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KÄÄNNÖS

Talga Graphene AB:n kuulemisaineisto grafiitin hyödyntämisestä Nunasvaara Södra, Kiirunan
kunta. Mineraalilain mukainen hyödyntämislupa sekä ympäristökaaren 7. 9. ja 11 lukujen
mukainen lupa. 2019-06-26

LAUSUNTO TALGA GRAPHENE AB:N KUULEMISAINEISTOISTA
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio haluaa tuoda esiin seuraavat seikat koskien Talga
Graphene AB:n kuulemisaineistoa grafiitin hyödyntämisestä:
Suunniteltu kaivostoiminta grafiitin hyödyntämiseksi avolouhoksessa sijaitsee Vittangissa
Kirunan kunnassa Tornionjoen läheisyydessä kansainvälisellä Tornion-Muonionjoen
vesistöalueella, joka on Natura 2000 -kohde sekä Ruotsissa että Suomessa.
Komissio toteaa kuulemisaineistosta, että Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta tulee
soveltaa Talga Graphene AB:n kaivoshankkeen lupamenettelyssä (rajajokisopimus, 15-22 §).
Tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee käsitellä kuulemisaineistossa esitettyjen
seikkojen lisäksi toiminnan ympäristöriskit sekä yhteis- ja kumulatiiviset vaikutukset ja
rajanylittävät vaikutukset. Komissio huomauttaa myös, että suunnitellulla avolouhoksella olisi
laaja vaikutus pohjaveden tasoon, minkä seikan vaikutuksia jokiluonnolle ja kalakannoille sekä
yhdyskunnan vedenotolle on tarpeen tarkastella.
Rajajokisopimuksella on tarkoitus turvata molempien sopimuspuolien mahdollisuudet
rajajokien tasapuoliseen käyttöön rajaseudun etuja edistävällä tavalla, sekä mm.
ennaltaehkäistä ympäristöonnettomuuksia, saavuttaa yhteisten pinta- ja pohjavesien
tilatavoitteet, kiinnittää huomiota luonnon- ja ympäristönsuojeluun, vesivarojen kestävään
käyttöön sekä kalakantojen suojeluun ja kestävään käyttöön. Sopimuksen tarkoitus on edistää
yhteistyötä ja tasapuolista kohtelua rajan yli lupa-asioissa, joilla saattaa olla rajanylittäviä
vaikutuksia.
Rajajokisopimuksessa
on
puitteet
toisen
osapuolen
kuulemiselle,
yhteensovittamiselle, vuoropuhelulle ja tiedottamiselle hankkeissa, joissa rajanylittävät
vaikutukset ovat mahdollisia
Tornion-Muonionjoen vesistöalue on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävä
suojeltu vesistö, joka on tärkeä ekologiselle monimuotoisuudelle, perinne- ja
urheilukalastukselle, virkistykselle ja matkailulle sekä mm. näihin liittyville paikallisille
elinkeinoille. Jokiluonto on merkityksellinen koko Tornionlaakson kulttuurille ja elämänpiirille.
Komissio painottaa, että mahdollisuus Euroopan suurimman luonnontilaisen jokisysteemin
kestävälle käytölle tulee turvata niin nykyisille kuin tuleville sukupolville soveltaen
varovaisuusperiaatetta vesistöalueella eri toimintojen ja hankkeiden lupaharkinnassa
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Länsstyrelsen i Norrbottens län
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
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