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Laivan tiedote
Tärkeitä päivämääriä:
•

Laivan kaivoksen Infotilaisuus 13.12.2018 klo 15–17.00, Tikkalan Koulu. Tervetuloa!

•

Viranomaisilta saatu kaikki luvat toiminnan aloittamiseen (ELY, AVI ja TUKES) 12.10.2018

•

Prosessin käynnistyminen 22.10.2018

Esittelemme teille joka tiedotteessa yhden osastomme, tällä kertaa vuorossa on:

Kaivos ja geologinen osasto,
Osastollamme työskentelee tällä hetkellä 23 kaivosalan ammattilaista, joiden vastuulla on louhintatyön suunnittelu,
toteutuksen valvonta ja seuranta kahdella avolouhoksellamme. Omat työntekijämme ovat muun muassa geologeja,
kaivosinsinöörejä, kaivosmittaajia, työnjohtajia ja näytekäsittelijöitä. Kivien louhinnan ja kuljetuksen kaivoksella tekee
urakoitsijamme Ab Tallqvist Oy ja räjäytystyöt Orica Finland Oy, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä tehokkaan ja
turvallisen tuotannon takaamiseksi.
Suunnittelutyömme lähtee geologisesta mallista, jota geologit ylläpitävät ja päivittävät tuotannon edetessä ja joka perustuu
kivistä otettuihin näytteisiin. Kaivosinsinöörit suunnittelevat geologisen tiedon perusteella sopivimman louhinnan ja
urakoitsijat toteuttavat käytännön työn; räjäyttävät kivet irti ja siirtävät malmit murskattavaksi ja sivukivet sivukivialueelle.
Kun malmi on kipattu kaivoksen päämurskaan, se siirtyy rikastamon työstettäväksi. Tuotannon ollessa täydessä käynnissä,
kuljetamme päivässä malmia louhoksesta murskaamoon noin 1500 tonnia, eli 1,5 miljoonaa kiloa.
Teemme yhteistyötä myös kaivoksen muiden osastojen kanssa, mm. rikastamon ja turvallisuus- ja ympäristöosaston, jotta
tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, turvallista ja tehokasta.

YMPÄRISTÖN MONITOROINNIN TULOKSIA VOI SEURATA REAALIAIKASESTI NETTISIVULLAMME:

www.nordicgold.fi
Kaivoksella työskentelee päivittäin yli 200 henkilöä. Olemme
pyytäneet heitä kunnioittamaan paikallista yhteisöä ja
välttämään Mattilanperäntien käyttämistä työmatkoilla, sekä
noudattamaan nopeusrajoituksia.

Nordic Gold Oy:n toiminnan tukena on laaja verkosto yrityksiä,
kosultteja, erityisasiantuntijoita sekä viranomaisia. Ilman
heidän työpanostaan emme voisi saavuttaa menestystä. Alla
mainittuna joitakin yhteistyökumppaneitamme.

LAIVAN KAIVOKSEN TYÖNTEKIJÄT NUMEROINA:
Nordic Gold Oy:n henkilökunta:
•
•
•
•
•
•
•

Rikastamo ja kunnossapito
Louhinta ja geologia
Talous, hallinto & HR
Hankinta ja varasto
Ympäristö osasto
Työterveys- ja turvallisuus osasto
IT

62
23
12
5
2
2
1
107

27% Naisia

73% Miehiä

Pääyhteistyökumppaniemme henkilökunta:
•
•
•
•

Tallqvist, louhinta
Orica, räjäytys
ATP Metals, kunnossapito
Konsultteja

80
7
7
3

Muiden yhteistyökumppaniemme henkilökunta 30
Vuokrahenkilöstö

12

Työntekijöitä yhteensä: 246

YHTEYSTIEDOT:
Laiva Kaivos, Laivakankaantie 503, 92230 Mattilanperä, Puhelin: 044 4229 600, sähköposti: info@nordicgold.fi

