Turvallisuustiedote
itsan kaivoksen lähiympäristön asukkaille
Turvallisuustiedote kertoo Boliden Kevitsa Mining Oy:n Sodankylässä
toimivan Kevitsan kaivoksen toiminnasta ja ohjeistaa toimintaa
mahdollisissa suuronnettomuustilanteissa.
Tiedote on laadittu yhteistyössä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa
täyttämään sekä lain 390/2005 § 31 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuus että Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 § 21
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta mukaista
tiedottamisvelvollisuutta.

BOLIDEN KEVITSA MINING OY:n
KEVITSAN KAIVOKSEN TOIMINTA
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksella oli vuoden 2020 lopulla
530 työntekijää. Tämän lisäksi kaivosalueella työskentelee eri
toimittajien kautta noin 300 työntekijää. Kokonaisuudessaan Kevitsan
kaivos antaa elannon suoraan tai epäsuorasti yli 1000 työntekijälle.
Kevitsan kaivoksen toiminnot kaivosalueella:

 Louhinnassa mineraaleja sisältävä malmi louhitaan avolouhokselta.
 Malmi murskataan, minkä jälkeen murske välivarastoidaan ja
jauhetaan.

 Rikastuksessa

(kaavio 1) arvomineraalit erotetaan vaahdottamalla
rikasteeksi, mikä suodatetaan ja kuljetetaan jatkojalostettavaksi.

 Rikastushiekka varastoidaan rikastushiekka-altaisiin.
 Tukitoimintoja ovat toimisto, lämpölaitos, polttoaineen
varastot,
konekorjaamo
kaivoskonekorjaamo.

(rikastamon

jakeluasema,
korjaamo)
ja

Boliden Kevitsa Mining Oy on toimintaperiaateasiakirjalaitos.
Toimintaperiaateasiakirjassa
Kevitsan
kaivos
selostaa
toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien
ehkäisemiseksi.
Asiakirja perustuu vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta
annetun
valtioneuvoston
asetuksen
(685/2015)
vaatimuksiin. Toimintaperiaateasiakirjan laatimisessa noudatetaan
asetuksessa
esitettyjä
vaatimuksia,
ottaen
huomioon
tuotantolaitoksessa
esiintyvä
suuronnettomuusja
muu
onnettomuusvaara.
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BOLIDEN KEVITSA MINING OY:n
KEVITSAN KAIVOKSEN TOIMINTA
Kaavio 1: Malmin rikastusprosessi

Malmi
Primäärimurskaus
Seulonta

Sekundäärimurskaus

Välivarasto

Jauhatus
Luokitus

Kuparirikasteen vaahdotus

Sakeutus

Painesuodatus

Kuparirikaste-varasto

Nikkelirikasteen vaahdotus

Sakeutus

Painesuodatus

Nikkelirikaste-varasto

Rikkirikasteen vaahdotus

Sulfidirikaste

Rikastushiekka-allas B

Rikastushiekka
Rikastushiekka-allas A
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BOLIDEN KEVITSA MINING OY:n
KEVITSAN KAIVOKSEN TOIMINTA
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksella varastoidaan,
käsitellään ja maanteitse kuljetetaan herkästi syttyviä, haitallisia ja
myrkyllisiä, myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja.
Taulukossa 1 on esitetty kaivoksella käsiteltäviä vaarallisia aineita.
Vaarallisten aineiden kuljetukset merkitään varoituslipukkein ja
tunnusnumerokilvin. Näiden perusteella viranomaiset tunnistavat
kuljetettavan aineen.
Vaarallisten aineiden pääasialliset vaaralliset ominaisuudet esitetään
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008
mukaisilla merkinnöillä.

-

Syttyvä (GHS02)

-

Terveysvaara/vaarallinen
otsonikerrokselle (GHS07)

-

Syövyttävä (GHS05)

-

Vakava terveysvaara
(GHS08)

-

Välitön myrkyllisyys
(GHS06)

-

Vaarallinen ympäristölle
(GHS09)

-

Hapettava (GHS03)

-

Räjähtävä (GHS01)
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BOLIDEN KEVITSA MINING OY:n
KEVITSAN KAIVOKSEN TOIMINTA
Taulukko 1: Kaivoksella käsiteltäviä vaarallisia aineita
Tuotteen nimi
SIPX
(natriumisoprop
yyliksantaatti)

Varoitusmerkit

Aineen kuvaus

Käyttö

Aine
on
kellertävän,
vihertävän, harmahtavan tai
punertavan värinen pelletti,
minkä haju on rikinomainen.
Sulamispiste1) on yli 200oC
asteessa.

Vaahdotuskemikaali
(kokooja)

PIAX
(kaliumisoamyyli
ksantaatti)

Aine
on
kellertävän,
vihertävän
tai
oranssin
värinen pelletti, minkä haju on
rikinomainen. Sulamispiste1)
on yli 260-270oC asteessa.

Vaahdotuskemikaali
(kokooja)

ANE

Väriltään valkoinen, hajuton, Kaivoksella
kiinteä aine.
käytettävä
räjähdeaine-emulsio,
mikä
toimiakseen
tarvitsee
sekoittumisen
toiseen aineeseen.

Sammutettu
kalkki

Valkoinen
tai
vaalean
ruskehtava (beige) hieno,
hajuton jauhe. Sulamispiste1)
on yli 450oC asteessa.
Synonyymeja ovat muun
muassa
kalkki
ja
rakennuskalkki.

pH:n säätö sekä
vaahdotuksessa että
vedenkäsittelyssä.

Nasfroth

Aine on väritön neste, minkä
haju on eetterinkaltainen.

Vaahdotuskemikaali
(vaahdote)

Nasmin
(trietyleenitetraamiini)

Väriltään keltainen
minkä
haju
on
(kalamainen).
Kiehumispiste2) on
lämpötilassa.

Vaahdotuskemikaali
(painaja)

CMC
(karboksimetyyli
selluloosa)

Väriltään
valkoisesta
vaaleanruskeaan oleva hieno
jauhe tai kristalli, millä on
lievä ominaishaju.

neste,
amiini
118oC

Vaahdotuskemikaali
(painaja)
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BOLIDEN KEVITSA MINING OY:n
KEVITSAN KAIVOKSEN TOIMINTA
Taulukko 1 jatkuu
Tuotteen nimi
Fennofloc
(Ferrisulfaatti)

Varoitusmerkit

AEROPHINE
(ditiofosfinaatti)
Rikkihappo
(H2S04)

Aineen kuvaus

Käyttö

Aine on tummanruskea ja
hajuton
neste.
Kiehumispiste2) 100-105oC.

Vedenkäsittely
(koagulantti)

Hajuton, väriltään kirkas tai
vaaleankeltainen
neste.
Leimahduspiste3) on 106oC
asteessa.
Aine on väritön, juokseva
neste, millä on heikosti
pistävä haju. Kiehumispiste2)
on 330oC astetta.

Vaahdotuskemikaali
(kokooja)
pH:n säätö sekä
vaahdotuksessa että
vedenkäsittelyssä.

Diesel

Kirkas tai kellertävä neste, Kaivoksen
mikä valmistettu uusiutuvista kuljetuskaluston
raaka-aineista,
polttoaine.
maaöljytuotteista
ja
lisäaineista. Leimahduspiste3)
on yli 55oC asteessa.

Nikkelirikaste

Väriltään tumma jauhe, millä Kaivoksen
on ksantaatin (rikkimäinen) lopputuote.
haju.

Kuparirikaste

Hajuton, harmaan/ruskean/ Kaivoksen
vihreä jauhe. Sulamispiste1) lopputuote.
on noin 950oC.

Tuote
Hydrauliikka-, moottori- ja voiteluöljyt

Esimerkkejä käyttökohteista

Kaasut

Hitsauksessa käytettävät suojakaasut.

Pienkemikaalit

Pesuaineet ja aerosolit.

1)
2)
3)

Kaivoksen
hydrauliikkajärjestelmissä
kuljetuskalustossa käytettäviä aineita.

ja

Sulamispiste: puhtaalle, kiteiselle aine määritetty lämpötila, jossa aine muuttuu kiinteästä olomuodosta
nestemäiseen olomuotoon.
Kiehumispiste: nestemäiselle aineelle määritetty lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin
nesteen ympäristön paine. Neste kiehuu, kun paineet ovat yhtä suuret.
Leimahduspiste: puhtaalle, nestemäiselle aineelle määritetty alin lämpötila, jossa aineesta on
normaalipaineessa haihtunut niin paljon höyryjä, että ne muodostavat aineen pinnalla olevan ilman kanssa
palavan kaasuseoksen.
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TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BOLIDEN
KEVITSA MINING OY:n KEVITSAN KAIVOKSELLA
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivos on suunniteltu ja rakennettu
noudattaen sekä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä että
viranomaisten asettamia vaatimuksia. Toimintaan liittyvät onnettomuusriskit
ja niihin varautuminen on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Laitekannan
turvallinen käyttö varmistetaan lakisääteisten tarkastusten sekä
säännöllisten
huolto- ja kunnossapitotarkastusten avulla.
Tavoitteena on turvallisuuden jatkuva parantaminen.
Onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin varaudutaan myös ylläpitämällä
henkilöstön valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa vaaralliset tilanteet.
Lisäksi Kevitsassa on oma koulutettu pelastushenkilökunta, jonka toiminnan
tehokkuus varmistetaan koulutuksilla ja säännöllisillä harjoituksilla.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä ihmisten, ympäristön ja
omaisuuden suojelemiseksi Kevitsan kaivokselle on laadittu sisäinen
pelastussuunnitelma. Toimintaa hätätilanteissa harjoitellaan säännöllisesti
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Onnettomuustilanteissa laitoksen henkilökunta hälyttää pelastustoimen ja
ryhtyy välittömästi asianmukaisiin pelastustoimenpiteisiin.

 Vaarallisten kemikaalien suuronnettomuuksista on tehty mallinnukset.

 Mallinnusten perusteella on tehty

toimintasuunnitelma evakuoitavasta alueesta.

 Viranomaiset ja Boliden Kevitsa Mining Oy:n
Kevitsan kaivos ovat käyneet läpi
toimintasuunnitelman ja harjoittelevat
yhdessä pelastussuunnitelmien mukaisesti.
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TOIMINTA SUURONNETTOMUUSTILANTEISSA
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksella on tunnistettu seuraavat
suuronnettomuuden vaaran aiheuttajat:

 Kemikaalivaraston tulipalo
 Rikastehiekka-altaan padon sortuminen
Onnettomuuksien seuraukset kohdistuvat lähinnä kaivospiirin alueelle.
Alueen ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle voivat aiheuttaa:

 Tulipalon

aiheuttamien

savukaasujen

leviäminen

kaivospiirin

ulkopuolelle

 Rikastehiekka-altaan padon sortumisesta johtuva lietteen leviäminen
Väestöä uhkaavan vaaratilanteen syntyessä Kevitsan kaivoksen
henkilökunta suorittaa hätäilmoituksen hätäkeskukseen, joka välittää
hälytyksen toimivaltaisille viranomaisille. Pelastusviranomaisilla on
johtovastuu tilanteesta heti, kun vastaanottavat hälytyksen
hätäkeskuksesta.
Lähiympäristön
asukkaita
tiedotetaan
vaaratilanteesta
viipymättä.
Suuronnettomuustilanteessa
pelastusviranomaisen antamia ohjeita ja käskyjä tulee ehdottomasti
noudattaa.
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TOIMINTA SUURONNETTOMUUSTILANTEISSA
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä
uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä,
joka on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva
äänimerkki:

Jos yleinen vaaramerkki annetaan:
1. Poistu välittömältä vaara-alueelta.
2. Siirry sisälle. Pysy sisällä.
3. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
4. Vältä ikkunoiden luona oleskelua.
5. Avaa
radio
ja
odota
rauhallisesti
pelastusviranomaisten ohjeita ja toimi niiden
mukaisesti.
6. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
7. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta,
ettet joutuisi vaaraan matkalla.
8. Noudata kaikkia pelastustoimen antamia ohjeita.

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina hätätiedote. Tiedote
luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n tekstiTV:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun
yläreunassa juoksevana tekstinä.
Vaaran päättymisestä tiedotetaan jatkuvalla, kestoltaan
yhden minuutin sireeniäänellä.
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Yhteystiedot
Boliden Kevitsa Mining Oy
Kevitsantie 730
FIN - 99670 Petkula
puh. +358 16 451 100
Kemikaaliturvallisuuslain (lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta) 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta annetun asetuksen 685/2015 mukainen toimintaperiaateasiakirja on toimitettu
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).
Toimintaperiaateasiakirja ja kemikaaliluettelo ovat nähtävillä Boliden Kevitsa Mining Oy:n
pääportilla.
Lisätietoja antavat tarvittaessa:
Boliden Kevitsa Mining Oy
Henrik Grind
Kaivoksen johtaja
puh. +358 (0)40 183 6167
Kai Heikkilä
Turvallisuuspäällikkö
puh. +358 (0)40 188 3101
Marko Mattila
Palo- ja pelastusasiantuntija
Puh. +358 (0)40 661 5925
Heidi Koskiniemi
Laatukehittäjä, kemikaalien käytönvalvoja
puh. +358 (0)40 629 0950
sähköposti: etunimi.sukunimi@boliden.com

15.1.2021

YLEISÖTIEDOTE
Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote
suuronnettomuuden varalta.
1. Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot
Oy Forcit Ab
PL 19, Forcitintie 37
10901 HANKO
2. Toimipaikan (Kemiittiaseman) osoite ja yhteyshenkilöt:
Kevitsantie 730
99670 PETKULA
Asemavastaava Raine Pumpanen p. 040 559 6976
Räjähteiden valmistuksen vastaava johtaja ja kemikaalien varastoinnista vastaava henkilö
Jussi Saavalainen p. 040 869 0519
3. Yleistä
Oy Forcit Ab:lla on räjähteiden teollista käsittelyä ja varastointia koskeva Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston (Tukes) lupa harjoittaa toimintaa Kevitsan Kemiittiasemalla. Toiminnassa
noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Toimintaa valvotaan sisäisesti ja
viranomaisten toimesta, ja operaatioille tehdään riskiarviointeja säännöllisesti.
Suuronnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi on kohteelle laadittu toimintaperiaateasiakirja.
Toimintaperiaateasiakirja ja kemikaaliluettelo ovat nähtävillä kohteessa. Toimipisteen
turvallisuustasoa voidaan pitää hyvänä.
4. Aseman toiminta
Oy Forcit Ab toteuttaa Kevitsan toimipisteestä Kevitsan kaivoksen avolouhoksen
tuotantopanostuksen sekä räjähdysaineen raaka-aineiden varastoinnin. Asemalla
työskentelee keskimäärin 7 henkilöä panostustyössä sekä aseman tukitoimissa vuoden
jokaisena päivänä.
Panostustoiminnan vaatimat raaka-aineet ja toimitetaan asemalle säiliöautokuljetuksina
(Kemiitti 810 OP Matriisi) tai IBC-pakkauksissa (Kaasutusliuos, glykoli). Raaka-aineet
tankataan panostusajoneuvoihin aseman varastoteltoissa. Panostusajoneuvoilla raaka-aineet
sekoitetaan ja pumpataan avolouhoksen porareikiin. Tuote herkistyy räjähdysaineeksi vasta
porareiässä.
Lisäksi Forcitin henkilökunta huolehtii kaivosyhtiölle luvitetun räjähdysainevaraston
toiminnoista.
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5. Varastoitavat tuotteet ja vaaramerkinnät
Liite 1. Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista merkintöineen.
6. Onnettomuusuhka ja tiedottaminen
Asemalla voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita kemikaalien
käsittelyssä tai varastoinnissa.
Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti aseman alueeseen tai
sitä ympäröivään suoja-alueeseen. Onnettomuus voi olla tulipalo tai kemikaalivuoto
maastoon. Räjähdys ei ole riskienarvioinnin perusteella todennäköinen. Lähimpänä asuvat
voivat huomata yllä mainitun kaltaisia onnettomuuksia, mutta onnettomuuksien aiheuttamat
terveyshaitat tai hengenvaara ovat hyvin epätodennäköisiä. Myös onnettomuuksien
ympäristövaikutukset ovat todennäköisesti hyvin vähäiset.
Mahdollisesta onnettomuudesta tai onnettomuuden uhasta ilmoitetaan naapureille
tarvittaessa joko oman henkilöstön, kaivosyhtiön tai pelastusviranomaisten toimesta
henkilökohtaisesti. Pyrimme ylläpitämään ajantasaista listaa yhteystiedoista.
Onnettomuuden tai sen uhan sattuessa naapureiden tulee odottaa mahdollisia lisäohjeita.
7. Viranomaistarkastukset
Aseman toiminnasta on mahdollista saada lisätietoa alussa mainituilta yhteyshenkilöiltä.
Viranomaistarkastuksia pidetään säännöllisesti heidän omien tarkastusohjelmiensa
mukaisesti. Ensimmäinen tarkastus viranomaisen toimesta on suunniteltu vuoden 2021
ensimmäiselle neljännekselle, kun Forcitin toiminta kaivoksella on vakiintunut. Tiedot
tarkastusten ohjelmasta ja tuloksista säilytetään asemalla, jossa niihin voi tutustua. Kaikki
muutkin turvallisuuteen liittyvät asiakirjat säilytetään asemalla kuten
toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja ulkoinen pelastussuunnitelma.
8. Tiedot onnettomuusvaarojen luonteesta
Kemikaalien käsittely
Aseman varastoteltoissa suoritetaan normaalia kemikaalien varastotoimintaa.
Rakennukset on sijoitettu maastoon vaadittujen etäisyysmääräysten mukaisesti siten että
mahdollisen onnettomuuden välittymistä varastosta toiseen ei tapahdu.
Jos onnettomuus tapahtuu, niin silloin onnettomuuteen joutuvat lastauksessa tai
purkauksessa olevat henkilöt. Ulkopuolisia henkilöitä ei alueella ole. Mahdolliset toistuvasti
alueella asioivat (esim. rahdinkuljettajat) ovat tietoisia tehdasalueella olevasta vaarasta.
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Kemikaalien varastoinnissa käsittelyyn liittyviä vaaranlähteitä ovat kuorman purkaus ja
lastaus. Tyypillisin vaaratilanne voi aiheutua kuorman purkamiseen ja lastaukseen liittyvästä
siirtoletkun hajoamisesta tai irtoamisesta.
Tulipalo
Varastojen tulipalo voi syttyä ulkopuolisesta metsäpalosta tai salamaniskusta. Tällaisen
palon estämiseksi alueen puusto pidetään harvana ja telttojen metallirungot toimivat
ukkosenjohdattimina.
Myös kuljetuksessa käytettävä auto tai panostusajoneuvo voi syttyä palamaan, jolloin palo
leviää siitä varastorakennukseen. Henkilöstöllä ja kuljettajilla on ohjeet ja heitä on koulutettu
käyttämään sekä autossa että varastorakennuksessa olevia sammuttimia sekä muuta
alkusammutuskalustoa. Autoissa on automaattinen moottoripalon sammutin.
Ilkivalta
Ilkivalta varastointirakennuksiin on aina mahdollista. Sitä vastaan on varauduttu aitauksella
ja 24/7-vartioinnilla sekä kameravalvonnalla. Aiheutuva vaara kohdistuu ensi kädessä
tunkeutujaan. Muussa tapauksessa seuraukset ovat edellä kuvatun mukaiset.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että kemikaalimäärät riittävät suuronnettomuuteen.
Todennäköistä on, että riskit kuitenkin rajoittuvat omaan henkilöstöön ja kemikaalien tuojiin,
sillä ulkopuolisia henkilöitä on alueella tai sen suoja-alueella vain satunnaisesti.
9. Toimet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja pelastuslaitoksen toiminta
Oy Forcit Ab:n suojelutoimintaan kuuluu suuronnettomuuksien ennaltaehkäiseminen sekä
valmiudet torjua onnettomuudet ja niiden uhat koulutetulla henkilökunnallaan. Tämä
tapahtuu yhteistyössä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa. Sisäisiä pelastusharjoituksia
järjestetään säännöllisesti eri teemoin. Pahimmaksi uhaksi on määritelty panostusajoneuvon
palo tai lähistön metsäpalo, joka saattaisi uhata keimikaalivarastoja. Alla ja liitteessä 2 on
esitetty varastoaluetta ympäröivät vaaralliset alueet 65 000 kg:n (suurin yksittäinen
kemikaalisäiliö) räjähdykselle:
119 m, kuoleman vaara
238 m, tärykalvovaurioita
712 m, henkilö kaatuu paineiskusta

15.1.2021

Suuremmissa onnettomuuksissa pelastuslaitos johtaa pelastustyötä yhteistyössä yrityksen
omien sekä kaivosyhtiön asiantuntijoiden kanssa. Alueella tapahtuvaa toimintaa varten
yhtiöllä on oma sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastuslaitos on laatinut erikseen mahdolliset
ulkopuoliset seuraukset huomioonottavan ulkoisen pelastussuunnitelman.
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Liite 1: Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista merkintöineen
Nimi

Kemiitti 810 OP
Matriisi

Merkinnät

Luokitus

Ox. Sol. 3; H272
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319

Määrä (kg)

170000 kg
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Liite 2: Paine- ja etäisyyskartta

119 m
238 m

712 m

Kaivoksen
portti

