
 

 

 
 

Vuoden ympäristöteko 2015 -palkinto Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivokselle 
 

EUROMINING 2015 ON KOONNUT KAIVOSALAN OSAAJAT TAMPEREELLE 
 

EuroMining Opening Seminar käynnisti keskiviikkona 20.5. kansainväliset kaivosteknologian 
ammattimessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. EuroMining 2015 -messut avasi 
Vuorimiesyhdistyksen pääsihteeri Ari Juva. Vuoden ympäristöteko 2015 -palkinnon sai Agnico Eagle 
Finland Oy:n Kittilän kaivos tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta ympäristöasioissa. Toista 
kertaa järjestettävillä kaksipäiväisillä kaivosmessuilla on 127 näytteilleasettajaa 17 maasta. Aiempaa 
kansainvälisempään tapahtumaan odotetaan messuvieraita yli 30 eri maasta.  
  

EuroMining Opening Seminarissa palkittiin Vuoden ympäristöteko 2015 -tunnustuksella Agnico Eagle 
Finland Oy:n Kittilän kaivos. Vuoden ympäristöteko -palkinnon voi saada kaivosalan toimija, joka huomioi 
esimerkillisesti ympäristöasiat toiminnassaan. Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan 
Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö ja se harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muualla 
Pohjoismaissa. Yhtiön omistama Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Tunnustuksen saajan 
valitsee EuroMining-messujen valtuuskunta, johon tänä vuonna kuuluivat pääjohtaja emeritus Elias Ekdahl, 
Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi, Vuorimiesyhdistyksen puheenjohtaja Sakari Kallo ja TEKES Green 
Mining -ohjelman johtaja Teija Lahti-Nuuttila. Elias Ekdahlin jakaman palkinnon otti avajaisseminaarissa 
vastaan Agnico Eagle Finland Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Anita Alajoutsijärvi. 
 

– EuroMining 2015 -messujen valtuuskunta luovuttaa palkinnon Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän 
kaivokselle. Agnico Eagle on onnistunut rakentamaan ja saamaan Kittilän kaivoksen tuotantoon lyhyessä 
ajassa. Geologisesti lupaava hanke oli kaivos- ja rikastusteknisessä mielessä varsin haastava yhtälö, jonka 
yhtiö pystyi ratkaisemaan onnistuneesti varmistaen samalla ympäristönsuojelun korkean tason. Agnico 
Eagle on tuonut kestävän kaivostuotannon käsitteeseen ihmiskeskeisyyden ja lyhyessä ajassa saavuttanut 
aseman, johon muita kaivosyhtiöitä Suomessa usein verrataan. Myös ympäristönsuojelun ja sen kehityksen 
saralla kaivoksen toiminta on ollut onnistunutta, mikä osoittaa sen, että kaivostoimintaa voidaan toteuttaa 
kestävällä tavalla. Kittilän kaivos on vahvasti sitoutunut vastuulliseen kaivostoimintaan, mikä tarkoittaa 
esimerkillistä ympäristöstä, turvallisuudesta, omasta henkilöstöstä ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtimista 
ulottuen kaivoksesta paikallisiin asukkaisiin ja koko maakuntaan, sanoo pääjohtaja emeritus Elias Ekdahl.  
 
Vastuullinen kaivostoiminta on myös yhteisöjen, kulttuurin ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista 
 

– Olemme erittäin otettuja saamastamme palkinnosta. Palkinto on arvokas tunnustus kaivoksemme 
toimintojen kehittämisestä ja osoittaa, että suuntamme on oikea. Vastuullinen kaivostoiminta ei ole 
pelkästään ympäristönsuojelusta ja turvallisuudesta huolehtimista vaan myös yhteisöjen, kulttuurin ja 
sidosryhmäsuhteiden hoitamista. Yhtiömme soveltaa vastuullisuuden periaatteita kaikissa toiminnoissamme 
niin Meksikossa, Kanadassa kuin Suomessakin. Kittilän kaivos on mukana myös Sitran käynnistämässä 
valtakunnantasoisessa, vastuullista viestintää ja sidosryhmävuoropuhelua korostavassa Kestävän 
kaivostoiminnan verkostossa, joka rakentaa kanadalaisen TSM-standardin pohjalta Suomeen soveltuvaa 
vapaaehtoista kaivosalan vastuullisuusstandardia. Standardin avulla voimme osoittaa, että olemme valmiita 
tekemään enemmän kuin lakisääteisesti kaivostoiminnoilta vaaditaan. Lisäksi standardin soveltaminen lisää 
kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä ja raportointia sidosryhmille, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Anita 
Alajoutsijärvi Agnico Eagle Finland Oy:stä. 
 

Vuoden ympäristöteko -palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Ensimmäisen kerran tunnustus jaettiin EuroMining 
2013 -messuilla, jolloin palkinnon sai kairausurakoitsija Oy Kati Ab. Lisätietoa Vuoden ympäristöteko 2015 -
palkinnon saajasta: www.agnicoeagle.fi. 
 
Seminaareissa ja tietoiskuissa pureudutaan alan ajankohtaisiin kysymyksiin   
 

Avajaispäivänä klo 13 saakka jatkuvassa EuroMining Opening Seminarissa kuullaan myös ajankohtaisia 
esityksiä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Talouselämän, Faktan ja Markkinointi & Mainonta -lehden 
päätoimittaja Reijo Ruokanen. Englanninkielisen seminaarin asiantuntijapuheenvuorot: ”How to fully exploit 
opportunities offered by pan-European network of excellence - EIT raw materials”, Erja Turunen, Vice 
President, VTT, Research, Smart Industry and energy systems, “Global Commodity and Financing Trends 
for Mining Industry”, Tuomo Mäkelä, President, Outokumpu Mining Oy, “Capital raising and listing sentiment 
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on Nordic exchanges”, Erja Retzén, Managing Director, Nasdaq Nordic, Listings & Capital Markets, “Using 
system dynamic models in analyzing mining investments: what, how, and why?”, Mikael Collan, Professor of 
Strategic Finance at Lappeenranta University of Technology. Seminaarin puheenvuorot ja esitykset: 
www.euromining.fi (Medialle). 
 

Molempina messupäivinä kaivosalan ammattilaisille on tarjolla useita tietoiskuja ja muutamia seminaareja. 
Tekes ja Spinverse Oy pitävät molempina päivinä seminaarin otsikolla Tekes Green Mining Programme 
presents: Water and emissions seminar. Torstaina Vuoriteknikot ry järjestää Vuorityön tulevaisuuden visiot -
seminaarin. Tarkempi seminaari ja tietoiskutarjonta: www.euromining.fi (Ohjelma). 
 
Kaivos herättää tunteita ja media lietsoo niitä – paneelikeskustelussa pohditaan viestintäkeinoja 
 

Kaivos vaikuttaa suorimmin aina paikallisten asukkaiden elämään. Kuinka saada heidät ymmärtämään, mitä 
vaikutuksia kaivoksella oikeasti on? Tekir Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen Messut Oy:n kanssa 
keskiviikkona klo 13.30–16.00 paneelikeskustelun aiheesta Miten viestiä paikallisesti? Alustajina 
keskustelussa toimivat Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki ja Tekir Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Keskustelemassa ovat lisäksi toimitusjohtaja Kimmo Luukkonen, 
Pyhäsalmi Mine Oy / First Quantum Minerals Ltd, Kittilän entinen kaupunginjohtaja Anna Mäkelä ja vapaa 
toimittaja Pia Alatorvinen. 
 

EuroMining-messut kokoavat saman katon alle kaivos- ja louhintateollisuuden, geologian, rikastus- ja 
prosessiteollisuuden sekä metallurgian ammattilaiset. Messuilla luodaan katsaus koko tuotantoketjun 
keskeisiin näkymiin. Tampereen Messut Oy toteuttaa EuroMining-messut yhteistyössä Vuorimiesyhdistys 
ry:n ja Tekesin Green Mining -ohjelman kanssa. 
 
EuroMining on kaivosteknologian ammattimessutapahtuma, joka esittelee kaivostoimijoille alan uutuuksia, 
koneita, laitteita sekä tuotteita ja palveluita, joita kaivostoiminnassa tarvitaan. Kaivosalan toimijoilla on 
messuilla hyvä mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja, tutustua alan uutuuksiin ja keskustella 
tulevaisuuden ratkaisuista. Neljännes näytteilleasettajista tulee ulkomailta. Suomen lisäksi näytteilleasettajia 
messuille saapuu Australiasta, Belgiasta, Etelä-Afrikasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Itävallasta, Kanadasta, 
Kiinasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tsekeistä, Turkista, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. 
EuroMining järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin tapahtumaan tutustui 3874 kävijää.  
 
 

MEDIAMATERIAALIT:  
Avajaisseminaarin materiaalit, lehdistötiedotteet, näytteilleasettajien toimittamat mediamateriaalit, linkit 
kuvapankkiin ja videoihin sekä median akkreditoitumislomake löytyvät tapahtuman nettisivuilta: 
www.euromining.fi (Medialle).  
 
LISÄTIEDOT: www.euromining.fi 
 

Twitter: @TampereenMessut, #EuroMining,  
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, facebook.com/tampereenmessut 
 

Mikael Wänskä, projektipäällikkö, p. 040 350 0445, mikael.wanska@tampereenmessut.fi 
Raimo Pylvänäinen, projektipäällikkö, p. 0400 671 923, raimo.pylvanainen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu 
Meri Mattila, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi 


