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Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen
osittainen peruuttaminen, Pajala, Ruotsi.
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnat sijoittuvat
siten, että niillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia.
Näin ollen hakemuksesta tiedotetaan Suomen ja Ruotsin välisen
rajajokisopimuksen 18 ja 22 artikloiden mukaisesti myös Suomen
puolella.

Hakemuksen taustaa
Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran rikastamo sijaitsevat Pajalan kunnassa, Norrbottenin läänissä,
Ruotsissa. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt kaivostoiminnalle luvan
20.8.2010 (päätös nro M 11/09) silloiselle toiminnanharjoittajalle Northland Resources AB:lle.
Toiminta kaivoksella käynnistyi vuonna 2011, mutta louhinta ja rikastus päättyivät yhtiön
ajautuessa konkurssiin joulukuussa 2014. Toiminta siirtyi konkurssipesältä nykyiselle toimijalle
Kaunis Iron AB:lle helmikuussa 2018. Konkurssipesä aloitti valmistelut kaivostoiminnan uudelleen
käynnistämiseksi marraskuussa 2017. Kaunis Iron AB aloitti kaivoksen tuotannon heinäkuussa
2018.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket) hakee Uumajan käräjäoikeuden maa- ja
ympäristötuomioistuimelta (Umeå Tingsrätt,Mark- och miljödom- stolen) Tapulin kaivoksen ja
Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen osittaista peruuttamista. Peruuttamishakemus ei koske
rajajokikomission päätöksessä annettuja alueen jälkikäsittelyyn eikä ympäristövahinkovakuuksien
asettamiseen liittyviä lupamääräyksiä (määräykset 20, 22, 23 ja 24).
Luonnonsuojeluviraston mukaan Northland Resources AB:n aikaisempi kaivostoiminta poikkesi
sille myönnetystä lupapäätöksestä mm. puutteellisten patorakenteiden ja pohjaveden merkittävän
alentumisen vuoksi. Hakijan mukaan myös Kaunis Iron AB on ilmoittanut harjoittavansa toimintaa
samalla tavoin kuin edeltäjänsä. Luonnonsuojeluvirasto katsoo, että toiminnan jatkamisesta
aiheutuvat päästöt vesistöihin ja maaperään aiheuttavat merkittävän ympäristöriskin.
Hakijan mukaan kaivostoiminta on ristiriidassa Ruotsin EU-jäsenvelvoitteiden kanssa, sillä se ei
vastaa nykyistä kansallista asetusta, jolla on toimeenpantu kaivannaisteollisuuden jätehuoltoon
liittyvät direktiivit ja komission päätökset. Lisäksi lupapäätöksessä ei ole lainkaan käsitelty
vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden ympäristölaatunormeja, jotka hakijan mukaan
ylittyvät kaivosalueen läheisissä vesistöissä. Hakija perustelee VISS:n vesistötietokantojen
(VattenInformationsSystem Sverige) pohjalta, että Aareajoen, Kaunisjärven, Patojoen sekä
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Kaunisjoen pintavesiesiintymien ekologinen tila on heikentynyt. Pohjaveden odotettua suurempi
pinnanlaskeminen puolestaan vaikuttaa heikentävästi Ruotsin soidensuojeluohjelmaan kuuluvaan
Kokkovuoman kosteikkoalueeseen sekä läheisen pohjavesiesiintymän määrälliseen tilaan.
Kaivostoiminta sijoittuu suojeltuun Natura 2000 –alueeseen (Tornio-Kalix –vesistöalue), jolla
toiminta olisi hakijan mukaan vaatinut kiistatta ympäristökaaren (miljöbalken) mukaista
lupaharkintaa.
Luonnonsuojeluviraston mukaan kaivostoimintaa ei tule sallia voimassa olevan rajajokikomission
myöntämän lupapäätöksen puitteissa. Hakijan näkemys on, että Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran
rikastamo vaativat ympäristökaaren (miljöbalken) mukaisen ympäristöluvan. Tällöin toiminnan
lupamääräysten valvonta helpottuu ja toimintaan liittyvät eri tekniset ratkaisut tulevat mukaan
lupaharkintaan.
Hakemusasiakirjojen ja kuulutuksen nähtävilläpito
Suomeksi käännetyt hakemusasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana 23.5.2019 - 25.6.2019
välisenä aikana seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla osoitteissa:
-

Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu B 3,
Rovaniemi
Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari
Pellon kunta, Kunnantie 4, Pello
Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, Ylitornio
Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio

sekä www-sivuilla, www.ely-keskus.fi > Lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset.
Kuulutus pidetään nähtävillä 25.6.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla ja
www -sivulla.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea
(asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 25.6.2019 Lapin ELY-keskukseen
sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101
Rovaniemi. Muistutuksissa ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero
LAPELY/3705/2018. Lapin ELY-keskus toimittaa muistutukset ja mielipiteet edelleen Uumajan
käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimelle.
Lisätiedot
Lisätietoja antavat ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen puh. 0295 037 485 ja
ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki puh. 0295 037 029.
Rovaniemellä 20.5.2019

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

