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UUTISET

Kaivoskyselvvn vastanneet kokevat että sekä oma että muiden kuntalaisten hyvinvoint i on Kittilän kaivoksen ansiosta lisääntynyt. Kaivoksen ympäristövaikutuksista on huolissaan liki puolet vastaajista.

Kaivoksen koetaan
lisänneen hyvinvointia
~yön!eis1m1D1D

kaivokseen
suhtaudutaan

kirkon-

kylällä.
MARI PALOMAA
KUN Kittilän kaivoskyselyn

alustavia tuloksia viikko sitten esiteltiin yleisölle, valtuustosalissa istui k,'mmenkunta kiinnostunutta. Se oli
enemmän kuin päärt äj ille järjestetyssä tilaisuudessa
muutamaa päivää aiemmin.
Yleisömenestyksiä eivät olleet kaivoskylä J(jistalassa ja
matkailukeskus Sirkassa pidetyt tilaisuudetkaan.
Netissä kesällä toteutetussa avoimessa k,'selyssä kartoitettiin n äkemyksiä kaivostoiminnasta J(jttilässä sekä vastaajien o mia kaivostoimintaan liittyviä tuntemuksia, kokemuksia ja havaintoja. Lapin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen toteutta-

maan kyselyyn vastasi 137
ihmistä.
- Tämä ei ole tilastollisesti edustava satunnaisotos.
Tämän perusteella ei voida
vastata siihen, miten keskivertokittiläläinen tai -mökkiläinen ajattelee, Luonnonvarakeskuksen tutkija Mikko Jokinen korosti valtuustosaliin kokoontuneelle yleisölle keskiviikkona.
Ryh mien välisiä tilastollisia eroja kyselystä on kuitenkin mahdollista tarkastella.
Lopullinen analyysi tuloksista valmistuu tammikuussa. Tuloksia esitellään silloin
yleisötilaisuudessa, ja kunnan työntekijöille ja päättäjille järjestetään työpaja. Tulokset toimitetaan myös kaivosyhtiöille ja alueella toimiville malminetsintäyhtiöille.

lei on asiasta täysin samaa
mieltä. Yleisen hyvinvoinnin nähdään lisääntyneen
voimakkaim min kirkonkylällä, jossa lähes yhdeksän
k')'mmenestä kokee niin.
Henkilökohtaisenkin hyvinvoinnin koetaan lisääntyneen voimakkaimmin kirkon kylällä. Kirkonkylällä asuvista vastaajista yli 70
prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa m ieltä siitä, että o ma henkilökohtainen hyvi nvointi on kaivoksen ansiosta lisääntynyt. Sirkassa näin kokee noin puolet vastaajista ja muualla Kittilässä reilu kolmannes.
- Se antaisi viitteitä siitä,
enä koetru hyvinvointi ei valu tasaisesti ympäri kuntaa,
Jokinen sanoi.
Kittilän kaivos koetaan ver-

Kaiuoskyselyyn vastanneet

kokevat, että sekä oma että
muiden kuntalaisten hyvin vointi on J(jttilän kaivoksen
ansiosta lisääntynyt.
Lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista on täysin
tai jokseenkin sam aa miel tä sen väittämän kan ssa, että kaivos on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia. Yli puo-

rattain myönteisenä, mutta
kaivostoiminnan laajeneminen uusina hankkeina jakaa
k')'selyyn vastanneiden mielipiteitä voimakkaam min.
Vastaajista 45,5 prosenttia
pitää yhtä kaivosta riittävänä, ja 22 prosenttia suhtautuu m yönteisesti uusiinkin
kaivoshankkeisiin. Loput eivät ota asiaan kantaa.

Naiset ajattelevat m iehiä
useammin, että yksi kaivos
Kittilässä riittää. Tämä on
koko kyselyn ainoa tilastollisesti merkitsevä ero eri sukupuolten välisissä vastauksissa. Naisista uusia kaivoshankkeita pitää tarpeettomana reilu puolet, miehistä
reilu kolmannes.
Kaivoksen ympäristövaikutuksista on huolissaan liki puolet vastaajista. Sirkassa vaikutukset matkailuun
ja ympäristöön huolestuttavat selkeäst i enemmän kuin
kirkonkylällä ja muualla J(jttilässä.
Myös erot kaivosalalalla
ja matkailualalla työskentelevien vastauksissa ovat selkeitä. Matkailualalla työskentelevät ovat kaivosalan
ihmisiä selkeästi enemmän
huolissaan kaivoksen vaikutuksista ympäristöön, matkailuun ja poroelinkeinoon.
Matkailualalla työskentelevät kiristäisivät myös kaivostoiminnan lupaehtoja selvästi kaivosalalla työskenteleviä
enemmän.

Vastaajista yli 70 prosenttia on täysin tai jokseenkin
samaa mieltä siitä, että kaivoksen pitäisi osallistua suo-

raan julkisten palveluiden ja
infran rahoittamiseen.
Kyselvvn liittyi karttatehtäviä, ja ne täytti vain osa k')'selyyn vastanneista. Karttoihin
tehtiin yhteensä 52 merkintää kaivokseen liittyvistä vesistö-, melu- ja maisemavaikutuksista ja 95 merkintää
liikennevaikutuksista. Li ikennevaikutuksista mainittiin muun muassa kova nopeus, tien kunto ja liikennemäärät.

Karttoihin merkittii n
myös 26 aluetta, jotka eivät
vastaajien m ielestä sovellu
kaivostoimintaan. Vastaajien
määrä on pieni ja vastausten
analyysi vielä kesken, mmta heidän vastaustensa perusteella kaivostoimintaa ei
haluta Levin lähelle eikä sen
länsipuolisille alueille.
Jokinen ker toi, että matkailuyrittäjille hiljattain tehdyn k')'selyn perusteella matkailuyrittäjät su htautuvat
Kittilän kaivokseen myönteisesti, mutta lähelle Leviä
he eivät kaivoksia halua.
Kittilän kaivoskysely toteu-

tettiin kesä- elokuussa avoimena nettikyselynä. Se on

osa Pohjoinen periferia ja
arktinen -ohjelman rahoittamaa BUSK-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on
muun muassa tutkia kaivostoiminnan paikallista hyväksyttävyyttä.
Kyselyyn vastanneista noin puolet oli miehiä ja
noin puolet naisia. Vastauksissa korostuvat nuorempien
ikäluokkien näkemykset, sillä vastaajista noin joka kymmenes oli yli 60-vuotias, kun
heitä J(jttilän väestöstä on lähes kolmannes.
Eniten vastaajia oli k irkonkylältä, Sirkasta ja Kiistalasta, jossa sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos.
Kyselyssä kuuluu voimakkaana kaivosalalla työsken televien ääni, s illä joka viides vastaajista kertoi olevansa töissä kaivosalalla.
Kittilän työpaikoista kaivosalalla on noin joka kymmenes.
Mikko Jokisen lisäksi kaivoskyselyn tuloksia olivat
Kittilässä järjestetyissä tilaisuuksissa esittelemässä yliopistonlehtori Leena Suopajär vi Lapin yliopistosta ja tutkija Anna Kantola
BUSK-hankkeesta.

