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YVA-KUULUTUS
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Mondo Minerals B.V Branch Finlandin Uutelan kaivoksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vireilläolosta. Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
(YVA-menettely). Hankkeen YVA-selostus on toimitettu 6.4.2019 yhteysviranomaisena toimivalle
Kainuun ELY-keskukselle. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan selostus hankkeen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään hankkeen vaihtoehtojen vertailu ja ympäristövaikutusten
arvioinnin tulokset.
Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, josta avolouhintana louhitaan yhtiön Sotkamon tehtaalle rikastettavaksi kuljetettavaa talkkimalmia. Louhinnassa syntyy myös sivukiveä, joka
läjitetään Uutelan kaivosalueelle.
Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen kahta laajennusvaihtoehtoa. Ensimmäisessä
vaihtoehdossa Uutelan kaivoksen louhintamääriä suunnitellaan kasvatettavan siten, että alueen
kokonaislouhintamäärä olisi 1,3 Mt/v. Uutelan kaivoksen nykyinen pinta-ala on noin 10 ha ja sen
on suunniteltu laajentuvan noin 16 hehtaariin. Nykyinen sivukivialue ei ole enää riittävä muodostuvalle sivukivelle, joten sivukivialuetta laajennetaan ja perustetaan uusi sivukiven läjitysalue.
Toisessa vaihtoehdossa Uutelan avolouhoksen kaakkoispuolella oleva toinen esiintymä Viinakorpi avattaisiin, jonne on suunniteltu uusi avolouhos (7,5 ha). Myös tässä vaihtoehdossa nykyistä
sivukivialuetta laajennetaan ja perustetaan uusi sivukiven läjitysalue. Jos toimintaa laajennetaan
myös Viinakorven alueelle, olisi kokonaislouhintamäärä maksimissaan 1,8 Mt/v. Vesienkäsittelymenetelmä ja -paikka muuttuvat samaan kohtaan kummassakin vaihtoehdossa.
Arvioitavat vaihtoehdot
Vaihtoehto 0
Uutelan avolouhos on nykyisen luvan mukainen 10 ha, tuotanto pysyy nykyisellä tasolla (kokonaislouhinta 300–400 000 t) ja sivukivialue pysyy nykyisen kokoisena (10 ha). Louhinta loppuu
vuoteen 2025 mennessä.
Vaihtoehto 1
Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin. Malmin louhintamäärä nostetaan maksimissaan
tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,3 Mt/v). Uutelan sivukiven läjitysalue laajennetaan (14 ha),
uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (26 ha). Tällöin louhinta voi jatkua vuoteen 2032.
Vaihtoehto 2
Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin ja Viinakorven louhos avataan (7,5 ha). Malmin
louhintamäärä nostetaan maksimissaan tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,8 Mt/v). Uutelan
sivukiven läjitysalue laajennetaan kuten VE1, uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (38 ha). Tällöin
louhinta voi jatkua vuoteen 2035 asti.
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Arviointiselostus nähtävillä
Arviointiselostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 10.5. – 9.7.2019 ymparisto.fi verkkosivulla. Kuulutus on nähtävillä Kainuun ELY-keskuksen ja Sotkamon kunnan verkkosivuilla.
Kainuun ELY-keskus, www.ely-keskus.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset
Sotkamon kunta, https://www.sotkamo.fi/muut-kuulutukset
sekä verkkosivulla: www.ymparisto.fi/uutelaYVA
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 9.7.2019 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Osoitteessa
www.ymparisto.fi/uutelaYVA on mielipidelomake, jonka voi täytettynä palauttaa Kainuun ELYkeskukselle.
Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antaa kuulemisen jälkeen perustellun päätelmän arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle, johon sisältyy yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. Perusteltu päätelmä laitetaan nähtäville edellä mainituille verkkosivuille.

Yleisötilaisuus
Hankkeen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 28.5.2019 klo 18.00 – 20.00 Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, 88610 Vuokatti). Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu alkaen
klo 17.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja
Hankkeesta: Teemu Juutinen, p. 040 8228 476, etunimi.sukunimi@elementis.com
YVA-menettelystä: Kainuun ELY-keskus, Johtava ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295
023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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