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Boliden Kokkola Oy

Boliden-konserni• Pohjoismainen metallialan yritys

• Hallussa metallien koko 
tuotantoketju: malminetsintä, 
kaivostuotanto, sulattotoiminta, 
metallien uusiokäyttö 

• Neljä kaivosaluetta, viisi sulattoa

• Päätuotteet sinkki ja kupari, 
tuottaa myös kultaa, hopeaa ja 
lyijyä

• Liikevaihto oli 4 595 miljoonaa €

• Liikevoitto 468 miljoonaa €

• Osake noteerataan Tukholman ja 
Toronton pörsseissä

• Henkilöstömäärä 4 400, joista 900 
Suomessa (Kokkola ja Harjavalta)
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Boliden Kokkola; Jatkuvaa kehittymistä

Historia:
• Tuotanto käynnistyi 1969
• Lukuisia laajennuksia
• Jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Nykyhetki:
• Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas
• Tuotantokapasiteetti 315 000 tonnia
• Parhaillaan valmistellaan hopean 

talteenoton käynnistämistä
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Boliden Kokkola Oy

• Boliden Kokkolan pääraaka-aineita ovat sulfidiset rikasteet (~ 600 000 
tonnia/vuosi), joiden sinkkipitoisuus on noin 50 prosenttia

• Rikasteista jalostetaan sinkkimetallia, jonka puhtausaste on vähintään 
99,995 prosenttia sivutuotteena tuotetaan rikkihappoa (H2SO4)

• Sivuvirtoina prosessissa syntyy erilaisia metallipitoisia (Cu, Co, Ni, Cd, Hg, 
Fe) sakkoja, joista osa myydään edelleen raaka-aineena, osa jää jätteeksi
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Boliden Kokkola; Sisäiset ja ulkoiset jätevirrat

BOLIDEN KOKKOLA OY

Prosessissa hyödynnettävät 
ulkopuoliset sivuvirrat

– Sinkkipitoiset peittaushapot 300-400 t/a
– Ventilaatiopöly (BOHA) 600-800 t/a
– NaHS-liuos 6 000-9 000 t/a
– Zn-pitoinen H2SO4-happo 7 000-10 000 t/a

Jätealueelle toimitettavat
(kuivapainona)
– Fe-sakka  200 000 t/a
– Kipsi-Mn –sakka 1 000 t/a
– Cd-sakka 1 000 t/a
– Laskeutusaltaan liete 2 000 t/a

Prosessissa syntyvät
raaka-aineeksi myydyt
sivuvirrat
– Kuparisakka 4 000 t/a

(Boliden Harjavalta)
– Lyijy-hopea –kuona 100 t/a

(Boliden Ab, lyijysulatto)
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Sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen
Elohopea
• Erotetaan prosessista sakkana ja puhdistetaan tislaamalla puhtaaksi (Hg > 99,9 %)
• Myyty markkinoille jalostettuna lopputuotteena vuoteen 2010 saakka
• EU:n päätöksessä elohopean vientikiellosta (EY1102/2008) sinkkiteollisuudessa 

tuotettu elohopea luokiteltiin jätteeksi, joka tulee stabiloida ja loppusijoittaa turvallisesti

Mahdollisuudet:
• Sivuvirta on jalostettu ja olisi mahdollista jalostaa markkinoilla käytettäväksi tuotteeksi

Käytännön ongelmat:
• Voimassa oleva lainsäädäntö estää elohopean tuottamisen ja saattamisen 

markkinoille
• Nykyään puhdas elohopea kuljetetaan Saksaan stabiloitavaksi ja loppusijoitettavaksi 

suolakaivokseen (BAT)
• Elohopean tuotantokielto olisi tullut ulottaa kaikille teollisuussektoreille, ei ainoastaan 

tietyille kuten sinkkiteollisuus oikeudenmukaisuusperiaate ?



Boliden Kokkola Oy

Elohopean käsittelyketju

Loppusijoitus
suolakaivokseen
500 m syvyyteen
Saksassa.

Stabilointi pysyvimpään 
tunnettuun muotoon
(punainen HgS

Erotettu ja puhdistettu
puhdas Hg (> 99,9 %)

Jätteensiirto-
lainsäädännön 
mukainen siirto 
Saksaan
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Sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen; Cd

Yleistä ja nykytila:

• Kadmium erotetaan prosessista puhtaana Cd-sakkana (Cd  99 %)
• Loppusijoitetaan tehtaan omalle jätealueelle (kapselointi)

Mahdollisuudet:
• Voitaisiin jalostaa markkinoille soveltuvaksi puhtaaksi tuotteeksi (esim. paristot, akut)
• Kadmiumille on kysyntää markkinoilla ja hinta on kohtuullinen

Käytännön ongelmat:
• Haettu luokittelua tuotteeksi SYKE:n lausunto oli, että kyseessä on jäte, vaikka 

jatkokäyttö voitiin osoittaa ja sivuvirralla selkeä hinta
• Koska kyseessä on vaarallinen ongelmajäte ja markkinat pääosin Aasiassa, on siirto 

käytännössä mahdotonta, lainsäädäntö estää siirron
• Myös konsernin eettiset periaatteet sekä jatkojalostusketjun turvallisuuden 

varmistaminen ovat ongelma luotettava asiakas Euroopassa voisi olla ratkaisu ?
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Sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen; Cu, Co
Yleistä ja nykytila:
• Kupari ja Koboltti erotetaan prosessista metallisakkoina, jotka toimitetaan kupari-

ja/tai kobolttiteollisuuden raaka-aineeksi

Mahdollisuudet:
• Materiaalihyötykäyttö on jo nykyisellään järkevällä tavoitetasolla
• Keskitytään kuljetus- ja siirtoketjun turvallisuuden parantamiseen ja kehittämiseen
• Tehostetaan talteensaantia

Käytännön ongelmat:
• Kupari- ja kobolttisakka rekisteröity REACH:n mukaisesti kuljetettavaksi välituotteeksi 

jäte vai tuote ?  siirto jätteensiirtoasetuksen mukaisesti vai tuotteena (VAK-
kuljetus)

• Sivutuote vai jäte tulkinta on myös ympäristöluvassa epäselvästi määritelty
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Sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen; Mn-sakka
Yleistä ja nykytila:
• Syntyy elektrolyysissä, saostuu altaiden pohjalle, sisältää mangaania ja ZnSO4:a
• Liukoisen sinkin pitoisuus ylittää ongelmajätteen laatukriteerit vaatii käsittelyn

Mahdollisuudet:
• Mangaanille kysyntää markkinoille, joten materiaalihyötykäyttö mahdollinen
• Jatkojalostusprosessin kehittäminen ja investointi

Käytännön ongelmat:
• Jatkojalostusprosessin suunnittelu- ja toteutus vaatii aikaa
• Välivarastointi ongelma prosessin valmistumiseen saakka
• Tutkimus- ja kehitystyö sekä asiakkaan löytäminen aikaa vievää ja hankalaa
• Investointi vaati konsernitason hyväksynnän ja voi nousta  merkittäväksi, 

takaisinmaksuaika perusteltava ja sen tulisi olla kohtuullinen.

Kommentti:
• Jatkojalostusprojekti ja yhteistyö ulkopuolisen asiantuntijan kanssa käynnissä 



Sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen; Fe-sakka
Yleistä ja nykytila:
• Rauta erotetaan prosessista jarosiittina.  Yhdistyy prosesissa rikin kanssa 

yhteisjätteeksi, joka stabiloidaan (sulfidointi) ja loppusijoitetaan tehtaan jätealueelle.
• Sinkkirikasteissa (raaka-aine) rautaa 6,5 % ja rikkiä noin 30 %, minkä johdosta 

syntyvä jarosiittimäärä on merkittävä (200-250 000 t/a) 

Mahdollisuudet:
• Geotekniset ominaisuudet voisivat soveltua maarakentamiseen
• Materiaalihyötykäyttö maarakentamisessa (esim. satamakenttä) voisi olla 

mahdollista, mikäli jätteen liukoisuusominaisuuksia ja laatua voidaan 
• Raaka-ainehyötykäyttö metalleille mahdollista (polttoprosessi)

Käytännön ongelmat:
• Rauta ja muut mahdolliset hyödynnettävät arvometallit erittäin vaikea erottaa 

jätteestä
• Raaka-ainehyötykäytön mahdollistavat Investoinnit erittäin kalliita (jopa 200 M€)
• Ongelmajäteluokitus hyötykäytön mahdollisesti esteenä 
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Hyötykäytön mahdollisuudet teollisuudessa
• Sisään tulevat raaka-aineet sisältävät laajan ”ainepaletin” (Zn 54 %, Fe 6 %, S 31 %,…..), 

vain osa sisään tulevista aineista kuitenkin tuotteistetaan 
• Kilpailutilanne raaka-ainemarkkinoilla avaa mahdollisuuksia uusiomateriaalien 

hyötykäytön tehostamiselle 

• Merkittävä osa sivuvirroista voisi olla mahdollista jalostaa markkinoille tuotteiksi tai 
jatkojalostukseen raaka-aineiksi

• Osa sivuvirroista mahdollista hyödyntää esim. maarakentamisessa, mikäli esikäsittely 
sekä geotekniset ominaisuudet ja epäpuhtauksien liukoisuudet kohdallaan

• Sisäisiä kiertoja voidaan tehostaa ja näin mahdollistaa sivuvirtojen tehokkaampi 
hyödyntäminen sisäisissä prosesseissa (suljetut prosessit ?)

• Teollisuudessa tavoitteena on aina hyötykäyttö, joka usein huomioitu myös 
tavoiteasetannassa. On kuitenkin väistämätöntä, että osa sisään tulevista aineista 
poistuu prosessista päätyen jätteeksi

• Laitostenvälinen, alueellinen ja/tai globaali yhteistyö tärkeä mahdollisuus sivuvirtojen 
hyödyntämisessä synergiahyödyt



Käytännön ongelmat
• Jatkokäsittelyn (hyötykäyttö/stabilointi) suunnittelu ja toteutus vaatii yleensä runsaasti 

tutkimustyötä ja aikaa
• Investointitarpeet yleensä suuria ja investoinnin perustelu taloudellisten mittareiden 

(takaisinmaksuaika ym.) usein hankalaa
• Muodostuvat määrät ovat suuria pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia hyötykäyttökohteita 

usein vaikea löytää, mikäli kyseessä ei ole selkeästi toiselle edullinen ja tarpeellinen raaka-
aine

• Ongelmajätteen laadun parantaminen ja uusi luokitus voisi avata mahdollisuuksia 
hyötykäytölle, mutta saattaa samalla jäteveron piiriin (BKO verovaikutus n. 10 M€/vuosi) 

harkinnan paikka ?
• Lainsäädäntö ja sen tiukka tulkinta usein jatkokäytön esteenä maarakentamisessa, raaka-

aine hyötykäyttö yleensä helpompaa
• Nykyistä enemmän harkintaa käyttökohteen perusteella
• Teollisuusalueilla tapahtuvan hyötykäytön esteitä lievennettävä 
• Tilannetta tulee tarkastella kokonaisuutena, ei keskitytä ”lillukan varsiin”

• Aineen häviämättömyyden laki on armoton, aine ei häviä vaan muoto muuttuu
• Lupakäsittely: Hidas ja ”kankea” käsittelyprosessi, hyväksyntä poikkeuksille hankalaa
• Kansalaisvastustus

• Epätietoisuudesta tai tietämättömyydestä johtuvia pelkoja vastustetaan hyötykäyttöä
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Pohdinnan paikka:

Teollisuus:
• Lähdetäänkö liian usein etsimään prosessin jälkeiselle ”käsissä olevalle” 

sivuvirralle hyötykäyttöä ? 
• Tulisiko lähtökohtaisesti keskittyä prosessin alkupäähän ja selvittää 

miten koko tuotantoprosessia voitaisiin kehittää siten, että loppupäästä 
tulisi helpommin hyötykäyttöön soveltuva sivuvirta ?

Viranomaiset:
• Ovatko aikataulut realistisia, annetaanko aikaa tutkimukselle?
• Otetaanko teknillis-taloudelliset sekä kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät 

riittävästi huomioon päätöksen teossa?
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Metals for modern life


