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Jakelun mukaan  
 
 
 

Lausuntopyyntö Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa sijaitsevan 
kaivostoimintahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä 

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta 
(Naturvårdsverket) Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa sijaitsevan 
kaivostoimintahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta täydentäviä 
selvityksiä. Kaunisvaaran YVA-selostus oli Suomessa kuultavana syksyllä 2021, 
jolloin siitä annettiin 24 lausuntoa ja 7 mielipidettä, jotka toimitettiin Ruotsiin. 
Vastauksessaan Ruotsille Suomi katsoi, että neuvotteluja tuli jatkaa Espoon 
sopimuksen perusteella, sillä Kaunisvaaran kaivoshankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi ei ollut riittävä Suomeen kohdistuvien vaikutusten 
osalta. Hankkeesta vastaava Kaunis Iron Ab on nyt toimittanut täydentäviä 
selvityksiä hankkeen rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista vastauksenaan 
Suomesta saatuihin kommentteihin. 

Hankkeesta vastaavan toimittamat täydennykset on luettavissa 
ympäristöministeriön verkkosivuilta www.ym.fi/yva (>Kaunisvaara). Myös Suomen 
vastaus Ruotsille on luettavissa sieltä. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja 
yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä toimitettujen 
täydennysten riittävyydestä Suomeen mahdollisesti kohdistuvien merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 
ympäristöministeriöön viimeistään 12.8.2022 osoitteeseen 
kirjaamo.ym@gov.fi tai ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. 

Ruotsissa hankkeen lupaviranomaisena toimiva Uumajan käräjäoikeuden maa- ja 
ympäristötuomioistuin on toimittanut täydentävät selvitykset myös suoraan 
lupahakemuksesta aiemmin palautetta antaneille ja pyytänyt vastauksia suoraan 
viimeistään 3.8.2022. Lupamenettelyyn osallistuvien tulee siis lähettää vastaukset 
suoraan Ruotsin lupaviranomaiselle. Lupamenettelyn kuuleminen perustuu  
Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen.  Ympäristöministeriön 
lausuntopyyntö koskee hankkeen rajat ylittävien ympäristövaikutusten riittävyyttä 
(Espoon sopimus) ja tätä koskeva palaute toivotaan toimitettavan 
ympäristöministeriölle.1 

                                                   
 
1 Edellisessä vaiheessa kuultiin sekä lupahakemuksesta että ympäristövaikutusten arvioinnista samassa 
yhteydessä. Tässä täydennysvaiheessa kuulemiset on eriytetty lupamenettelyn ja YVAn osalta. Ratkaisu on ollut 
Ruotsin lupaviranomaisen. 
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Hankkeen kuvaus 

Hanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin rautamalmilouhoksella ja 
Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan Palotievan ja Sahavaaran 
rautamalmien avolouhinnalla ja näiden rikastamisella Kaunisvaaran 
rikastamossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden 
laajentaminen sekä uusien jätealueiden ja vedenpuhdistuslaitoksen 
rakentaminen. Toiminnot sijoittuvat lähimmillään noin 5 km:n päähän Suomen ja 
Ruotsin rajasta. Hankkeeseen kuuluu raakavedenotto Muonionjoesta. 
Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Muonionjokeen nykyisestä 
purkupisteestä Aareavaaran alapuolelle. 

Tarja Haaranen  
Ylijohtaja 

Seija Rantakallio  
Ympäristöneuvos 

 

Aineisto 

Lausuntomateriaali on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivulla 
www.ym.fi/yva (Kaunisvaara). 

 

Jakelu 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

Lapin Liitto 

Muonion kunta 

Rovaniemen kaupunki 

Tornion kaupunki 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 

Säteilyturvakeskus 

Metsähallitus 
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Museovirasto 

Luonnonvarakeskus 

Kaulirannan yhteisen vesialueen osakaskunta 

Karungin osakaskunta 

Korpikylän osakaskunta 

Muonionniskan osakaskunta 

Ylimuonion osakaskunta 

Paliskuntain yhdistys 

Tornio-Muoniojokiseura ry 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry 

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Ylitornion‒Pellon Luonto ry 

Muonion paliskunta, Destination Lapland Oy, Jounin Kauppa Oy, Ylläksen 
Ystävät ry,Äkäslompolon kyläyhdistys, Lapland Hotels Oy ja Äkäslompolon 
Osakaskunta c/o Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy 

Arviointiselostuksesta mielipiteen jättäneet yksityishenkilöt  

 

Lisätietoja 

Hankkeesta vastaava: Klara Eriksson, Golder Associates, p. +46 72 2148 301, 
etunimi.sukunimi@golder.se 

Espoon sopimuksen soveltaminen: Anniina Kaikkonen, ympäristöministeriö, p. 
+358 50 479 0929, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Ruotsin YVA-menettely: Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket, p. +46 10 698 
17 69, etunimi.sukunimi@naturvardsverket.se 


	Lausuntopyyntö Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa sijaitsevan kaivostoimintahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä

