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 Talga AB 
 Asia koskee: Ruotsin ympäristökaaren mukainen lupahakemus kaivostoimintaa ym. varten 

Nunasvaara Eteläisen alueella Kiirunan kunnassa (toimintakoodit 13.10, 13.40 ja 90.290-i) 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 Ilmoitus asian jatkokäsittelyn alustavasta aikataulusta 
 Talga AB on hakenut 27. toukokuuta 2020 lupaa kaivostoimintaa ym. varten asiassa M 1573-20. 

Asia on lähetetty Ruotsissa ns. täydennyskierrokselle, ja siitä on saatu lausuntoja. Talga AB on sen 
jälkeen täydentänyt hakemusta. Ruotsin ja Suomen välisestä rajajokisopimuksesta annetun Ruotsin 
lain (2010:897) säännösten on arvioitu olevan sovellettavissa asiassa. Tämä merkitsee muun 
muassa, että hakemusasiakirjat ym. on käännetty suomeksi ja että hakemuksesta on kuulutettava 
myös Suomessa. Talga AB on aloittanut myös Espoon sopimuksen mukaisen kuulemisen. 

 
 Maa- ja ympäristötuomioistuin haluaa tällä ilmoituksella tiedottaa asian jatkokäsittelystä. 

Tuomioistuin arvioi yhä, että asiassa vaaditaan pääkäsittely. Ottaen huomioon, ettei asian 
valmistelua ole vielä saatu päätökseen, pääkäsittely voidaan alustavan arvion mukaan toimittaa 
aikaisintaan syksyllä 2022. Asian käsittelyyn voi vaikuttaa useita ennakoimattomia tekijöitä, ja 
aikataulua voidaan joutua harkitsemaan uudelleen useita kertoja. Lisäksi asiakirjojen kääntäminen 
vie aikaa, eikä tuomioistuimella ole edellytyksiä hallita siihen kuluvaa aikaa. 

 
 Tuomioistuin työskentelee nyt seuraavan alustavan aikataulun pohjalta: 
 • huhtikuu 2022 – hakemuksen kuuluttaminen Ruotsissa ja suomeksi käännetyn kuulutuksen 

lähettäminen Suomeen kuulutettavaksi Suomessa 
 • kesäkuu 2022 – Ruotsissa julkaistun kuulutuksen johdosta annetut lausunnot saapuneet 

tuomioistuimeen 
 • heinä-/elokuu 2022 – Suomessa julkaistun kuulutuksen ja Espoon sopimuksen mukaisen 

kuulemisen johdosta annetut lausunnot saapuneet tuomioistuimeen 
 • syyskuu 2022 – alustava pääkäsittelyn ulkopuolinen katselmus 
 • syys-/lokakuu 2022 – Talga AB:n vastine ja mahdolliset täydennykset saapuneiden lausuntojen 

johdosta 
 • syksy 2022 – mahdollinen pääkäsittely edellyttäen, että kirjelmien vaihto arvioidaan 

päättyneeksi, tai suullinen valmistelu, jos se arvioidaan sopivaksi. 
 
 Aikataulussa pysymiseksi on tärkeää, että asianosaiset ja lausunnonantajat ilmoittavat 

tuomioistuimelle pikimmiten, jos asian lausuntoaikoja ei voida noudattaa. Tuomioistuimen on 
tarkoitus ilmoittaa keväällä 2022 tarkemmin alustavasti, milloin mahdollinen pääkäsittelyn 
ulkopuolinen katselmus pidetään. Tarkempia tietoja järjestelyistä ym. annetaan katselmuksen 
kuuluttamisen yhteydessä. 
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