
Boliden Kokkola
– vastuullinen sinkintuottaja



Sinkki-
teknologian 
edelläkävijä
Luotettavaa laatua 
Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmis-
ta sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas 
sinkki ja siitä valmistetut seostuotteet. Kokkolassa 
tuotettu sinkki menee pääasiassa terästen korroosio-
suojaukseen. Pienin tuotekoko on 25 kilon sinkki-
harkko ja suurin 4 000 kiloa painava jättijumbo.

Sinkkitehtaalla on omaksuttu jatkuvaan kehittä-
miseen tähtäävä toimintatapa. Määrätietoisen ke-
hitystyön ansiosta Kokkolan tehtaasta on kasvanut 
sinkkiteknologian edelläkävijä, ja sen tuotteet tun-
netaan korkeasta laadusta sekä kotimaassa että kan-
sainvälisillä markkinoilla. 

Korkealaatuisen sinkin valmistaminen on taitola-
ji. Laadun takaa pitkälle kehitetty tuotantoprosessi 
ja osaava henkilöstö, jolla on hallussaan vankka sin-
kinteon ammattitaito. Jatkuvan kehitystyön ansios-
ta pystymme tuottamaan sinkkiä tehokkaasti, mutta 
silti energiaa ja ympäristöä säästäen.

Vahvat pohjoismaiset juuret
Kokkolan sinkkitehdas on osa Boliden-konsernia. 
Bolidenin erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivos-
tuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. 
Konsernin päätuotteet ovat sinkki ja kupari, minkä 
lisäksi se tuottaa kultaa, hopeaa ja lyijyä. 

Bolidenin juuret ovat pohjoismaissa, mutta se 
toimii maailmanlaajuisilla metallimarkkinoilla. 
Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 4 900 
henkilöä, joista noin 1 000 työskentelee Suomessa. 

Sinkkiosaamista asiakkaan eduksi
Kokkolan lisäksi Bolidenilla on sinkkitehdas Norjan 
Oddassa. Konsernin kaksi sinkkitehdasta, omat sink-
kikaivokset sekä raaka-ainehankinnasta ja markki-
noinnista vastaava kaupallinen yksikkö kattavat sin-
kin koko tuotantoketjun. Yhdessä ne tukevat toisiaan 
ja muodostavat vahvan kokonaisuuden, jonka asian-
tuntemus, tuotevalikoima ja toimitusvarmuus tarjoa-
vat asiakkaalle ainutlaatuisia etuja.

” Jatkuvan 
kehitystyön 
ansiosta 
pystymme 
tuottamaan 
sinkkiä 
tehokkaasti, 
mutta silti 
energiaa ja 
ympäristöä 
säästäen.”



Kylylahti

Bolidenilla on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa, 

Norjassa ja Irlannissa. Kaupallisella yksiköllä on toimin-

toja Ruotsin lisäksi Saksassa ja Isossa-Britanniassa.



” Boliden Kokkolassa 
vastuullisuus on 
osa liiketoimintaa ja 
jokaisen työntekijän 
arkipäiväistä työtä.”



Vastuu kehittämisestä
Boliden Kokkolalle vastuullisuus on perusarvo, jonka mukaan sinkkitehdas on toiminut vuosikymmenten 
ajan. Vastuullinen toimintatapa on luonut tehtaalle hyvät toimintaedellytykset, joiden avulla yhtiötä on pys-
tytty jatkuvasti kehittämään. Tällä hetkellä Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista ja moderneim-
mista sinkkitehtaista.

Prosessitekniikan kehittämisessä tärkeimpiä tavoitteita ovat tehokkuuden ja kannattavuuden kasvattami-
nen sekä ympäristövaikutusten minimoiminen. Boliden Kokkolassa tehokas tuotanto ja ympäristön kunni-
oittaminen kulkevat luontevasti rinnakkain, sillä moderneinta teknologiaa käyttämällä pystymme toimimaan 
myös luontoa säästäen. 

Toiminnan jatkuvan kehittämisen kautta vastaamme asiakkaidemme ja markkinoiden odotuksiin. Samalla 
se luo perustan oman toimintamme ja työpaikkojen jatkuvuudelle myös tulevina vuosikymmeninä.  

Vastuu ympäristöstä
Boliden on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti vähentämään 
toimintamme ympäristövaikutuksia. 

Kokkolan tehtaan henkilöstön näkökulmasta ympäristöasioiden hyvä hoito on lähtökohta jokaiselle uudelle 
työpäivälle. Keskitymme tuotantoprosessien vakauteen ja oman toimintamme kehittämiseen niin, että olem-
me sekä päästömäärien pienuuden että energiatehokkuuden näkökulmasta alan huippuluokkaa. 

Vastuu ihmisistä
Kokkolan sinkkitehtaan vahvuus on osaavassa ja motivoituneessa henkilöstössä, jonka hyvinvointi on meille en-
siarvoisen tärkeä asia. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö, jossa työturvallisuuteen liittyvät asiat huo-
mioidaan työnsuunnittelun ja työtehtävien kaikissa vaiheissa. 

Boliden Kokkola on Kokkolan suurin yksityinen työnantaja. Haluamme olla uusien työnhakijoiden, liike-
kumppaneiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien ensisijainen valinta. 

Vastuullisuus ohjaa
kaikkea toimintaa



Moderni maailma
tarvitsee sinkkiä
Monikäyttöinen metalli
Sinkki on yksi teollistuneen yhteiskunnan käytetyimmistä metalleista ja osa arkipäiväistä elämäämme. Helpon 
muokattavuuden ja suojaavien ominaisuuksiensa ansiosta sinkillä on tuhansia käyttökohteita ihovoiteista katto-
pelteihin ja massiivisiin teräsrakenteisiin. 

Sinkki suojaa ja kestää
Yksi sinkin tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kyky suojata terästä korroosiolta. Sinkityksessä sinkki muodos-
taa teräksen pinnalle suojaavan kerroksen, joka pidentää tuotteiden elinkaaren moninkertaiseksi, jopa useiden 
kymmenien vuosien mittaiseksi. Sinkitystä hyödynnetään erityisesti kovaa kestävyyttä vaativilla toimialoilla ku-
ten esimerkiksi rakennusteollisuudessa sekä auto- ja kuljetusvälineteollisuudessa.

Tulevaisuuden raaka-aine
Sinkki on arvokasta metallia vielä sen jälkeenkin, kun sinkistä valmistetun tuotteen elinkaari on päättynyt. 

Sinkkiä voidaan kierrättää loputtomiin ilman että sen laatu heikkenee. Hyvä kierrätettävyys mahdollistaa sen, 
että Kokkolassa tänään valmistettu sinkki on arvokasta raaka-ainetta myös tuleville sukupolville. 

Elämä tarvitsee sinkkiä
Ihmisten, eläinten ja kasvien kannalta sinkki on elintärkeä hivenaine, jota kaikki elolliset tarvitsevat kasvaakseen 
ja kehittyäkseen. Ihmisen kehossa sinkki säätelee yli 300 entsyymin toimintaa ja vaikuttaa muun muassa solujen 
muodostumiseen ja immuunijärjestelmän toimintaan.

Sinkkiä esiintyy luontaisesti kaikkialla ympäristössämme: sinkki on luonnon lahja, joka on välttämätöntä
sekä terveydelle että modernin yhteiskunnan toiminnalle.



” Sinkin käyttö on 
sekä tuotteen 
että ympäristön 
kannalta kestävä 
ratkaisu.”



Metals for modern life


