallan TSEKhanke tähtää työturvallisuuden parantamiseen sitoutumisen, ennakoinnin ja
kehityksen keinoin. Hanke sai alkunsa
DuPont -konsultointiyrityksen tekemästä
alkukartoituskyselystä syksyllä 2015.

Työturvallisuuskulttuurin muutosta lähdettiin tavoittelemaan joukolla erilaisia
toimintatapoja ja menetelmiä.
Yritykselle laaditaan toimintatapoja
koskevat, kultaiset 4+1 sääntöä, jotka
julkaistaan vuoden 2017 alussa. Niiden
noudattaminen on ehdotonta.
”Sääntöjen rikkomisesta seuraa normaalia kovempi sanktio, sillä laiminlyönnistä
aiheutunut onnettomuus voi viedä jonkun
hengen. Kultaisia sääntöjä on oikeammin
viisi, sillä +1 lisäsääntö koskee tilanteeseen puuttumisvelvollisuutta. Mikäli joku
työskentelisi ohjeiden vastaisesti, siihen
pitää asian havaitsevan henkilön ehdottomasti heti itse puuttua”, kertoo Mikkola.
Johto tekee havainnointikierroksia
kuukausittain etukäteen määritellyllä
tuotantoalueella ja keskustelee yhdessä
henkilöstön kanssa kehitettävistä asioista.
Työturvallisuutta halutaan nostaa käytännön ohella myös toistuvasti mieleen.
Palaverit aloitetaan ajankohtaisella turvallisuusajatuksella, jolloin kaikkien fokus
on turvallisuudessa. Sitä kautta saadaan
turvallisuus osaksi jokapäiväistä ajattelua.
Mikkolan mukaan nopea tiedonkulku on
tärkeää kentällä, jossa tuotantoprosessit
tapahtuvat. Turvavartti on kentän keskusteluhetki, joka on ohjeistettu käytäväksi aamuvuoron alkaessa. Tällöin käydään läpi
osastolla olleita ”läheltä piti” – tilanteita
tai jossain muualla tapahtunut asia, joka
voisi tapahtua myös omassa työpaikassa.
Riskienhallintaa ja yhteistoiminnallista kehittämistä
Keskeisintä turvallisuuden parantamisessa
on riskienhallinta. Se tarkoittaa suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu kehittämisen ohella ennakolta hyviksi todettuihin

käytäntöihin.
”Perusasiana työntekijöiltä edellytetään
ohjeistusten noudattamista ja tarkkaavaisuutta. Se tarkoittaa muun muassa
suojavarusteiden käyttämistä, joista
muistuttavat kohteissa sijaitsevat kirjalliset
suojainmatriisit. Lisäksi paljon asioita
tehdään turvallisuustason parantamiseksi
jo ennakkoon. Näitä ovat turvallisuuskeskustelut, vaaranpaikkojen kirjaaminen,
riskikartoitusten tekeminen sekä korjaavien toimenpiteiden tekeminen, esimerkiksi
laiteparannukset ja koneinvestoinnit.
Myös paikat pidetään siisteinä ja työvälineet kunnossa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta ja se kulkee käsi kädessä
ympäristö-, toimitila- sekä henkilöturvallisuuden kanssa. Kaikki tulee huomioida
toiminnassa”, painottaa Mikkola.
Harjoitukset tekevät mestarin
Turvallisuuden ylläpitämistä harjoitellaan
myös poikkeustilanteiden varalle.
Suurteollisuuspuistossa järjestetään vuosittain suuronnettomuusharjoitus, johon osallistuu koko henkilökunta. Simuloidussa
tilanteessa harjoitellaan yhdessä pelastustoimintaa suuronnettomuuden tapahtuessa. Tällöin käytetään hälytyksiä, mennään
suojatiloihin ja harjoitellaan kommunikaatiota muiden toimijoiden kanssa.
”Suuronnettomuusharjoituksen lisäksi
yritys järjestää kolme kertaa vuodessa
omat pelastumis- ja poistumisharjoitukset,
joissa käytetään simuloitua onnettomuutta. Käytännönläheinen harjoittelu on
tärkeää, jotta poikkeustilanteen vallitessa
jokainen osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla”, Mikkola painottaa.
Henkilökunnalle järjestetään myös
säännöllisesti koulutuksia ja kertauskursseja. Marraskuussa järjestettiin esimiesten kaksipäiväinen turvallisuuskulttuurin
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kehittämiskoulutus.
”Aina kun turvallisuusasioissa on jotain
päivitettävää, kuten vaikka uusi laite,
turvallisuusohjeet päivitetään. Kaikkien,
joita ohje koskee, pitää käydä muuttuneet
ohjeet läpi”, lisää Mikkola.
Työturvallisuuden
ylläpitämisen haasteet
Työturvallisuuden ylläpitämiseen ja
kehittämiseen liittyy myös haasteita
vaikka parantavia toimenpiteitä tehdään
aktiivisesti. Näitä ovat ihminen itse,
hänen ajatuksensa sekä yhteinen kulttuuri.
”Suomessa on sellainen kulttuuri, ettei
oikein mielellään haluttaisi puuttua toisten
asioihin. Tässä haasteen tuo se, että
meillä puuttuminen on välittämistä.”
”Toivoisin, että puuttumisella pidettäisiin
huoli työkavereista, jotka ohjeita lai-
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minlyömällä asettavat oman tai muiden
terveyden alttiiksi tapaturmalle, odottamatta esimiehen väliintuloa.
Vahinko ei tule
kello kaulassa
vaan tämä on
kokonaisvaltaisesti meidän
yhteinen asia.
Sen vuoksi
kaikki pitää
saada osallistumaan, puuttumaan ja
havainnoimaan. Jokaisella on annettavaa
turvallisuuden edistämiseen ja kehittämiseen”, Mikkola avaa ajatuksiaan.

”Palkitsemme henkilökuntaa kollektiivisesti. Turvallisuus on yksi tulospalkkiojärjestelmän mittari. Kun
tulee riittävästi vaaranpaikkailmoituksia
ja turvallisuuskeskusteluja, siitä palkitaan”,
Mikkola kertoo. Lisäksi
palkkio tulee tuotantoosastoilla tapaturmattomasta ajasta.
Kriteerinä on yksi vuosi
ilman tapaturmia per osasto.
”Kannustimet vievät yrityskulttuuria
oikeaan suuntaan. Uskon kuitenkin, että
kaikilla on halu toimia turvallisesti. Tämä
on meille kaikille tärkeä asia nyt ja tulevaisuudessa”, päättää Mikkola.

”Turvavartti on keskusteluhetki, joka on ohjeistettu
käytäväksi aina, kun
uusi työvuoro tulee töihin
aamulla.”

Yrityskulttuurin muutoshaasteita
taklataan tuen, koulutuksen ja harjoittelun
ohella myös rahallisilla kannustimilla.
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Tuotekehityksen ytimessä asiakaslähtöisellä otteella
Organisaation menestys pohjautuu ensi sijassa asiakastarpeen ymmärtämiselle ja siihen vastaamiselle. Toimintaympäristön muuttuvat tarpeet ovat tuotekehityksen siemeniä. Niissä asiakkaalla on suuri rooli. Norilsk Nickel Harjavallassa asiakaslähtöisyyteen on paneuduttu tiiviisti
kuluneen vuoden aikana. Kehitysyksikkö selvittää asiakaslähtöisyyden kautta, kuinka Norilsk
Nickel Harjavalta voisi palvella asiakkaitaan entistä paremmin.
Kaikki lähtee alkukartoituksesta ja asiakkaan tarpeesta
Nikkelituotteita käytetään monissa eri
lopputuotteissa ja useissa eri olomuodoissa. Norilsk Nickel Harjavalta tuottaa ja
jalostaa nikkeliä kymmeneksi eri päätuotteeksi, kemikaaleiksi ja metallisiksi tuotteiksi. Lisäksi tuotteen pakkauskokoja ja
pakkausmuotoja löytyy yli 100 erilaista.
”Usein asiakas tietää nikkelityypin ja
olomuodon, joka sopii heidän omiin
prosesseihin ja jota he haluavat meiltä
ostaa. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuvat
useimmiten epäpuhtaudet tuotteissa tai
muut fysikaaliset ominaisuudet, kuten partikkelikokojakaumat ja tiheydet”, kertoo
Pekka Alisaari.
Alisaari työskentelee konsernin TAR-tiimin
(Technical Analysis and Research) vetäjänä, myynnin, tutkimuksen ja tuotannon
rajapinnassa. Teknisen asiakaspalvelun
päällikkönä hänen päätyönään on
selvittää asiakastarpeita ja tutkia, mitkä
tuotteet voisivat sopia millekin toimialalle. Tiivis kehitystyö alkaa useimmiten
alkukartoituksesta yhdessä asiakkaan
kanssa. ”Alkukartoituksessa selvitetään
tuotteen soveltuvuus. Jos tuote soveltuu
sellaisenaan, tehdään koeajo, eli lähetetään näyte ja valmistetaan koe-erä, jonka
pohjalta tehdään tuotantokaava. Tämän
jälkeen asiakas joko hyväksyy tuotteen
heille soveltuvien tuotteiden listalle tai vastavuoroisesti on hyväksymättä. Pohdimme

keinoja, miten tuote saataisiin sopimaan
kyseisen asiakkaan käyttötarkoituksiin
sekä yleisesti alalle, jolla he toimivat”,
Alisaari valottaa prosessia.
Norilsk Nickel Harjavallan kehitysyksikkö
on toiminut vuoden päivät. Useita kehitysehdotuksia ja kehityskohtia on jo löytynyt.
Elektrolyysituotteiden kanssa edetään
seuraavaksi hanketasolle, jossa tarvittavia
muutoksia viedään tuotantoprosessiin.
”Suuret tuotekehitysprojektit ovat pitkiä
ja resursseja vieviä hankkeita. Ensin on
varmistuttava, että kehitykselle on kestävät
perusteet”, Alisaari huomauttaa.
Tuottaja menee
asiakkaan luo
Norilsk Nickel etsii myös itsenäisesti
uusia markkina-alueita. Tällöin asiakaslähtöisyyttä pyritään toteuttamaan omista
lähtökohdista asiakkaiden suuntaan. Se
tarkoittaa muun muassa eri markkinaalueiden tutkimista ja kartoittamista.
”Kävimme jokin aikaa sitten Kiinassa
tutustumassa alakohtaisiin tarpeisiin, joille
meidän nikkeli-katodituotteet saattaisivat sopia. Samalla pyrimme löytämään
kohtia, joissa meidän tuotteet vaativat
jalostamista. Paikalliset kartoitukset
antoivat kattavan kuvan markkinasta ja
potentiaalista, jotka Norilsk Nickel voi
omalla kehitystyöllään saavuttaa. Tässä
Kiina-projektissa havaitsimme kysyntää
pinnoituslaadun nikkelille. Sopeutimme

oman tuotteemme markkinatarpeeseen
ja saimme aikaan suuren muutoksen
omassa menekissämme. Se avasi meille
paljon uusia asiakkuuksia. Projekti jatkuu
edelleen ja se toteutettiin yhteistyössä konsernin myynti- ja tuotanto-organisaation
kanssa”, Alisaari kertoo.
Pieniä ja suuria investointeja
asiakkaan eduksi
Norilsk Nickel Harjavallassa tehdään
jatkuvasti pientä tuotekehitystä olemassa
oleviin tuotteisiin ja niiden pakkausmuotoihin. Tämä tapahtuu yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Asiakaslähtöisyyden
myötä tuotteet vastaavat paremmin todellista tarvetta.
”Mitä enemmän tunnemme asiakkaan
tuotteet ja ne prosessit, joihin he käyttävät
tuotteidemme ominaisuuksia, sen kokonaisvaltaisemmin pystymme palvelemaan
asiakkaitamme. Samassa myös meidän
asiantuntijuutemme lisääntyy ja pystymme
opastamaan asiakkaitamme tuotteiden
valinnassa. Toisinaan pystymme antamaan oman näkemyksemme tuoteratkaisusta, joka on asiakkaalle esimerkiksi
edukkaampaa käyttää. Haluamme olla
asiakkaillemme luotettava, laadukas ja
kokonaisvaltainen kumppani. Mielestäni
asiakaslähtöisyys ja sitä kautta tuotteen
sekä palvelun kehittäminen ovat asioita, joilla lupaus lunastetaan”, Alisaari
summaa.
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Työntekijän matkassa
Seurasimme, millaiselta työpäivä Harjavallassa näyttää
prosessihoitajan silmin. Oppisopimusharjoittelija Anni Puusaari
kertoo päivänsä kulusta ja roolistaan turvallisuusasioissa.

5.356.00

Meillä useimmat
prosessinhoitajat työskentelevät
kolmivuorotöissä. Rytmi vuorojen
välillä menee seuraavasti: 2
aamua, 2 iltaa, ja 2 yötä, joiden
jälkeen on neljä vapaapäivää.
Tehtävät vaihtelevat jonkin
verran vuorojen välillä, mutta
työturvallisuuden eteen tehtävät
toimenpiteet pysyvät samoina.

Anni Puusaari saapuu aamuvuoroon. Hän vaihtaa työvaatteet
päälleen ja menee valvomoon. Vuoronvaihto on aluillaan.
Nyt vaihdetaan kuulumiset; mitä vuorojen aikana on tapahtunut
ja mitä prosessissa tulee huomioida. Paikalle saapuu myös
vuorotyönjohtaja, joka kertoo päivän tapahtumista ja tulevista töistä.

7.00

Vuorossa on prosessinäytteiden haku kentältä.
”Ennen kuin lähden kentälle, puen suojavarusteet kuten
kypärän, kuulosuojaimet, suojalasit, turvakengät, suojakäsineet ja hengityssuojan päälle. Suojavälineiden
käytöstä on olemassa suojainmatriisi. Jokaiselle osastolle on määrätty omat suojavälineet”, Anni kertoo.
Sitten hän lähtee rauhallisesti hakemaan näytteitä.
”Täällä ei koskaan saa olla liian kiire, hätiköidessä voi
tulla vahinkoja”, Anni ohjeistaa.

9.30
8.00
Anni palaa valvomoon. Ennen sisätiloihin siirtymistä hän on
riisunut suojavarusteet ja likaiset vaatteet. Suojavarusteille
on olemassa omat lokerot, johon ne laitetaan. ”Valvomoon
ei koskaan viedä likaisia vaatteita, sillä nikkelipöly kulkeutuu
helposti. Työhygienia on osa työturvallisuutta. On tärkeää
pestä myös kädet”, tietää Anni.

Anni käy syömässä
Suurteollisuuspuiston
ruokalassa. Samalla
hän tarkistaa seuraavan turvallisuuskoulutuksen ajankohdan.
Työturvallisuus- ja
tulityökortti, ensiaputaidot sekä ATEX –koulutus
on Annilla jo käytyinä.

10.00
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Valvomossa tarkkaillaan prosesseja ja tehdään niihin
liittyviä säätöjä tarpeen mukaan. Anni seuraa tuotannon
kulkua tarkasti työkavereidensa kanssa.

11.00
On taas aika laittaa suojavarusteet päälle.
Aamuvuoron aikana tehdään useita kenttäkierroksia. ”Työkohteita näytetään kumppaniyrityksille, kun
tehdään huolto- ja muutostöitä. Kohteen näyttäminen
on osa työlupakäytäntöä, joka vaaditaan kaikkiin
kumppaneiden tekemiin töihin. Kumppaniyrityksiltä
vaaditaan yhtä lailla turvallisuusasioiden noudattamista. Meillä on myös räjähdysvaarallisia alueita, joille
saa viedä ainoastaan sellaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat luokiteltu turvallisiksi käytettäväksi
niissä tiloissa. Niihin ei viedä kännyköitä!”.

12.00
Anni tarkkailee kenttäkierroksen aikana että tuotteet ja 		
tuoteliuokset näyttävät normaalilta ja laitteet toimivat moitteettomasti. ”Jos jokin laite on rikkoontunut, siitä ilmoitetaan vuorotyönjohtajalle. Hän tekee vikailmoituksen. Esimerkiksi useimmat
pumput on kahdennettu, eli jos toinen pumppu hajoaa, voi
toisen ottaa ajoon. Näin koko prosessia ei tarvitse ajaa alas.
Jos varapumppua tai laitetta ei ole, vaaratilanteiden ehkäisemiseksi osa prosessista ajetaan alas. Rikkoontunut laite tehdään
aina turvalliseksi työkohteeksi ennen kuin sitä mennään korjaamaan. Kun laite on korjattu, prosessi ajetaan takaisin ylös”,
Anni selvittää.

Työtehtävät vaihtelevat eri vuoroissa. Aamuisin on enemmän
näytteiden hakua sekä huoltokohteiden näyttämistä kumppaniyrityksille. Iltavuoroissa tehdään myös toisenlaisia kierroksia,
kuten pH-mittauksia. Yöaika on rauhoitettu prosessinohjaukseen, mutta esimerkiksi laitepesuja tehdään säännöllisesti.
Prosessissa voi tapahtua jotain yllättävää missä vuorossa
tahansa, jolloin siihen on reagoitava.

13.35-14.00
Ennen työpäivän päättymistä on jälleen vuoronvaihto,
jossa tieto päivän tapahtumista siirretään iltavuoron
henkilöstölle. Kun se on tehty, Anni käy pesulla ja
lähtee kotiin. Työvuorossa ei sattunut tapaturmia.

Anni Puusaari opiskelee oppisopimuskoulutuksella prosessinhoitajaksi. Hän on
työskennellyt Norilsk Nickel Harjavallan toimipisteessä jo 1,5 vuotta. WinNovan
järjestämää kemianteollisuuden ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta on jäljellä
vielä puoli vuotta. Sitten Anni valmistuu prosessinhoitajaksi. Prosessinhoitajana
hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa prosessilaitteiden kunnonvalvontaa,
prosessin optimointia, sekä erilaisia kenttätöitä kuten näytteidenottoa.
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3x ajankohtaista
UUDET AMMONIAKIN

purku- ja säilytystilat Yaralta
Pohjoismaiden johtava lannoitealan
toimija Yara lopettaa Harjavallassa
sijaitsevan yksikkönsä, joka käsitti
erikoislannoitteiden pakkauksen ja
AdBlue kemikaalin tuotantolinjan.
Lopettamispäätöksen myötä Norilsk
Nickel Harjavalta (NNH) näki mahdollisuuden sijoittaa raaka-aineena käytetyn
ammoniakin hankintaketjuun.
Norilsk Nickel Harjavalta osti Yaralta
kuusi hehtaaria maata, jolla sijaitsee ammoniakin purkupaikka ja varastosäiliö.
Lisäksi alueella on varastorakennuksia,
joita voidaan hyödyntää lopputuote- ja
tarveainevarastointiin. Investointi tuo
välittömiä logistiikkaetuja, kun alueen
ulkopuolella sijaitsevista vuokravarastoista voidaan luopua. Pitkällä aikavälillä
kauppa tuo myös kustannussäästöjä.

Ammoniakki on teollisuuden tärkeä
raaka-aine ja NNH käyttää sitä nikkelin
pelkistyksessä. Tähän asti NNH:lla ei
ole ollut omia purku- ja varastosäiliötä
ammoniakille, jolloin yritys on ollut täysin riippuvainen kumppanin tarjoamasta
palvelusta.
1.9.2016 voimaan astuneen kaupan
myötä NNH:lle siirtyi tilojen lisäksi myös
kolme henkilöä Yaralta huolehtimaan
sujuvasta ammoniakin purusta ja varastoinnista. Kauppasopimukseen kuuluu
ammoniakin hankinta tulevien kahden
vuoden ajan Yaralta, jonka jälkeen
ammoniakkia voidaan tilata markkinatilanteen mukaan eri palveluntarjoajilta.
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Tuotantosuunnitelman mukainen,
täyden kapasiteetin tuotantovauhti
Harjavallassa on saavutettu viime syksyn aikana. Määrällisesti se tarkoittaa
189 tonnia päivässä.
Harjavallassa onkin nyt näytön paikka.
Ennuste vuodelle 2016 oli 54 721
tonnia, mutta tulevaisuudessa täyden
kapasiteetin vuosituotanto pyritään
nostamaan 65 000 tonniin. Kaaviossa
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esitellään nikkelitehtaan tuotanto yrityksen
aloitusvuodesta 1960 tähän vuoteen asti.
Aikaisempi ennätys on vuodelta 2002,
jolloin nikkeliä tuotettiin 55 348 tonnia.
Miltei 15 vuoden ajan tuotantoon vaikutti
raaka-aineen epäsäännöllinen saatavuus,

2016

joka on nyt ratkaistu siirtymällä asteittain
konsernin oman nikkelikiven käyttöön.
Siitä lopputuotteiksi tehtyä nikkeliä oli
lokakuussa 73 %. Loppuvuotta kohti
osuus nousee 77 %:iin, jatkaen kasvuaan
seuraavana vuonna.
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Raaka-aineen

toimitusvarmuuden kehittämisprojekti
Vuosi sitten ilmestyneessä Nide-lehdessä kerroimme uudesta raaka-aineesta nimeltä NN-kivi.
Se on sulattokiveä, jonka sisältämä nikkeli on peräisin konsernimme omilta kaivoksilta Norilskista.
Suoritimme raaka-ainetutkimuksia, joiden myötä NN-kiven rinnalle suunnitellaan käytettäväksi
Kuolan kiveä. Sen sisältämä nikkeli on peräisin Kuolan kaivoksilta. Kuolan kiven käyttämistä
korvaavana raaka-aineena on selvitetty toimitusvarmuuden nostamiseksi tulevaisuudessa.
Kuolan kivi tulee Nikkelin kaupungin
sulatolta valanteina Montšegorskiin,
jossa se murskataan. Mineralogisesti
kivi on vastaavaa kuin NN-kivi. Siinä on
kuitenkin enemmän kuparia ja vähemmän nikkeliä kuin NN-kivessä, joten se
mahdollistaisi NNH:lla tavoitteena olevan
syöttöseoksen kuparipitoisuuden nostamisen. Liuotuskokeiden perusteella oleellisia
eroja Kuolan kiven ja NN-kiven välillä ei
ole.
Kuolan kiven partikkelikoko on murskattunakin vielä melko suuri. Siksi sen
Harjavallassa käsittelyä varten määriteltiin uusi toimintamalli ja prosessi
yhteistyössä kumppaneiden ja palvelun
toimittajien kanssa. Määritellyssä mallissa kivi hienomurskataan pienempään

partikkelikokoon. Sitä varten Harjavallan
Suurteollisuuspuistoon tarvitaan uusi
murskauslinja.

simuloinnin mukaan alle raja-arvon.
Varmuuden vuoksi toimintaa suunnitellaan
toteutettavaksi vain päivisin.

Ympäristön huomioiminen
keskiöön
Murskaukseen liittyy jonkin verran haasteita, jotka täytyy huomioida suunnitteluvaiheessa. Toiminnan välittömiä haittoja
ovat pölyäminen ja melu. Lisäksi murskeen sekä jauhetun materiaalin käsittely
asettaa vaatimuksia laitteistolle.

Laitteille murske aiheuttaa suurempaa kulumista jauhettuun NN-kiveen verrattuna.
Kalusto rasittuu suhteellisesti enemmän,
jolloin sen käytöstä aiheutuu enemmän
kunnossapito- ja huoltokustannuksia.
Kuluttavamman materiaalin liikuttaminen
ruuvikuljettimilla tarkoittaa myös hieman
suurempaa energiantarvetta.

Pölyn hallintaa varten murskauslinjalle
suunniteltiin useampi paikallinen suodatinyksikkö sekä hallista poistettavan
ilman suodatukseen vielä omansa. Myös
melun leviämistä simuloitiin mallintamalla.
Melutaso asutusten läheisyydessä pysyy

Toistaiseksi Kuolan kiven käsittely
Harjavallassa on konsernissa pohdinnassa. Vaihtoehtona Harjavallassa suoritettavalle hienomurskaukselle on myös
kiven käsittely Kuolassa pienempään
partikkelikokoon.

18

Nide - Norilsk Nickel Harjavallan sidosryhmälehti

Viisasten kivi valmistuu
akateemisessa yhteistyössä
Aalto-yliopiston ja Norilsk Nickel Harjavallan yhteistyön pilarina on tiedon lisääminen ja osaamisen
kehittäminen. Aalto-yliopiston hydrometallurgian ja korroosion apulaisprofessori Mari Lundströmin
mukaan yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa tutkimusta ja oppimista täydentävän käytännön
ulottuvuuden, jota yliopisto ei pysty tarjoamaan. Mitä kaikkea yhteistyö pitää sisällään?
Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkimus
ja opetus tähtää kestävään kehitykseen,
raaka-aineiden parempaan hyödyntämiseen kuin myös tehokkaampien prosessien ja uusien materiaalien suunnitteluun.
Norilsk Nickel Harjavalta tukee tutkimus- ja opetustyötä sponsoroinnin lisäksi
muun muassa tekemällä kenttätestauksia
tutkimusprojektien yhteydessä sekä tarjoamalla asiantuntijaluentoja. Parhaillaan
Aalto-yliopistossa on käynnissä Tekesin
rahoittama METYK -hanke, jossa Norilsk
Nickel Harjavalta on aktiivisesti mukana.

johtajana. Hän näkee metallien
kierrätyksen tärkeänä kehitysasiana.
”Vastoin luuloja, malmit eivät ole uusiutuvia luonnonvaroja. Ne loppuvat jossain
vaiheessa, aivan kuten öljykin. Tällä
hetkellä akkuja ja pattereita kerätään
EU:n velvoittama määrä, mutta kaikkia
niiden sisältämiä, arvokkaita metalleja ei
hyödynnetä uudelleen. Tilanne voidaan
kuitenkin muuttaa. Potentiaali metallien
kierrätykseen on metallurgisen teollisuuden ja alan tutkijoiden hallussa”, kertoo
Lundström.

Tutkimushankkeella kestävää
kehitystä

Hankkeen alkusysäyksen antoivat
Norilsk Nickel Harjavalta ja Crisolteq Oy
yhdessä.
”He ehdottivat meille tutkimusta liittyen
metallien kierrättämiseen patteri- ja akkujätteestä”, kertoo Lundström. Asia eteni
nopealla aikataululla ja professori kokosi

METYK – nimi tulee sanoista Metallialan
Ympäristö- ja Kiertotalous. Sen tavoitteena on materiaali- ja energiatehokkuuden kehittäminen metallurgian keinoin.
Professori Mari Lundström toimii hankkeen

siihen sopivan konsortion. METYK-hanke
käynnistyi täydellä teholla huhtikuussa
2016 ja kestää vuoden verran.
Tänä aikana projektissa tutkitaan ja
kehitetään prosesseja, joilla patteri- ja
akkujätteen käsittelyssä hukkaan menevät
metallit voidaan ottaa talteen ja kierrättää. Sivuvirroista löytyykin todellinen potentiaali metallialan yrityksille. Lundström
on asiasta innoissaan.
”Vaikka tässä ei tehdä suoraa tuotekehitystä yritykselle, olisi upeaa nähdä, että
kehittämämme menetelmä tulisi jossain
vaiheessa teollisuuden sovellukseksi ja
myyntituotteeksi Suomelle.”
Yhteistyötä ja
kenttäkokeiluita
Lundströmin tutkimusryhmä työskentelee
pääasiassa kokeellisen toiminnan ja
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Vastoin luuloja, malmit eivät ole
uusiutuvia luonnonvaroja.
- mari lundström, apulaisprofessori

mallinnuksen kanssa. Työn muodostavat
lukuisat testaukset.
”Teemme paljon erilaisia kokeita, esimerkiksi liuotuskokeita, analyyseja, sähkökemiallisia kokeita ja prosessimallinnusta,
mutta myös metallurgisen tiedon mallinnusta. METYK projektissa osa testeistä on
suunniteltu toteutettaviksi myös kumppaniyritysten tiloissa, jolloin voimme testata
onko menetelmä teollisesti laajennettava.
Kenttäkokeilla pystytään optimoimaan
ja tutkimaan ilmiön toistettavuutta isossa
mittakaavassa. Ilman aktiivista yhteistyötä
alan yritysten kanssa, kenttäkokeet eivät
ole mahdollista yliopistolle”, selventää
Lundström.
Tutkimusta ohjataan ja seurataan tiiviisti
yhteistyössä yritysten, sekä Porin ja
Harjavallan kaupunkien kanssa. Lisäksi
tutkimustulokset saatetaan kaikkien
ulottuville. Porin yliopistokeskuksessa on
järjestetty jo neljä avointa seminaaria,
joissa projektin etenemistä voi seurata.

Viimeinen kaikille avoin seminaari
pidetään Porin yliopistokeskuksessa 28.2.2017.
Tiedon lisääntyminen
vetovoimatekijänä
Norilsk Nickel Harjavalta toimii
käytännön neuvonantajana tutkijoiden ohjausryhmässä. Hankkeen
voidaan nähdä toimivan tutkimuksen ja teollisen toiminnan näkökulmien yhdistäjänä. Lundströmin
mukaan projekti on sujunut erittäin
hyvin kaikkien osapuolten kesken.
”Ympäristöystävällisten prosessien
kehittäminen koskettaa teollisuuden aloja. Toisaalta taas suomalaisen teollisuuden aseman parantaminen on tärkeää. Yhteistyöllä
moni vaikea asia voidaan saada
ratkaistuksi. Kun tämä projekti
päättyy, saamme toivottavasti
lisää mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja”, päättää Lundström.

METYK – hanke eli Metallien kiertotalouden tutkimus
• Aloitettiin huhtikuussa 2016, päättyy
helmikuussa 2017
• Tänä aikana järjestetään 4 avointa
seminaaria projektin etenemisestä
• Toteuttajana Aalto-yliopisto
kumppaneinaan Akkuser Oy, Boliden
Harjavalta Oy, Luvata, CrisolteQ Oy,
Jyväskylän Energia Oy, Kuusakoski
Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy,

Harjavallan kaupunki ja Porin
kaupunki.
• Hankkeen rahoittaa Tekesin INKA
- Innovatiiviset kaupungit –ohjelma
• Projektin vastuullisena johtajana
toimii Hydrometallurgian ja
korroosion apulaisprofessori
Mari Lundström

vilLiina
ikäheimo
Vuorimieskillan puheenjohtaja

Kilta toimii siltana
opiskelijoiden ja yrityksen
välillä
Vuorimieskilta on vuonna 1947 perustettu
Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulun materiaalitekniikan opiskelijoiden
yhdistys. Killan tehtävänä on muun
muassa järjestää jäsenilleen erilaisia
tapahtumia, ylläpitää suhteita yrityksiin
ja yliopistoon sekä valvoa opiskelijoiden
etua. Soitimme Killan puheenjohtajalle
Villiina Ikäheimolle tiedustellaksemme,
minkälaista toimintaa killalla on yritysten
kanssa.
”Tällä hetkellä killassa on yli 100
aktiivista opiskelijajäsentä. Yhteistyö
yritysten kanssa ylläpitää vuoropuhelua
opiskelijoiden ja yritysten välillä. Teemme
esimerkiksi tutustumiskäyntejä metalli- ja
kaivosalan yrityksiin. Viime keväänä
vierailimme isolla joukolla Norilsk
Nickel Harjavallassa. Lisäksi yritykset
sponsoroivat yhdistyksen toimintaa, joka
mahdollistaa muun muassa vuosijuhlan
järjestämisen. NNH toimiikin pääyhteistyökumppanina seuraavassa vuosijuhlassamme. NNH:n panostus yhteistyöhön on
hieno asia”, päättää Ikäheimo.
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Oppilaitosyhteistyö
kantaa hedelmää
Norilsk Nickel Harjavalta on jo nuorten keskuudessa
haluttu työpaikka. Harjavallan lukiosta valmistuneet
ylioppilaat hakeutuvat suuressa määrin jatkoopintoihin teknisille ja luonnontieteellisille aloille.
Kumpikaan edellä mainituista ei ole täysin sattumaa.
”Harjavallan lukiokoulutuksen ja Norilsk Nickel
Harjavallan välillä on pitkät perinteet”, kertoo
Harjavallan sivistystoimenjohtaja Hannele Tähtinen.
Suurteollisuuspuistossa on paljon menestyviä teollisuusyrityksiä,
jotka työllistävät koulutettua ja ammattitaitoista väkeä. Usein
tavallinen kuntalainen tietää näiden yritysten toiminnoista vain
pintapuolisesti.
”Todellisuudessa harvalla on omakohtaista käsitystä siitä, millaiselta arki yrityksissä näyttää ja minkälaista osaamista työntekijöiltä odotetaan. Norilsk Nickel Harjavallassa on esimerkiksi
hyvin korkeatasoista teknologiaosaamista, metallurgian
tietotaitoa sekä liiketoimintaan liittyvää osaamista. Tietoisuuden
lisäämisellä on merkitystä nuorten uravalintojen kannalta. Siksi
työelämätaitojen välittyminen opiskelijoille jo lukiovaiheessa on
mielestäni erittäin tärkeä asia”, painottaa Tähtinen.
Arvokas kumppanuus jo vuosien ajan
Sivistystoimenjohtajan mukaan Norilsk Nickel Harjavalta on
aktiivinen ja pidetty yhteistyökumppani. Yritys on muun muassa
esitellyt omaa toimintaansa oppilaitosten henkilökunnalle,
yläkoulun ja lukion oppilaille sekä tehnyt omaa toimintaansa
näkyväksi eri tavoin.
”He avaavat ovensa opin tiellä oleville nuorille. Koulu on
työympäristönä erilainen kuin aito yritysmaailma. Sen vuoksi
esimerkiksi yritysvierailut ja ammattilaisten pitämät tietoiskut
jättävät jälkensä nuoreen ihan eri tavalla. Siinä on selkeä opetuksellinen näkökulma”, selventää Tähtinen.
Yhteistyötä Norilsk Nickel Harjavallan kanssa on tehty useiden
vuosien ajan. Syksyllä allekirjoitettu kahden vuoden kumppanuussopimus on laatuaan jo kolmas.
”Norilsk Nickel Harjavalta osallistuu Harjavallan lukiolaisten
kemian, matematiikan ja fysiikan oppikirjojen hankintaan.
Kaikille lukioon hakeutuville, lukio-opintonsa aloittaville
maksetaan nämä kirjat. Se on merkittävä taloudellinen tuki
ja kannustaa nuoria jatko-opiskelemaan”, kertoo Tähtinen.
Oppimateriaaleihin tulee muutoksia lyhyessäkin ajassa. Sen
vuoksi kahden vuoden sopimus on sopiva aika.

Sivistystoimenjohtaja Hannele Tähtinen näkee yrityskumppanuuden arvokkaana asiana. Norilsk Nickel
Harjavallan toiminta voidaan käsittää yhteiskunnallisen
vastuun kantamisena. Yritys on ehdottomasti lisäarvoa
tuova kumppanuus Harjavallan kaupungin nuorille.

Kesätyöpaikkaan hyvällä käytöksellä
Vuoropuhelu oppilaitosten kanssa on pitkälle tulevaisuuteen
katsomista, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointia. Norilsk
Nickel Harjavalta innostaa, kannustaa ja motivoi nuoria vaikuttaen heidän uravalintoihinsa ja hakeutumiseen lukion jälkeisiin
opintoihin. Näin toimimalla teollisuussektori puolestaan saa
tulevaisuudessa sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä.
Oppilasyhteistyö ulottuu myös yläkoululaisiin.
”Jo viitenä lukuvuotena yläkoululaisille on tarjottu mahdollisuus hankkia hyvällä käyttäytymisellä kesätyöpaikka”, kertoo
Tähtinen. Norilsk Nickel Harjavalta on ollut mukana tarjoamassa kesätyöpaikkoja.
”Projektissa on pedagoginen puoli. Arvioinnin hyvästä käytöksestä tekevät koulun oppilaat. Vain muutama yläkoululainen
saa kesätyöpaikan - voitte olla varmoja, että näitä paikkoja
tavoitellaan”, Tähtinen naurahtaa.
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Yhteistyötä ja hyvinvointia
sponsoroinnin kautta
Norilsk Nickel Harjavalta kehittää toiminnallaan pääasiassa satakuntalaisten hyvinvointia. Yritys tukee
useita erilaisia kohteita, joita ovat muun muassa oppilaitokset, yliopistot, seurat, yhdistykset sekä yksityishenkilöt. Vuosittain tehtävät sponsorointisopimukset vaihtelevat aineettoman hyödyn ja erikokoisten
summien välillä. Millä perusteella sopimukset tehdään ja kuinka yritys siitä hyötyy?
Monitahoista vaikuttamista
Vuoden 2017 sponsorikohteiden hakuaika päättyy 31.12.2016. Päätökset kohteista tehdään tammikuun aikana pohjautuen Norilsk Nickel Harjavallan omaan
sponsorointisuunnitelmaan. Yrityksen
vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50
% sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50
% alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

Sponsorointi on kahden
kauppa
Norilsk Nickel Harjavallan tavoitteena
on viedä eteenpäin tietoisuutta yrityksen
kansainvälisestä ja tuotekehitykseen
panostavasta toiminnasta. Sponsoroinnin
tulee tukea tätä viestiä ja edistää tunnettuutta, sekä positiivista yrityskuvaa sen
toimialueella. Norilsk Nickel Harjavalta ei
tavoittele sponsoritoiminnalla pelkkää näkyvyyttä, vaan monet kohteet ovat matalan profiilin kohteita. Esimerkiksi yhteistyö

oppilaitosten kanssa ei tuo maksimaalista
medianäkyvyyttä. Sen sijaan tärkeää on,
että sponsorointiperiaatteiden mukaista
toimintaa tuetaan. Vastineina toimivat
tällöin esimerkiksi motivaation kasvu,
innovatiivisuus ja osaamisen kehitys.
Artikkelin asiantuntijana toimi Norilsk
Nickel Harjavallan henkilöstöjohtaja
Jarmo Pasanen.

Tutkimus- ja toimialan
osaaminen

Alueellinen
yhteistoiminta

Oppilaitosyhteistyö sekä alueellisten että
valtakunnallisten tahojen kanssa. Yhteistyöhön sisältyy
myös opetusta, yritysvierailuja ja opiskelijoiden työn
ja tutkimuksen tukemista. Stipendi- ja tutkimusrahat.

Paikallisten seurojen ja yhdistysten kautta
toteutettava panostus. Tukea jaetaan
edustustason urheilun, kulttuurin ja vapaaehtoisen
hyväntekeväisyystyön edistämiseen.

Nuorten luonnontieteellisten
ja matemaattisten aineiden
kiinnostuksen tukeminen

Henkilöstön
harrastustoiminnan
tukeminen

Alueellisessa hankkeessa tuki muodostuu lasten ja
nuorten innostamisesta maantiedon, matematiikan ja
kemian aineiden osaamisen kehittämiseen.

Tukea jaetaan henkilöstön hyvinvoinnin
edistämiseksi. Sponsorointi koskee laajasti eri lajeja
ja harrastusmuotoja.

Norilsk Nickel Harjavalta on valinnut neljä tärkeäksi kokemaansa aluetta, joihin tuki ohjataan.
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Minun
urapolkuni

Norilskilla ammattilaisten kirjo on laaja, eikä
yksikään urapolku ole samanlainen. Tässä
pääsevät ääneen kolme työntekijäämme, joista
jokaisella on oma tarina kerrottavanaan.

hanna-kaisa koskinen
Tiedottaja

Hanna-Kaisa selventää. Nykyisin HannaKaisa työskentelee tiedottajana. Hänen
tehtäviinsä kuuluu tiedotus- ja suhdetoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta. Mielenkiintoisinta Hanna-Kaisan
työssä on kanssakäyminen ihmisten
kanssa. Lisäksi työssä pystyy kehittymään
jatkuvasti.

Hanna-Kaisa on aloittanut Norilsk Nickel Harjavallan
palveluksessa kesätyöntekijänä vuonna 2002,
silloisessa OMG Harjavalta Nickelissä. Neljän kesän
ajan Hanna-Kaisa työskenteli ostossa sekä tuotteiden
toimituksessa vientiassistenttina, kunnes hänet vakinaistettiin vuonna 2005 henkilöstöassistentiksi. Nykyisin
Hanna-Kaisa työskentelee tiedottajana.

Parasta työssä on
monipuolisuus
Eurajoelta kotoisin oleva Hanna-Kaisa
muistelee ensiaskeliaan Norilsk Nickel
Harjavallassa. ”Olin juuri kirjoittamassa
ylioppilaaksi ja valmistelemassa merkonomin lopputyötä, kun sain tietää, että
olen päässyt kesätöihin. Kesästä alkoi minun jo 14 vuotta kestänyt urani yrityksen
palveluksessa, kertoo Hanna-Kaisa.

01
Asunut
Harjavallassa
14 vuotta (muutti
vuonna 2002)

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää henkilölle, joka
haluaisi työskennellä Norilsk
Nickel Harjavallan palveluksessa?

Kesätöiden jälkeen Hanna-Kaisa toimi
henkilöstöassistenttina vuoteen 2014
asti. Samaan aikaan hän opiskeli.
”Pohjakoulutukseltani olen ylioppilasmerkonomi, jonka jälkeen opiskelin
tradenomiksi. Valmistuin vuonna 2014
Tampereen yliopistosta hallintotieteen
maisteriksi. Olin töistä kahdeksan kuukautta opintovapaalla ja suoritin
siinä ajassa maisterivaiheen opinnot”,
Yhteensä 4 kesää töissä,
viimeiset tuotteiden toimituksessa vientiassistenttina

02
Aloitti kesätyöt
ostossa 2002

03

”Olen viihtynyt täällä todella hyvin. Olen
saanut olla monessa mukana ja työyhteisö on mitä mukavin. Työnantajaani pidän
vastuullisena ja luotettavana, jolla on
hyvät tulevaisuuden näkymät.”

Valmistui hallintotieteen
maisteriksi Tampereen yliopistosta 2014

06

Vakinaistettiin 2005
henkilöstöassistentiksi

04
kalle karjala
elektrolyysin käyttöpäällikkö
Kalle on työskennellyt Norilsk Nickel
Harjavallassa viisi vuotta. Uran
aikana Kalle on jo ehtinyt toimia sekä
kemikaalitehtaan että elektrolyysin
tutkimusinsinöörinä. Vuoden alusta hän
siirtyi tutkimus- ja kehitysyksiköstä tuotannon
puolelle elektrolyysin käyttöpäälliköksi.

05

Vapusta
2014 alkaen
aloitti työt
tiedottajana

07

Valmistui
tradenomiksi 2006

Tutkimus- ja kehitysyksiköstä
tuotannon puolelle
Porilainen Kalle on koulutukseltaan kemiantekniikan
diplomi-insinööri. Hän valmistui Åbo Akademilta,
Turusta loppuvuodesta 2011. ”Opinnot aloitin heti
lukion jälkeen 2006 syksyllä. Yhden vuoden olin
siinä välissä armeijassa”, kertoo Kalle ja jatkaa,
”kun tein diplomityötäni Boliden Harjavalta Oy:n
kuparielektrolyysissä, Norilskille tuli hakuun tutki-

Vuonna 2012 muutti Venäjältä
Suomeen. Aloitti työt prosessiinsinöörinä liuottamossa

Vuonna 2009 kansainvälinen opiskelijaharjoittelu,
37 päivää Harjavallan
nikkelitehtaalla

2010 saapui
Harjavaltaan
opiskelijaharjoittelun
ryhmänjohtajaksi

02

05

04
Valmistui metallurgian
insinööriksi vuonna 2010

tusten ja yksikkökustannusten raportointi.
”Koska olemme osa tuotantoketjua,
kuuluu toimenkuvaani myös raportoida
tuotannonläheisiä asioita pääkonttorillemme Moskovaan. Toimin myös investointiprosesseissa asiantuntijana”, selventää
Nikolay. Hän viihtyy Harjavallassa. ”Työ
on erittäin mielenkiintoista ja täällä on
mukavat työtoverit.”

NIKOLAY KUZNETSOV
Tuotantoinsinööri
Nikolay Kuznetsov on työskennellyt Norilsk
Nickelin konsernissa kahdeksan vuoden ajan.
Hän aloitti Norilskin nikkelitehtaan sulatossa,
josta siirtyi Nadezhdan tehtaalle. Harjavaltaan
Nikolay saapui ensimmäisen kerran vuonna 2009
opiskelijan roolissa, mutta tykästyi paikkaan niin
paljon, että halusi töihin Harjavaltaan.

Henkilökohtainen kehitys toi
Norilskista Harjavaltaan
Nikolay Kuznetsov on kotoisin Norilskin
kaupungista, Venäjältä. Nikolay opiskeli
Norilskin kaupungin teollisessa instituutissa,
josta hän valmistui metallurgian insinööriksi
vuonna 2010. Lisäksi Nikolay viimeisteli opinnot maisteritutkinnolla samassa
yliopistossa.
”Ensimmäinen kosketukseni yritykseen oli
Norilskin nikkelijalostamolla vuonna 2008.

06

Vuonna 2014 työn vastuualueet
liuottamossa laajenivat. Nykyisin
Nikolay raportoi tuotantoyksikköjen
ominaiskulutukset ja
yksikkökustannukset Venäjälle

03

2008 aloitti työskentelyn
Norilskin nikkelitehtaassa
Norilskissa

01
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Työskentelin sulatossa, jossa valmistettiin
uuniin menevää rikastetta. Kaksi vuotta
tämän jälkeen siirryin hydrometallurgian tuotantoyksikköön Nadezhdan
tehtaalle Norilskin kaupunkiin. Saavuin
Harjavaltaan muutaman välipysähdyksen myötä pysyvästi toukokuussa
2012”, kertoo Nikolay.
Tällä hetkellä Nikolay toimii tuotantoinsinöörinä. Hänen päätehtäviinsä kuuluvat
kaikkien tuotantoyksikköjen ominaiskulu-

Millaisia haasteita olet kokenut työssäsi ja kuinka olet
selvinnyt niistä?
Nikolay kertoo suurimmaksi haasteekseen
työkulttuurien väliset erot maiden välillä.
Suomalaisessa kulttuurissa hän painottaa
erityisesti oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta sekä organisointikykyä. Nikolay
työskentelee tiiviisti kahden kulttuurin
välissä ja kokee vastuukseen hyvien suhteiden ylläpitämisen molempiin suuntiin.
”Luottamuksen siltaa on rakennettu vuosien aikana vahvaksi, se on myös kirjattu
strategiaamme”, Nikolay päättää.

01
Valmistui diplomiinsinööriksi
vuonna 2011
Åbo Akademilta

03

04

Vuoden 2016 alusta
siirtyi elektrolyysin
käyttöpäälliköksi

02

Aloitti Norilskilla 2011
kemikaalitehtaan
tutkimusinsinöörinä

musinsinöörin paikka. Sain ensin runsaan
vuoden määräaikaisen pestin ja vakituisen
paikan vuoden 2013 alusta.”
Nykyisin Kallen tehtäviin kuuluu elektrolyysin ja leikkaamon käyttötoiminnoista
ja tuotteista vastaaminen sekä osaston
kehittäminen. Hänen vastuullaan on myös
henkilöstö- ja EHS-asioita. ”Aikaisemmassa

Vuonna 2013 sai
vakituisen työpaikan

tehtävässäni asioita piti ajatella asiantuntijaroolin kautta, nyt täytyy koko ajan
pitää mielessään se, että on vastuussa
enemmän kokonaisuudesta”, Kalle
summaa haasteitaan.
Mikä työssäsi on
mielenkiintoista?
”Hauskinta työssäni on se, että saan teh-

dä monia erityylisiä hommia. Osa niistä
on teknisempiä, osa liittyy henkilöstöön ja
osa asiakkaisiin. Asioita ei tarvitse katsoa
yksipuolisesti. Ehkä mielenkiintoisinta on
kuitenkin asioiden kehittäminen ja se, jos
pystyy näkemään, että olemme osastolla
saaneet jotain kehitystä aikaiseksi.”

Nikkelijalostuksen
maailmanluokan
asiantuntija
Norilsk Nickel Harjavalta Oy on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja
-kemikaalien jalostaja. Organisaatiomme Satakunnassa on 50 toimintavuoden aikana
kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi modernin teknologiamme, jatkuvan tuotekehityksen sekä ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta. Toimintamme kulmakivenä on
arvomaailmamme, joka ohjaa liiketoimintaamme ja henkilöstön työskentelyä. Luotamme
pitkäjänteiseen toimintaan ja kehitystyöhön, joka tuottaa tuloksia niin henkilöstön, tuotteiden kuin työympäristömme osalta.

www.norilsknickel.fi

