LIITE 2

101007945
11.1.2019

MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND
Uutelan kaivoksen laajentamishankkeen
asukaskyselyn tulokset
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1 JOHDANTO
Mondo Minerals B.V. Branch Finland suunnittelee Uutelan kaivoksen toiminnan
laajentamista Sotkamon kunnassa. Hankealue sijaitsee noin 23 km Sotkamon
keskustasta lounaaseen (Kuva 1). Kaivoksen laajentaminen edellyttää
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) toteuttamista, jonka yhteydessä
tehtiin asukaskysely hankkeen lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.
Kyselyllä selvitettiin hankkeen mahdollisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin,
viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Kyselyn tavoitteena oli myös tiedottaa lähiasukkaita
hankkeesta sekä kerätä asukkaiden näkemyksiä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin tueksi. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Pöyry Finland Oy Mondo Minerals
B.V. Branch Finlandin toimeksiannosta. Kyselylomake on liitteenä 1.

Kuva 1. Asukaskyselyn osoitetietojen poiminta-alue.

Kyselyn tulosten raportoinnissa on keskitytty kyselyn olennaisimpiin tuloksiin.
Avovastauksia on havainnollistettu raportoimalla suoria lainauksia, jotka on
kursivoitu. Kyselyn tulokset on raportoitu pääosin kyselylomakkeen mukaisessa
järjestyksessä ja tuloksia on peilattu suhteessa vastaajien taustamuuttujiin
ristiintaulukointia käyttämällä. On huomioitava, että raportissa käsitellään
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asukaskyselyyn vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista. Näkemykset
huomioidaan osana hankkeen vaikutusten arviointia, joka toteutetaan asiantuntijaarvioina.

2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS
Asukaskysely toteutettiin postikyselynä elokuussa 2018. Kysely lähetettiin postitse
kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille noin 5 kilometrin etäisyydellä
hankealueesta sekä kaivosalueelta pohjoiseen Jormasjärven suuntaan kohdistuvan
alueen asukkaille noin 20 km etäisyydellä hankealueesta (Kuva 1).
Vastaajille annettiin vastausaikaa noin kaksi viikkoa. Kyselylomakkeita osoitettiin yksi
per kotitalous. Kyselyn toteuttamisessa hyödynnettiin Väestörekisterikeskuksen
osoitetietoja. Kyselylomake sisälsi yhteensä 21 kysymystä (liite 1). Asukaskyselyn
mukana lähetettiin hankekuvaus ja kuvaus ympäristövaikutusten arvioinnista.
Kyselyitä postitettiin yhteensä 437 kpl, joista 194 kpl vakituisille asukkaille ja 243 kpl
vapaa-ajan asukkaille. Vastauksia palautui 120 kpl, eli vastausprosentiksi muodostui
27. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin nähden
tavanomaisena, mutta silti kolme neljästä kyselyn saaneesta ei ilmaissut
näkemyksiään hankkeeseen liittyvistä asioista, mikä tuo epävarmuutta kyselyn
tulosten yleistettävyyteen. Vapaa-ajan asukkaat vastasivat kyselyyn hieman
aktiivisemmin: heistä 31 % vastasi kun taas vakituisista asukkaista 21 % vastasi.

3 KYSELYN TULOKSET
3.1

Vastaajien taustatiedot
Kyselyyn vastasi yhteensä 120 henkilöä, joista 65 % oli miehiä. Vastaajista 33 % oli
vakituisia asukkaita ja 62 % vapaa-ajan asukkaita. Muutama vastaaja oli sekä
vakituinen että vapaa-ajan asukas. Kaikki vakituiset asukkaat asuivat Sotkamon
kunnan alueella. Vapaa-ajan asukkaista 58 % asui vakituisesti Kajaanissa ja loput
ympäri Suomea.
Vastaajien ikäjakauma on esitetty kuvassa 2. Asukaskyselyä ei lähetetty alle 18vuotiaille asukkaille. Vastaajista 69 % oli yli 60-vuotiaita ja vain 7 % alle 40-vuotiaita,
joten vastaajien keski-ikä oli korkea.

Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma (vastausmäärä: n=117).
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Asukkailta kysyttiin kuinka kauan he ovat asuneet nykyisessä asunnossaan tai
omistaneet nykyisen loma-asuntonsa (Kuva 3). Vastausten keskiarvo oli 29 vuotta ja
mediaani 24 vuotta. Noin neljäsosa oli asunut/omistanut korkeintaan 10 vuotta, mutta
toisaalta noin neljäsosa yli 40 vuotta ja loput 11–40 vuotta.

Kuva 3. Vastaajien vastaukset kysymykseen ”Kuinka kauan olette asunut nykyisessä
asunnossanne tai omistanut nykyisen loma-asuntonne?” (n=119).

Vastaajien arvioima etäisyys asunnostaan tai loma-asunnostaan hankealueelle on
esitetty kuvassa 4. Vastausten keskiarvo oli 12 km ja mediaani 10 km. Suurin osa
(81 %) vastaajista arvioi asuntonsa tai loma-asuntonsa sijaitsevan 6–20 km
etäisyydellä hankealueesta. 15 % vastaajista arvioi asuntonsa sijaitsevan alle 5 km
etäisyydellä.

Kuva 4. Vastaajien arvio vakituisen asuntonsa tai loma-asuntonsa etäisyydestä
hankealueeseen (n=115).

3.2

Alueen käyttö
Vastaajien aluetuntemusta ja tapoja käyttää aluetta selvitettiin neljällä kysymyksellä,
joista kaksi oli strukturoituja ja kaksi avointa kysymystä. Vastaajista 12 % tunsi
kaivoksen lähialueen erittäin hyvin ja 32 % melko hyvin (Kuva 5). Sitä vastoin yli
puolet vastaajista tunsi alueen joko melko tai erittäin huonosti siten, että yli neljännes
vastaajista ei ole käynyt kaivoksen lähialueella lainkaan.
Vakituiset asukkaat tuntevat kaivoksen lähialueen paremmin kuin loma-asukkaat:
59 % vakituisista asukkaista on liikkunut alueella jonkin verran tai erittäin paljon, kun
taas loma-asukkaista 39 %. Yli kolmannes vastanneista loma-asukkaista tuntee
kaivoksen lähialueen erittäin huonosti, mutta vakituisista asukkaista vain 14 %.
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Vakituisen tai loma-asunnon sijainti vaikutti myös aluetuntemukseen: korkeintaan
10 km etäisyydellä asuvista hieman yli puolet tuntee kaivoksen lähialueen vähintään
melko hyvin, kun taas yli 10 km etäisyydellä asuvista hieman alle kolmannes.

Kuva 5. Vastaajien arviot kysymykseen ”Kuinka hyvin tunnette Uutelan kaivoksen
lähialueen?” (n=117).

Vastaajien tapoja käyttää kaivoksen lähialuetta kartoitettiin kysymällä mihin
harrastuksiin tai muihin tarkoituksiin he aluetta käyttävät (Kuva 6). Tärkeimmät
käyttömuodot ovat marjastus ja sienestys sekä muu retkeily, vaellus ja ulkoilu.
Hieman alle puolet vastaajista piti näitä erittäin tärkeinä käyttömuotoina ja vain noin
joka kymmenennelle vastaajalle niillä ei ole lainkaan merkitystä. Kalastusta piti
erittäin tärkeänä noin joka kolmas vastaaja, mutta joka neljännelle sillä ei ole lainkaan
merkitystä. Metsästystä piti erittäin tärkeänä noin joka viides vastaaja ja noin puolet
vastaajista piti sitä vähintään hieman merkityksellisenä. Noin joka neljäs vastaaja piti
metsänhoitoa erittäin tärkeänä käyttömuotona, mutta yli kolmannekselle sillä ei ollut
lainkaan merkitystä. Muina tärkeinä asioina mainittiin yksittäisinä kommentteina mm.
luonnonrauha, luonnon puhtaus, Jormasjärven tila ja uinti.

Kuva 6. Vastaajien arviot kysymykseen ”Miten tärkeitä seuraavat kaivoksen lähialueen
käyttöön liittyvät asiat teille ovat” (n=102–110).

Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus kuvata vapaamuotoisesti nykyistä toimintaansa
kaivoksen lähialueella ja alueen merkitystä. Avovastauksissa (82 kpl) tuli esille alueen
vaihteleva merkitys vastaajille, mutta vastauksissa korostui sen merkitys
monipuolisena
virkistyskäyttöalueena:
lähialuetta
pidetään
arvokkaana
marjastus/sienestys-, kalastus-, ulkoilu- ja mökkeilyalueena. Luonnonpuhtauden
merkitys tuotiin esille useassa vastauksessa, samoin kuin huoli Jormasjärven tilasta.
Myös metsänhoitoon ja metsästykseen liittyviä kommentteja tuotiin esille.
Seuraavassa on esitetty esimerkkejä avovastauksista:
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”Virkistyskäyttö (veneily/kalastus) ja marjastus/sienestys vaikutusalueella.”
”Mökkeily ja kalastus Jormasjärvellä. Jormasjärven vedenlaatua ei enää tulisi
huonontaa.”
”Käytämme mökkiämme vapaa-ajan viettoon. Meille on erittäin tärkeää, että
vesistöt ja luonto pysyvät puhtaana, sillä me ulkoillaan paljon ja poimitaan
marjoja. Uiminen ja kalastus on todella lähellä sydäntä.”
”Metsätalous, kalastus Jormasjärvessä, retkeily, satunnaisesti myös metsästys.”
”Virkistyskäyttöä mökillä miltei läpi vuoden. Alueelta haetaan ruokapöytään
antimia: liha, kala, marjat, sienet. Maillani on metsätaloutta.”
”Haluan puhtaat vedet, ilmaston ja marjastusmaan. Liikun paljon metsässä ja
vesillä vapaa-ajan harrastus.”
”Asuinalueemme - toivoisin sen säilyvän puhtaana ja saasteettomana.”
Vastaajilta kysyttiin myös näkemyksiä kysymykseen ”Onko kaivoksen lähialueella
erityisen herkkiä alueita, kohteita tai toimintoja, joihin uskotte kaivoksen toiminnan
erityisesti vaikuttavan?” Avovastauksissa (76 kpl) korostui selvästi huoli
vesistövaikutuksista: valtaosa kysymykseen vastanneista nosti sen esiin jossain
muodossa. Noin joka kolmas vastaaja nosti esiin Jormasjärven erityisen herkkänä
kohteena. Myös Mustinjoen tilasta oltiin huolissaan ja muutama vastaaja nosti esiin
myös Nuasjärven ja yhteisvaikutukset Terrafamen kaivoksen vaikutusten kanssa.
Yksittäisissä kommenteissa tuotiin esille myös vaikutukset eläimistöön sekä huoli
melu- ja pölyhaitoista. Myös raskaan liikenteen lisääntyminen huoletti muutamia
vastaajia. Noin joka viides kysymykseen vastanneista ei tiennyt erityisen herkkiä
kohteita tai ei ottanut asiaan kantaa.

3.3

Kokemukset Uutelan kaivoksen nykyisestä toiminnasta ja vaikutuksista
Vastaajien kokemuksia Uutelan kaivoksen nykyisestä toiminnasta ja vaikutuksista
selvitettiin strukturoidulla ja avoimella kysymyksellä. Noin joka kolmas vastaaja
suhtautui nykyiseen toimintaan joko erittäin tai jokseenkin myönteisesti ja niin ikään
noin joka kolmas joko erittäin tai jokseenkin kielteisesti. Neutraalisti suhtautuvia oli
myös noin kolmannes.

Kuva 7. Vastaajien suhtautuminen Uutelan kaivoksen nykyiseen toimintaan (n=118).

Avoimessa kysymyksessä vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa näkemyksensä
olemassa olevan kaivoksen vaikutuksista alueella. Avovastauksissa (93 kpl)
korostuivat kaivoksen liikenteen vaikutukset ja vesistövaikutukset. Raskaan liikenteen
määrän toi esille vajaa kolmannes kaikista kysymykseen vastanneista ja siihen
liittyvinä haittoina vastauksissa korostuivat pölyäminen ja ajonopeudet.
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Vesistövaikutukset toi esiin noin joka kuudes vastaaja ja vastauksissa korostui huoli
Jormasjärven tilasta. Muita esiin tuotuja vaikutuksia olivat kaivoksen toimintaan
liittyvät melu-, tärinä- ja pölyhaitat, luontoon kohdistuvat vaikutukset yleisellä tasolla
sekä yhteisvaikutukset Terrafamen kaivoksen kanssa. Noin joka seitsemäs vastaaja
toi esiin kaivoksen positiiviset vaikutukset ja vastauksissa korostui kaivoksen
työllistävä vaikutus. Noin joka kuudennen vastaajan mielestä kaivoksella ei ole ollut
erityisiä vaikutuksia alueella tai niistä ei ollut tietoa. Seuraavassa on esitetty
esimerkkejä avovastauksista:
”Rekkaliikenne on todella vilkasta, eivätkä kaikki kiviautot laita pressua lastin
päälle, joten pöly leviää laajalle alueelle.”
”Työllistänyt lähiseudun asukkaita.”
”Kuormittaa Jormasjärveä Terrafamen sekä turpeennoston lisäksi.”
”Päivittäinen, suurin haitta on pölyävä rekkaliikenne. Naapurikaivoksen
kuormitus Jormasjärvelle on jo kohtuuton ja Uutelasta valuu lisää.”
”Elämän merkit, ei melu ja pölyhaittoja. Tiet parantuneet ja oletan niiden
paranevan jatkossa lisää. Tulevaisuuden usko voimistuu alueella. Toiminta
piristää taloutta hienosti.”
”Rekkaliikenne lisääntynyt. Maiseman muodot muuttuneet (läjitysalue reuna).
Meluhaitta - kuuluu ajoittain pihalle saakka. Ikkunat välillä helisevät (räjäytys).”
”Ei mitenkään negatiivisesti muodossa.”

3.4

Uutelan kaivoksen laajentamiseen liittyvät vaikutukset
Vastaajia pyydettiin arvioimaan kaivoksen laajentamiseen (VE1 ja VE2) liittyvien
asioiden vaikutuksia elinympäristöön (Kuva 8). Vaikutukset arvioitiin pääasiassa
kielteisiksi tai neutraaleiksi. Erityisen kielteiseksi arvioitiin vaikutukset vesistöihin ja
vedenlaatuun, lähialueen kiinteistöjen arvoon ja ilmanlaatuun. Noin kolme neljästä
vastaajasta arvioi vaikutukset kielteisiksi myös virkistyskäyttömahdollisuuksien,
kasvillisuuden ja eläimistön sekä maiseman kannalta. Vähintään puolet vastaajista
arvioi vaikutukset kielteisiksi myös äänimaiseman, tärinän, liikenteen sujuvuuden ja
asumisviihtyvyyden kannalta, joskin varsin suuri osa arvioi, ettei vaikutuksia aiheudu.
Suurin osa vastaajista arvioi vaikutukset omiin toimeentulomahdollisuuksiin ja
perheen jokapäiväiseen elämään neutraaleiksi. Alueen työllisyyteen ja talouteen
kohdistuvat vaikutukset arvioitiin pääosin positiivisiksi.
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Kuva 8. Vastaajien arviot hankkeeseen (kaivoksen laajentamiseen) liittyvien asioiden
vaikutuksista omaan elinympäristöön (n=110–115).

Vapaa-ajan asukkaat arvioivat vaikutukset kaikilta osin kielteisemmiksi kuin vakituiset
asukkaat. Suurin ero koski arvioita vaikutuksista asumisviihtyvyyteen: vapaa-ajan
asukkaista kaksi kolmesta piti vaikutusta kielteisenä, kun taas vakituisista asukkaista
vain noin kolmannes. Erot olivat selvät myös koskien arvioita suhteessa vesistöihin,
ilmanlaatuun, luontoon, virkistyskäyttömahdollisuuksiin, kiinteistöjen arvoon ja
äänimaisemaan: 80–90 % vapaa-ajan asukkaista piti näihin kohdistuvia vaikutuksia
negatiivisina, kun taas vakituisista asukkaista 50–70 %.
Arviot jakaantuivat samaan tapaan myös vastaajan asunnon tai loma-asunnon
sijainnin suhteen: lähempänä asuvat (alle 10 km hankealueesta) arvioivat vaikutukset
kaikilta osin kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat (yli 10 km hankealueesta), joskin
erot olivat pääosin varsin pieniä. Suurimmat erot koskivat arvioita liikenteen
sujuvuuteen ja asumisviihtyvyyteen: noin 60 % alle 10 km etäisyydellä asuvista arvioi
vaikutukset negatiivisiksi kun taas kauempana asuvista noin 40 %.
62 % vastaajista ilmaisi kaivoksen laajentamiseen liittyvän erityisen huolen ja
vastaavasti 38 % vastaajista ei kokenut erityistä huolta. Vastauksia tähän
kysymykseen annettiin 111 kpl. Yli puolet erityisen huolen ilmaisseista nosti esiin
huolen vesistövaikutuksista yleensä tai Jormasjärveen kohdistuen. Myös yleinen
huoli kaivoksen ympäristövaikutuksista tuotiin esiin useassa vastauksessa. Noin
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10 % vastaajista toi esiin huolen liittyen liikennemääriin, meluun, ilmanlaatuun
(mukaan lukien pöly) ja kiinteistöjen käyttöön tai arvoon liittyen. Yksittäisiä mainintoja
olivat maisemavaikutukset, yhteisvaikutukset Terrafamen kaivoksen kanssa sekä
kaivoksen lopettamiseen liittyvät asiat.
Vastaajilla oli mahdollisuus esittää suhtautumisensa kaivoksen YVA:n
hankevaihtoehtoihin
(Kuva
9).
Positiivisimmin
vastaajat
suhtautuivat
hankevaihtoehtoon VE0, jossa kaivoksen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena: reilu
kolmannes vastaajista suhtautui ko. vaihtoehtoon myönteisesti ja 43 % neutraalisti.
Suhtautumisessa vaihtoehtoihin VE1 ja VE2, jossa kaivosta laajennetaan, ei ollut
merkittäviä eroja: noin puolet vastaajista suhtautui niihin kielteisesti ja myönteisesti
noin neljännes/viidennes vastanneista.

Kuva 9. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Miten suhtaudutte Uutelan kaivoksen
hankevaihtoehtoihin (n=106–107).

Kaivoksen laajentamisen mahdollisia kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia
tiedusteltiin jäsennellyillä kysymyksillä. Annetuista vaihtoehdoista useimmin
kielteisiksi vaikutuksiksi arvioitiin vesistövaikutukset sekä päästöt ilmaan ja
ilmanlaatuvaikutukset (sisältäen pölyn). Myös vaikutukset kasvillisuuteen ja
eläimistöön sekä virkistyskäyttöön tuotiin usein esiin. Avoimissa vastauksissa esille
nostettiin yksittäisiä vaikutuksia, joista yleisimmin vaikutukset kiinteistöjen arvoon.

Kuva 10. Vastaajien arviot hankkeen kielteisistä vaikutuksista (n=116). Vastaajat saivat
valita vaihtoehdoista kolme mielestään merkittävintä vaikutusta.

Hankkeen
myönteisiksi
vaikutuksiksi
arvioitiin
useimmin
työllisyysja
verotulovaikutukset sekä vaikutukset alueen yrityksiin (Kuva 11). Kahdeksan
vastaajan mielestä hankkeella ei ole myönteisiä vaikutuksia.
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Kuva 11. Vastaajien arviot hankkeen myönteisistä vaikutuksista (n=106). Vastaajat
saivat valita vaihtoehdoista kolme mielestään merkittävintä vaikutusta.

Vastaajilta kysyttiin myös mitä asioita he toivovat otettavan huomioon kaivoksen
laajentamisen suunnittelussa ja miten siitä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia voitaisiin parhaiten ehkäistä. Myös tämän kysymyksen vastauksissa
(yhteensä 77 kpl) esiin nousivat vesistöihin liittyvät asiat siten, että noin 40 %
vastaajista nosti esille tavalla tai toisella vesienkäsittelyn tärkeyden. Useassa
vastauksessa mainittiin ympäristöasioiden tärkeys yleisellä tasolla. Liikenteeseen
liittyviä asioita, esim. liittyen liikennejärjestelyihin, toivoi huomioitavan noin joka
kuudes kysymykseen vastannut. Pölyn ja melun torjuntaan toivottiin myös
panostettavan, kuten myös perusteelliseen toimintojen suunnitteluun ja avoimuuteen.
Muutamassa vastauksessa mainittiin yhteisvaikutukset Terrafamen kaivoksen
kanssa. Sivukivialueisiin liittyviä seikkoja nostettiin esiin muutamassa vastauksessa.
Joka kahdeksas vastannut toivoi luovuttavan kaivoksen laajennushankkeesta.
Seuraavassa on esitetty esimerkkejä avovastauksista:
”Tutkia miten vähiten vahingoitetaan luontoa ja vesistöjä. Ne ovat ihmisille joka
paikassa maailmaa elintärkeät.”
”Kaivokselle kulkeva liikenne tulisi ohjata siten,
mahdollisimman vähän haittaa muulle liikenteelle.”

että

siitä

koituisi

”Alueella on jo yksi huono esimerkki kaivostoiminnan suunnittelusta ja
ympäristön turmelemisesta.”
”Toimiva vedenpuhdistus, kierto, ei päästöjä vesiin. Toimiva pölyn ja melun
torjunta. Paikallisten suunnittelijoiden ja rakentajien käyttö. Liikennejärjestelyjen
parannus.”
”Avoimuus kaikessa toiminnassa ja tiedottamisessa.”
”Räjäytys- ja murskauspölyn leviämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kuivana aikana kasteltava ajotiet kaivosalueella pölyämisen estämiseksi.
Kaivosalueelta lähtevät vedet pitää puhdistaa, koska yhteiskuormitus
Terrafamen kaivokselta tulevien vesien kanssa kohdistuu samoihin vesistöihin.
Rekkojen ajonopeudet normaaleiksi ja kuormat peiteltävä huolellisesti.”
”Ympäristövaikutukset vrt. Talvivaara. Liikennejärjestelyt ja teiden kunto. Hyvä
suunnittelu ja parhaiden toimintatapojen käyttöönotto sekä seuranta
säännöllisesti + raportointi. Rakentamisen valvonta ulkopuolisen konsultin
tekemänä.”
”Koko hankkeesta luopuminen on paras ratkaisu.”
”Pitämällä
tiet
hyvässä
liikenneturvallisuuteen.”

kunnossa

ja

kiinnittämällä

huomiota
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”Tehdään kattava koulutus henkilökunnalle, että työ tehdään sillä tavalla, ettei
onnettomuuksia tule. Suunnitellaan kaivos niin, että ei voi tulla edes
onnettomuuksia.”
”Ehdottomasti huolehdittava siitä, ettei vesistöjen tilaa huononneta.”

3.5

Yleiset kommentit ja tiedonsaanti
Vastaajia pyydettiin arvioimaan kaivoksen laajentamiseen liittyviä väittämiä (Kuva
12). Suhtautuminen väittämiin ”Suunniteltava kaivoksen laajennus ja alueen nykyinen
käyttö sopivat mielestäni yhteen”, ”Suunniteltu kaivoksen laajennus on mielestäni
kannatettava” ja ”Hanke (kaivoksen laajennus) on tärkeä Kainuun elinvoimaisuuden
näkökulmasta” jakaantui siten, että noin 40 % vastaajista oli samaa mieltä ja 40 % eri
mieltä ja noin neljännes/viidennes ei ottanut niihin kantaa. Vastaajista 29 % oli samaa
mieltä väittämän ”Hankkeen edut ovat suuremmat kuin hankkeesta aiheutuvat haitat”
ja 47 % oli eri mieltä.
Kaksi kolmesta vastaajasta koki, ettei heillä ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa
hankkeen suunnitteluun. Vain joka kolmas vastaaja tiesi mistä saa tarvittaessa
lisätietoa hankkeesta ja hieman suurempi osa vastaajista ei tiennyt.

Kuva 12. Vastaajien suhtautuminen Uutelan kaivosta koskeviin väittämiin (n=114–117).

Vastaajien suhtautuminen kaivoksen laajennushankkeen kannatettavuuteen
Vastaajien suhtautumista väittämään ”Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava” selvitettiin tarkemmin ottamalla huomioon 1)
asumismuoto, 2) asunnon etäisyys hankealueesta, 3) alueen tuntemus ja 4)
suhtautuminen kaivoksen nykyiseen toimintaan.
Alueen vakituiset asukkaat suhtautuivat kaivoksen laajennushankkeeseen
positiivisemmin kuin vapaa-ajan asukkaat: 61 % vastanneista vakituisista asukkaista
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kannatti hanketta ja neljännes ei kannattanut (Kuva 13). Loma-asukkaista kannattajia
oli puolestaan neljännes vastanneista ja vastustajia puolet. Huomionarvoista on, että
neljännes loma-asukkaista ei ottanut väittämään kantaa.

Kuva 13. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava” asumismuodon mukaan (n=110).

Lähempänä hankealuetta asuvat (sekä vakituiset että loma-asukkaat alle 10 km
etäisyydellä) suhtautuivat kaivoksen laajentamiseen hieman kielteisemmin kuin yli
10 km etäisyydellä asuvat: lähempänä asuvista hanketta piti kannatettavana noin
kolmannes vastaajista ja kauempana asuvista vajaa puolet (Kuva 14).
Huomionarvoista on, että neljännes lähempänä asuvista ei ottanut väittämään
kantaa.

Kuva 14. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava” asunnon sijainnin mukaan (n=110).

Vastaajan aluetuntemuksella ei ollut selvää yhteyttä suhtautumisessa hankkeeseen,
mutta erittäin paljon lähialueella liikkuneet suhtautuivat kaivoksen laajentamiseen
hieman kielteisemmin kuin aluetta huonommin tuntevat (Kuva 15). Huomionarvoista
on, että mitä huonommin vastaajat tunsivat kaivoksen lähialueen, sitä vähemmän he
ottivat kantaa hankkeen kannatettavuuteen.
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Kuva 15. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava” aluetuntemuksen mukaan (n=113).

Suhtautumisella kaivoksen nykyiseen toimintaan oli selvä yhteys suhtautumiseen
kaivoksen laajennushankkeeseen (Kuva 16). Selvä enemmistö nykyiseen toimintaan
myönteisesti suhtautuvista kannatti myös kaivoksen laajennusta ja vastaavasti
nykyiseen toimintaan kielteiset suhtautuvat eivät kannattaneet myöskään
laajennusta. Vastaavasti neutraalisti nykyiseen toimintaan suhtautuvista puolet ei
ottanut kantaa laajennushankkeen kannatettavuuteen.

Kuva 16. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ” Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava” kaivoksen nykyiseen toimintaan suhtautumisen mukaan
(n=114).

Noin puolet vastaajista sai tiedon hankkeesta ensimmäistä kertaa tämän kyselyn
saatuaan (Kuva 17). Hanke ei ole ollut mediassa erityisen paljon esillä, sillä vain noin
kolmannes vastaajista oli kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran. Vastaajien
mielestä hankkeesta ei ole tiedotettu liian paljon: vain 14 % koki saaneensa riittävästi
tietoa hankkeesta. Kyselyn saatteessa vastaajille ilmoitettiin hankevastaavan ja YVAkonsultin yhteystiedot, sekä ympäristöhallinnon internet-sivu, josta löytyy lisää tietoa
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.
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Kuva
17.
Vastaajien
arviot
kysymykseen
laajentamishankkeesta riittävästi tietoa?” (n=117).

”Oletteko

saanut

kaivoksen

Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää mieluisimmat tavat lisätiedon
toimittamiseen (Kuva 18). Eniten mainintoja saivat kotiin lähetettävät tai
paikallislehdessä esitettävät tiedotteet, tutustumiskäynnit hankealueelle ja
yleisötilaisuudet.

Kuva 18. Vastaajien vastaukset kysymykseen ”Millä keinoilla toivoisitte kaivoksen
tiedottamista ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia parannettavan?” (n=116).

Viimeisenä kysymyksenä vastaajille annettiin mahdollisuus kommentoida hanketta tai
asukaskyselyä vapaasti. Avoimissa vastauksissa (48 kpl) esille nousivat
ympäristövaikutuksiin ja etenkin vesistöihin liittyvät seikat liittyen pitkälti samoihin
teemoihin kuin aiempien kysymysten vastauksissa: alueen luontoarvot olivat
vastaajille tärkeitä. Muutama vastaaja oli sitä mieltä, ettei kyselyllä ole merkitystä,
mutta toisaalta osa vastaajista oli tyytyväinen siitä että heidän mielipiteitään kysytään.

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen
toteutettiin elokuussa 2018 asukaskysely, jonka tavoitteena oli selvittää hankkeen
mahdollisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön.
Kyselyn tavoitteena oli myös tiedottaa lähiasukkaita hankkeesta sekä kerätä
asukkaiden näkemyksiä siitä.
Kysely lähetettiin postitse kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille noin 5 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sekä kaivosalueelta pohjoiseen Jormasjärven suuntaan
kohdistuvan alueen asukkaille noin 20 km etäisyydellä hankealueesta. Kyselyitä
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postitettiin yhteensä 437 kpl, joista 194 kpl vakituisille asukkaille ja 243 kpl vapaaajan asukkaille. Vastauksia palautui 120 kpl, eli vastausprosentiksi muodostui 27.
Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin nähden
tavanomaisena, mutta silti kolme neljästä kyselyn saaneesta ei ilmaissut
näkemyksiään hankkeeseen liittyvistä asioista, mikä tuo epävarmuutta kyselyn
tulosten yleistettävyyteen.
Vastaajista 75 % oli vapaa-ajan asukkaita. Vastaajien keski-ikä oli varsin korkea:
69 % vastaajista oli yli 60-vuotiaita ja alle 40-vuotiaiden osuus oli vain 7 %. Vastaajat
olivat asuneet asunnossaan tai omistaneet loma-asuntonsa keskimäärin 29 vuotta ja
asuntojen keskimääräinen etäisyys hankealueesta oli vastaajien arvion mukaan
12 km.
Joka kahdeksas vastaajista tunsi kaivoksen lähialueen erittäin hyvin ja joka kolmas
melko hyvin. Vastaavasti yli puolet tunsi alueen joko melko tai erittäin huonosti siten,
että noin neljännes vastaajista ei ole käynyt kaivoksen lähialueella lainkaan.
Kaivoksen lähialueen tärkeimmät käyttömuodot ovat marjastus ja sienestys sekä muu
retkeily, vaellus ja ulkoilu. Myös kalastusta harrastetaan ja vähemmässä määrin myös
metsänhoitoa ja metsästystä. Avovastauksissa tuli esille alueen vaihteleva merkitys
vastaajille,
mutta
vastauksissa
korostui
sen
merkitys
monipuolisena
virkistyskäyttöalueena. Luonnonpuhtauden merkitys tuotiin esille useassa
vastauksessa. Vastauksissa korostui huoli vesistövaikutuksista ja erityisesti
Jormasjärveä pidettiin erityisen herkkänä kohteena.
Noin joka kolmas vastaaja suhtautui Uutelan kaivoksen nykyiseen toimintaan
myönteisesti ja niin ikään noin joka kolmas kielteisesti. Näin ollen neutraalisti
suhtautuvia oli myös noin kolmannes. Vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa
näkemyksensä olemassa olevan kaivoksen vaikutuksista alueella. Vastauksissa
korostuivat kaivoksen liikenteen vaikutukset ja vesistövaikutukset. Raskaan liikenteen
määrän toi esille noin joka kolmas vastaaja ja siihen liittyvinä haittoina korostuivat
pölyäminen ja ajonopeudet. Vesistövaikutukset esiin tuoneiden vastauksissa korostui
huoli Jormasjärven tilasta. Muita esiin tuotuja vaikutuksia olivat kaivoksen toimintaan
liittyvät melu-, tärinä- ja pölyhaitat, luontoon kohdistuvat vaikutukset yleisellä tasolla
sekä yhteisvaikutukset Terrafamen kaivoksen kanssa. Myös kaivoksen positiivisia
vaikutuksia tuotiin esiin etenkin kaivoksen työllistävän vaikutuksen kautta.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan kaivoksen laajentamiseen liittyvien asioiden
vaikutuksia elinympäristöön. Vaikutukset arvioitiin pääasiassa kielteisiksi tai
neutraaleiksi. Erityisen kielteiseksi arvioitiin vaikutukset vesistöihin ja vedenlaatuun,
lähialueen kiinteistöjen arvoon ja ilmanlaatuun. Alueen työllisyyteen ja talouteen
kohdistuvat vaikutukset arvioitiin pääosin positiivisiksi. Vajaa kaksi kolmesta
vastaajista ilmaisi kaivoksen laajentamiseen liittyvän erityisen huolen ja yleisin
huolenaihe liittyi vesistövaikutuksiin yleisesti tai Jormasjärveen kohdistuen. Myös
liikennemääriin, meluun, ilmanlaatuun (mukaan lukien pöly) ja kiinteistöjen käyttöön
tai arvoon liittyviä seikkoja nostettiin esiin.
Vastaajat suhtautuivat positiivisimmin kaivoksen YVA:n hankevaihtoehtoon VE0: reilu
kolmannes vastaajista suhtautui ko. vaihtoehtoon myönteisesti ja 43 % neutraalisti.
Suhtautumisessa vaihtoehtoihin VE1 ja VE2 ei ollut merkittäviä eroja: noin puolet
vastaajista suhtautui niihin kielteisesti ja myönteisesti noin neljännes/viidennes
vastanneista. Kaivoksen laajentamisen kielteisiksi vaikutuksiksi arvioitiin useimmin
vesistövaikutukset sekä päästöt ilmaan ja ilmanlaatuvaikutukset (sisältäen pölyn).
Myönteisiksi vaikutuksiksi arvioitiin useimmin työllisyys- ja verotulovaikutukset.
Vastaajat toivoivat otettavan hankkeen suunnittelussa huomioon erityisesti
vesienkäsittelyyn liittyvät seikat siten, että vaikutukset olisivat mahdollisimman pieniä.
Ympäristöasioiden tärkeys yleisellä tasolla tuotiin myös esiin, kuten myös
liikenteeseen liittyviä asioita. Pölyn ja melun torjuntaan toivottiin myös panostettavan,
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kuten myös perusteelliseen toimintojen suunnitteluun. Joka kahdeksas vastannut
toivoi luovuttavan kaivoksen laajennushankkeesta.
Yleiskuvana vastaajien suhtautumisesta kaivoksen laajentamiseen voidaan todeta,
että suurin piirtein yhtä suuri osa (noin 40 %) vastaajista kannatti ja vastusti sitä ja
noin viidennes ei ottanut asiaan kantaa. Hieman suurempi osa vastaajista kuitenkin
piti hankkeen etuja pienempinä kuin haittoja. Alueen vakituiset asukkaat suhtautuivat
kaivoksen laajennushankkeeseen positiivisemmin kuin vapaa-ajan asukkaat.
Lähempänä hankealuetta asuvat suhtautuivat kaivoksen laajentamiseen hieman
kielteisemmin kuin kauempana asuvat. Vastaajan aluetuntemuksella ei ollut selvää
yhteyttä suhtautumisessa hankkeeseen, mutta erittäin paljon lähialueella liikkuneet
suhtautuivat kaivoksen laajentamiseen hieman kielteisemmin kuin aluetta
huonommin tuntevat. Suhtautumisella kaivoksen nykyiseen toimintaan oli yhteys
suhtautumiseen kaivoksen laajennushankkeeseen: selvä enemmistö nykyiseen
toimintaan myönteisesti suhtautuvista kannatti myös kaivoksen laajennusta ja
vastaavasti nykyiseen toimintaan kielteiset suhtautuvat eivät kannattaneet myöskään
laajennusta.
Kaksi kolmesta vastaajasta koki, ettei heillä ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa
hankkeen suunnitteluun. Vain joka kolmas vastaaja tiesi mistä saa tarvittaessa
lisätietoa hankkeesta ja hieman suurempi osa vastaajista ei tiennyt. Noin puolet
vastaajista sai tiedon hankkeesta ensimmäistä kertaa tämän kyselyn saatuaan.
Hanke ei ole ollut mediassa erityisen paljon esillä, sillä vain noin kolmannes
vastaajista oli kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran. Mieluisimmat tavat
lisätiedon toimittamiseen ovat kotiin lähetettävät tai paikallislehdessä esitettävät
tiedotteet, tutustumiskäynnit hankealueelle ja yleisötilaisuudet.
Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus kommentoida hanketta tai asukaskyselyä
vapaasti. Vastauksissa nousivat esille ympäristövaikutuksiin ja etenkin vesistöihin
liittyvät seikat liittyen pitkälti samoihin teemoihin kuin aiempien kysymysten
vastauksissa: alueen luontoarvot olivat vastaajille tärkeitä. Muutama vastaaja oli sitä
mieltä, ettei kyselyllä ole merkitystä, mutta toisaalta osa vastaajista oli tyytyväinen
siitä että heidän mielipiteitään kysytään.
Edellä mainittujen seikkojen perusteella on suositeltavaa, että YVA-selostuksen
yleisötilaisuudesta ja muista mahdollisista kuulemistilaisuuksista tiedotetaan laajasti
eri intressiryhmiä, jotta mahdollisimman monella alueen asukkaalla on mahdollisuus
osallistua tilaisuuksiin. Vuoropuhelun riittävyyteen on syytä kiinnittää huomiota
kaikissa hankkeen vaiheissa. Esimerkiksi hankkeen lähialueella pidettävien
keskustelutilaisuuksien avulla alueen asukkaille ja toimijoille voitaisiin jakaa
yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta ja tilaisuudessa olisi mahdollista keskustella
vapaamuotoisesti osallistujia kiinnostavista teemoista. Jatkosuunnittelussa ja ennen
mahdollista rakentamisvaihetta on suositeltavaa keskustella lähiasukkaiden ja
muiden hankkeen vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa käytännön järjestelyistä,
joilla hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin minimoida.
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LIITE 1

ASUKASKYSELY
Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin Uutelan kaivoksen laajentamiseen liittyvä
ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA
Hyvä vastaanottaja,
Mondo Minerals B.V. Branch Finland suunnittelee Uutelan kaivoksen laajentamista. Osana
käynnissä olevaa hankeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutetaan kysely
alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyllä selvitetään asukkaiden näkemyksiä
hankkeesta ja sen vaikutuksista. Vaikutusten arvioinnista ja kyselyn toteuttamisesta vastaa Pöyry
Finland Oy.
Kyselyyn voi vastata palauttamalla oheisen kyselylomakkeen palautuskuoressa. Kysely on lähetetty
postitse kaikille hankkeen lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille noin 5 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sekä kaivosalueelta pohjoiseen Jormasjärven suuntaan kohdistuvan
alueen asukkaille noin 20 km etäisyydellä hankealueesta. Kyselyitä on postitettu yhteensä noin
530 kpl. Suoramarkkinointikielto saattaa estää yksittäisten talouksien osoitetietojen luovuttamisen
kyselyn toteuttajalle.
Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki olennaiset asiat
tulevat huomioitua hankkeen YVA-menettelyssä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja
yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan Pöyryn asiantuntijat. Vastaajan nimi tai
muu henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.
Pyydämme teitä tutustumaan oheiseen hanketiivistelmään (liite 1) ennen kyselyyn vastaamista.
Voitte pitää kyseisen liitteen itsellänne, sitä ei tarvitse palauttaa.
Tarkempia
tietoja
hankkeen
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
sekä
ympäristövaikutusten arviointiohjelma on löydettävissä ympäristöhallinnon internet-sivulta:
http://www.ymparisto.fi/uutelaYVA
Tämä asukaskysely on tärkeä kanava mielipiteenne ilmaisemiseen. Toivomme, että palautatte
kyselylomakkeen viimeistään 23.8.2018 oheisessa palautuskuoressa, jonka postimaksu on
valmiiksi maksettu.
Kiitos osallistumisestanne!
Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antavat:
Hankevastaava:
Teemu Juutinen, geologi
Mondo Minerals B.V. Branch Finland
040 822 8476
teemu.juutinen@mondominerals.com

YVA-konsultti:
Kaisa Kettunen, projektikoordinaattori
Pöyry Finland Oy
puh. 010 334 9528
kaisa.kettunen@poyry.com

LIITTEET: hankekuvaus, kyselylomake, palautuskuori
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Hankkeen vaihtoehdot ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä:

Kuva 1. Uutelan kaivoksen sijainti (punainen nuoli) ja kaivoksen keskeinen ympäristövaikutusalue (katkoviiva).
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ASUKASKYSELY
POSTITA VASTAUKSET VIIMEISTÄÄN 23.8.2018.
Pyydämme ympyröimään tai rastittamaan kyselylomakkeesta sopivimmaksi katsomanne vaihtoehdon tai
kirjoittamaan vastauksenne sille varattuun kohtaan. Vastauksia voitte jatkaa tarvittaessa lomakkeen
kääntöpuolelle.

TAUSTATIEDOT
1 Sukupuolenne

□ Mies
□ Nainen
2 Ikänne

□ Alle 20 vuotta
□ 20–29 vuotta
□ 30–39 vuotta
□ 40–49 vuotta

□ 50–59 vuotta
□ 60–69 vuotta
□ Yli 70 vuotta

3 Oletteko alueella

□ Vakituinen asukas, asuinkuntanne: _______________________________________
□ Loma-asukas, vakituinen asuinkuntanne: __________________________________
□ Vakituinen asukas ja loma-asukas, vakituinen asuinkuntanne: ________________
□ Muu, mikä? ____________________________________________________________
4 Kuinka kauan olette asunut nykyisessä asunnossanne tai omistanut nykyisen lomaasuntonne?
______ vuotta

5 Kuinka kauas linnuntietä asuntonne tai loma-asuntonne sijoittuu Uutelan kaivoksesta?
VASTAUS KILOMETREINÄ NOIN: _________

3

ALUEEN KÄYTTÖ
6

Kuinka hyvin tunnette Uutelan kaivoksen lähialueen (ks. kuva 1 ja liite 1)?

□
□
□
□
7

Erittäin hyvin, olen liikkunut siellä erittäin paljon
Melko hyvin, olen liikkunut siellä jonkin verran
Melko huonosti, en ole juurikaan liikkunut siellä
Erittäin huonosti, en ole käynyt siellä

Miten tärkeitä seuraavat kaivoksen lähialueen käyttöön liittyvät asiat teille ovat? Voitte
myös halutessanne tehdä merkintöjä/kommentteja kyselyssä oleviin karttoihin.
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava numero.
Erittäin
tärkeä

Ei lainkaan
merkitystä

A. Retkeily, vaellus ja/tai ulkoilu

5□

4□

3□

2□

1□

B. Marjastus ja/tai sienestys

5□

4□

3□

2□

1□

C. Kalastus

5□

4□

3□

2□

1□

D. Metsästys

5□

4□

3□

2□

1□

E.

Metsänhoito

5□

4□

3□

2□

1□

F.

Joku muu,
mikä?______________________

5□

4□

3□

2□

1□

8

Kuvailkaa vapaamuotoisesti nykyistä toimintaanne (virkistyskäyttö, elinkeinot jne.)
kaivoksen lähialueella, sekä alueen merkitystä teille. Voitte halutessanne tehdä
merkintöjä/kommentteja kyselyssä oleviin karttoihin.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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9

Onko kaivoksen lähialueella erityisen herkkiä alueita, kohteita tai toimintoja, joihin uskotte
kaivoksen toiminnan erityisesti vaikuttavan? Voitte halutessanne tehdä
merkintöjä/kommentteja kyselyssä oleviin karttoihin.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

KOKEMUKSET UUTELAN KAIVOKSEN NYKYISESTÄ TOIMINNASTA JA
VAIKUTUKSISTA
10 Miten suhtaudutte Uutelan kaivoksen nykyiseen toimintaan kokonaisuutena?
□ Erittäin myönteisesti

□ Jokseenkin myönteisesti
□ Neutraalisti
□ Jokseenkin kielteisesti
□ Erittäin kielteisesti
11 Miten olemassa oleva Uutelan kaivos on mielestänne vaikuttanut alueella?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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UUTELAN KAIVOKSEN LAAJENTAMISEEN LIITTYVÄT VAIKUTUKSET
12 Millaisia vaikutuksia Uutelan kaivoksen laajentamisella (hankevaihtoehdot VE1 ja VE2)
mielestänne olisi?
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava numero.
Erittäin
myönteisiä

Jokseenkin
myönteisiä

Ei vaikutusta

A. Asumisviihtyvyyteen

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

B. Perheeni jokapäiväiseen
elämään

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

C. Omiin
toimeentulomahdollisuuksiin

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

D. Alueen työllisyyteen ja
talouteen

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

E.

Alueen
virkistyskäyttömahdollisuuksiin

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

F.

Vesistöihin ja vedenlaatuun

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

G. Kasvillisuuteen ja eläimistöön

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

H. Maisemaan

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

I.

Ilmanlaatuun (pöly mukaan
lukien)

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

J.

Alueen äänimaisemaan

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

K. Tärinään

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

L.

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

M. Lähialueen kiinteistöjen arvoon

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

N. Johonkin muuhun,
mihin?____________________

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

Liikenteen sujuvuuteen
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Jokseenkin Erittäin
kielteisiä
kielteisiä

13 Koetteko erityistä huolta liittyen Uutelan kaivoksen laajentamiseen (hankevaihtoehdot VE1
ja VE2)? Jos koette, mainitkaa merkittävin syy (1 kpl)?
□ En

□ Kyllä, merkittävin syy:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14 Miten suhtaudutte Uutelan kaivoksen hankevaihtoehtoihin? Vaihtoehdot on esitelty edellä
sivulla 3 ja liitteessä 1.
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava numero.
Erittäin
Jokseenkin
Neutraalisti
myönteisesti myönteisesti

Jokseenkin Erittäin
kielteisesti kielteisesti

A. Vaihtoehto 0 (VE0):

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

B. Vaihtoehto 1 (VE1):

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

C. Vaihtoehto 2 (VE2):

2□

1□

0□

-1 □

-2 □

15 Mitä ovat mielestänne Uutelan kaivoksen laajentamisen merkittävimmät kielteiset
vaikutukset?
Valitkaa kolme (3) merkittävintä kielteistä vaikutusta.

□ Rakentamisen aikaiset vaikutukset

□ Melu ja/tai tärinävaikutukset

□ Vaikutukset virkistyskäyttöön

□ Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen

□ Päästöt ilmaan ja ilmanlaatuvaikutukset (sis. pöly) □ Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
□ Vaikutukset vesistöihin

□ Vaikutukset asumisviihtyisyyteen

□ Vaikutukset Sotkamon kunnan imagoon

□ Muu vaikutus, mikä?_________________

16 Mitkä ovat mielestänne Uutelan kaivoksen laajentamisen merkittävimmät myönteiset
vaikutukset?
Valitkaa kolme (3) merkittävintä myönteistä vaikutusta.

□ Vaikutukset työllisyyteen

□ Vaikutukset Sotkamon kunnan imagoon

□ Vaikutukset alueen verotuloihin

□ Paikallisten palveluiden lisääntyvä kysyntä

□ Vaikutukset alueen yrityksiin

□ Vaikutukset väestörakenteeseen

□ Sotkamon houkuttelevuuteen asuinpaikkana

□ Muu vaikutus, mikä?________________
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17 Mitä asioita toivoisitte otettavan huomioon kaivoksen laajentamisen suunnittelussa? Miten
hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin mielestänne parhaiten
ehkäistä tai vähentää?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

YLEISET KOMMENTIT JA TIEDONSAANTI
18 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista Uutelan kaivokseen liittyvistä
väittämistä?
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava vaihtoehto.
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin En samaa
Jokseenkin Täysin eri
samaa
enkä eri
eri mieltä
mieltä
mieltä
mieltä

Suunniteltava kaivoksen laajennus ja alueen
nykyinen käyttö sopivat mielestäni yhteen

□

□

□

□

□

Suunniteltu kaivoksen laajennus on
mielestäni kannatettava

□

□

□

□

□

Hanke (kaivoksen laajennus) on tärkeä
Kainuun elinvoimaisuuden näkökulmasta

□

□

□

□

□

Hankkeen edut ovat suuremmat kuin
hankkeesta aiheutuvat haitat

□

□

□

□

□

Koen, että minulla on riittävästi
mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen
suunnitteluun

□

□

□

□

□

Tiedän mistä saan tarvittaessa lisätietoa
hankkeesta

□

□

□

□

□
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19 Oletteko saanut kaivoksen laajentamishankkeesta riittävästi tietoa?

□ En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä
□ Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran
□ Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta
□ Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon
20 Millä keinoilla toivoisitte kaivoksen tiedottamista ja kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia parannettavan?

□ Kotiin säännöllisesti lähetettävä tiedote
□ Sähköpostilla
□ Tiedote paikallislehdessä säännöllisin väliajoin
□ Hankevastaavan Internet-sivut
□ Sosiaalisen median avulla, kuten Facebook
□ Sähköinen palautekanava
□ Yleisötilaisuudet
□ Tutustumiskäynnit hankealueelle
□ Muulla tavalla, miten?__________________________________
21 Mitä muuta haluatte kommentoida tähän hankkeeseen tai kyselyyn liittyen?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

~ KIITOS VASTAUKSISTANNE! ~
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