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Jakelun mukaan  
 

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Pohjois-Ruotsiin suunniteltavan 
Viscarian kaivoshankkeen uudelleenavaamisen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn 

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta 
(Naturvårdsverket) Espoon sopimuksen1 mukaisen ilmoituksen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alkamisesta Viscarian kupari- ja 
rautakaivoksen uudelleenavaamishankkeessa. Ympäristöministeriö toimii Espoon 
sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. 

Hanke sijaitsee Kiirunan kunnassa ja hankkeesta vastaavana toimii Copperstone 
Viscaria AB. Kaivoksen suunniteltuun toimintaan kuuluu mm. malmin louhinta 
sekä avolouhoksessa että maanalaisesti, malmin rikastus (sisältäen aiemman 
toiminnan aikaisen hylkykiven ja rikastushiekan rikastamisen) sekä hylkykiven ja 
rikastushiekan varastoiminen. Toiminnan jätevesien ja muiden alueelta 
muodostuvien vesien purun yhtenä vaihtoehtona on Pahtajoki-Rautasjoki-
Tornionjoki. Etäisyys toiminta-alueelta Tornionjoelle on noin 20 km ja Tornionjoen 
ja Muonionjoen yhtymäkohtaan noin 210 km.  

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja 
ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua hankkeen YVA-
menettelyyn ja mitkä olisivat Suomeen kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia ja missä laajuudessa niitä pitäisi selvittää. 

Mielipiteet ja lausunnot tulee esittää kirjallisesti toimittamalla ne 
ympäristöministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi 
viimeistään 12.11.2021. Palaute toimitetaan Ruotsiin. Palaute ja Suomen 
vastaus on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla (ym.fi/yva >Viscaria)  

Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa hankkeen YVA-menettelyyn, tulee 
ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja 
lausuttavaksi Suomeen.  

 

                                                   
 
1 YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, 
SopS 67/1997 
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Aineisto 

Lausuntomateriaali on nähtävillä 12.11.2021 saakka ympäristöministeriön 
verkkosivulla www.ym.fi/yva >Viscarian kupari- ja rautakaivoshanke 
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Lisätietoja 

Hankkeesta vastaava. Anders Lundkvist, Copperstone Viscaria AB, 
etunimi.sukunimi@copperstone.se 

Espoon sopimuksen soveltaminen. Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,          
p. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@gov.fi 
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