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Turvallisuus ensin kaikissa toiminnoissa
Turvallisuusperiaatteemme

Turvallisuus
alkaa minusta.

Turvallisuus
ennen tonneja.

Ei
oikoteitä.

Kerralla
oikein.

Kaikkien työtapaturmien (TRI) taajuustavoite 2018 on 4.
Toteutuma vuonna 2017 oli 4,4.

Kemin kaivos –
50 miljoonaa tonnia
kromimalmia,
50 vuotta
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Ferrokromi- ja terästuotannon vaiheet
Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla
1950-luku

Kromimalmiesiintymä löydettiin Kemissä 15.6.1959.

1960-luku

Kemin kaivoksen perustamispäätös tehtiin syyskuussa 1964. Kemin kaivos- ja rikastamotoiminta sekä Tornion ferrokromin tuotanto käynnistyivät 1968.

1970-luku

Terästuotanto alkoi 1976.

1980-luku

Palarikastetuotanto käynnistyi Kemin kaivoksella 1984. 1985 otettiin
käyttöön toinen ferrokromin sulatusuuni. Kaivosrata avattiin 1985.
Perukan avolouhoksen pohjan tervajaiset pidettiin 1991. Vuonna 1995
kromikonvertteri otettiin käyttöön terässulatolla ja sulan ferrokromin käyttö
prosessissa tuli mahdolliseksi.

1990-luku

2000-luku

Kemissä vinotunneli nostokuilun pohjalle 601-tasolle valmistui 2001. Kemin
kaivoksella siirryttiin maanalaiseen tuotantoon 2003. Avolouhostoiminta
päättyi 2005 ja samana vuonna myös rautatiekuljetukset.

2010-luku

Kolmas ferrokromiuuni otettiin käyttöön vuonna 2013. Koko ferrokromituotannon
kapasiteetti 530 t/a.
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Kemin kaivos – EU-alueen ainoa kromikaivos
• Malminkäsittelykapasiteetti on
2,7 miljoonaa tonnia vuodessa.
o Kromimalmi louhitaan
maanalaisesta
kaivoksesta ja rikastetaan
maanpinnan rikastamoilla.
o Noin 0,85 Mt eli 850 kt
hienorikastetta.
o Noin 0,4 Mt eli 400 kt
palarikastetta.
• Kaivoksella työskentelee noin
200 outokumpulaista.
• Lisäksi palvelutoimittajien
työntekijöitä on yli 300.
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Suomen suurin maanalainen kaivos –
pienet ympäristövaikutukset

Kemin kaivoksen ympäristövaikutukset ovat erittäin pienet, mikä perustuu seuraaviin tekijöihin:
1) Oksidimalmi => käytännössä oksidisesta kiviaineksesta ei liukene mitään haitallisia aineita ympäristöön.
2) Painovoimainen erotusprosessi => käytössä on vain mekaaninen kivenkäsittely ja painovoimainen
arvoaineen erottelu, josta johtuen rikastusprosessissa ei käytetä lainkaan kemikaaleja.
3) Sisäinen vesikierto => kaivosalueella käytettävät vedet käsitellään sisäisessä ja lähes suljetussa
vesikierrossa, jossa kaivoksesta poispumpattavat kuivatusvedet ja rikastamon prosessivedet
kierrätetään selkeytysaltaiden kautta takaisin rikastusprosessiin uudelleenkäytettäväksi.
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Ferrokromituotanto
Torniossa –
varma saatavuus ja
tasainen laatu terästehtaalle

• Tornion Ferrokromitehtaan
tuotantokapasiteetti on 530 000 tonnia
vuodessa.
• Määrä vastaa noin viittä prosenttia
koko maailman
tuotantokapasiteetista.
• Suurimmat asiakkaat ovat omat
sisäiset asiakkaat.
• Ulkoisia sopimusasiakkaita
pääasiassa Euroopassa,
Australiassa ja Japanissa.
• Ferrokromitehtaalla työskentelee
noin 230 henkilöä.
• Kemin kaivos sekä Tornion ferrokromija terästehtaat (yhteensä noin 2100
henkilöä) muodostavat maailman
integroiduimman ruostumattoman
teräksen tuotantolaitoksen, jonka
päätuotteet ovat kylmävalssattu
teräsnauha ja -levy.
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Ferrokromituotannon tuotteet –
kromi tekee teräksestä ruostumattoman
Ferrokromitehdas

Kemin kaivos

Palarikaste

Hienorikaste

Ferrokromituotteet

Kuonatuotteet

• 36,5% - Cr2O3

• 44,5% - Cr2O3

• Raekoko 10–120 mm.

• Raekoko 0,2 mm.

• 10–40 mm, 10–80 mm. Crpitoisuus 52–54 %

• OKTO-eriste, OKTO-murske,
OKTOa-murske, OKTO-KKA,
OKTO-filleri.

• 0–10 mm fines. Crpitoisuus 50–52 %
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DeepMine
Kemi Mine
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Kaivoksen syvennysinvestointiin 2018-2021
250 miljoonaa euroa
•

Outokumpu investoi vuosina
2017–2020 Kemin kaivoksen
laajentamiseen
syvyyssuunnassa noin 250
miljoonaa euroa.

•

Investoinnin avulla Outokumpu
varmistaa kromimalmin ja rikasteiden saatavuuden
tuleviksi vuosikymmeniksi.

•

DeepMine -ohjelma tarkoittaa
Kemin kaivoksen syventämistä
1000-tasolle eli kilometrin
syvyyteen.

•

DeepMine –ohjleman
infrastruktuuri ja laitokset ovat
käytössä vuonna 2021.
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Uuden syvemmän kaivoksen kokonaan uusi
infrastruktuuri
•

•

•

•

DeepMine-ohjelman aikana uuteen
syvempään kaivokseen rakennetaan
kokonaan uusi infrastruktuuri.
Outokumpu on louhinut jo vuosina
2014–2017 kaivoksen 500-tasolta yli
kilometrin syvyyteen ulottuvan
vinotunnelin.
Vinotunnelista ja 900-tasolle louhitusta
tutkimustunnelista on päästy tutkimaan
tarkemmin malmin syvyysjatkeita.
Vinotunneli on pääkulkureitti
maanalaiseen kaivokseen ja sen kautta
saadaan yhteydet myös uusille
kromimalmin tuotantoalueille 1000tason tuntumaan.
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Suunnitelma syvän kaivoksen infrastruktuurille
Uusi nostokuilu rakennetaan
maan pinnasta 1064-tasolle.

• Uuden syvemmän kaivoksen
yleinen infrastruktuuri
koostuu
• Vino- ja
yhteystunneleista.
• Tuuletusnousuista
• Nostokuilusta ja
-tornista.
• Maanalaisesta
kivenkäsittelylinjasta,
siiloista ja
kappalastaamosta.
• Päätason tiloista,
huoltotiloista ja
varastoalueista.
Murskaamo ja
malminkäsittely sijaitsevat
1000-tasolla.

500-tason yläpuolella kaivostoiminta
jatkuu 2021 jälkeen enää pienemmällä
alueella vuosikymmenen loppupuolelle.
Nykyisen päätason tiloja tullaan silti
hyödyntämään jatkossakin.

Päätason henkilöstötilat tulevat
olemaan lähellä nostokuilua helpon
henkilökulun mahdollistamiseksi
kaivokseen.
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Suunnitelma malmin käsittelylle
Nykyinen nostotorni

Nykyinen
murskaamo
Uusi nostotorni

Q4/2019

Nykyiset
toimistorakennukset

• Uuden syvemmän kaivoksen
infrastruktuuri sisältää myös
uuden malminkäsittelylinjaston
(murskaamo, kuljettimet, siilot
sekä nostokuilu ja-torni).
• Uuden nostokuilun ja -tornin
sijoituspaikka on nykyisen
nostokuilun ja maanpinnan
rikastamon välittömässä
läheisyydessä.
• Uusi nostokuilu ja -torni
valmistuvat vuoden 2019
lopussa.
• Uuden nostolaitteen asentaminen
ja käyttöönotto tapahtuvat
vuoden 2020 aikana.
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Maanpintatyöt
ovat alkaneet

22.1.2018

• Aikataulu nostokuilun
louhinnalle ja
nostotornin
rakentamiselle on
määritelty projektin
kriittiselle polulle.
• Ensimmäisenä ovat
alkaneet 11/2017
maanpoistotyöt
uuden nostotornin
alueella.
• Nostokuilun louhinta
ja tornin
rakentamistyöt
alkavat 5/2018.
5.2.2018
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Louhintatyöt

Aikataulu kaivoksen syventämiselle
2017

2018

Vinotunneli
pohjatasolle 1050
Tutkimuskairaus 900

2019

Kairaustyöt
Laiteasennukset ja
rakentaminen

2020

2021

Tunneliyhteydet kuilun pohjalle, päätasolle ja
malminkäsittelylinjoille
Inventointikairaus 900
Tutkimuskairaus 700

Alimpien tuotantotasojen louhinta 950, 925 ja 900
Nostokuilu maanpinnasta
277-tasolle

Koelouhinta 950, 925, 900

Nostokuilu 277-tasolta 1050 -tasolle
Nostotornin rakentaminen

Kuilunpohjan ja kappalastaamon
rakentaminen
Nostolaitteen asentaminen ja käyttöönotto

Murskaamon suunnittelu, rakentaminen ja asennukset
Malmilinjan suunnittelu, rakentaminen ja asennukset
Päätason suunnittelu, rakentaminen ja asennukset
5.2.2018

15

Kaivoksen syventämisen
työllistämisvaikutukset
• Kaivoksen syventämishankkeen merkittävin työllistävä vaikutus näkyy välillisesti kaivoksella toimivien eri alojen
palveluntarjoajien, rakennusyritysten ja tavarantoimittajien kautta.
• Rakennusaikana hankkeen työllisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta ja kotimaisuusaste noin 60 %.
• Outokummun oman DeepMine-projektihenkilöstö koostuu sekä nykyään Outokummun palveluksessa olevista, että
uusista rekrytoitavista henkilöistä ja palveluntarjoajien henkilöstöstä. Projektiorganisaation työllisyysvaikutus on
arviolta 80 henkilötyövuotta.
• Eri alojen yritykset voivat jatkuvasti markkinoida omia palvelujaan Outokummun hankintatoimelle sähköpostitse.
• Esittelymateriaalin tulee kertoa, mitä yritys valmistaa tai mitä palveluita yritys tarjoaa. Referenssikohteita ja
mahdollisia työturvallisuustilastoja on hyvä tuoda esille jo näissä viestissä.
• Esittelymateriaalia voi lähettää hankintatoimeen osoitteella heidi.karjalainen@outokumpu.com (Hankinta /
Outokumpu Kemin kaivos)
• Hankintatoimessa ylläpidetään hyväksyttyjen toimittajien listaa, jonka pohjalta tarjouspyyntöjä lähetetään eri
yrityksille, kun tarve jonkin palvelun tai asian hankinnalle nousee esille.
• Urakkatarjousvaiheessa Outokummun hankintatoimi (Procurement) lähettää kaikki tarjouskyselyt. Tämän
jälkeen mahdollisia kumppaneita kutsutaan hankintaneuvotteluihin, joiden pohjalta varsinaiset
hankintapäätökset tehdään.
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www.outokumpu.com

choosestainless.outokumpu.com

Tilaa uutiskirje: www.outokumpu.com/en/newsletter/

Kiitos!

Twitter: twitter.com/outokumpu

Facebook: www.facebook.com/OutokumpuGroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/outokumpu

Youtube: www.youtube.com/outokumpu
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