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 UMEÅ TINGSRÄTT KÄSITTELYJÄRJESTYS Asiakirjaliite 756 
Mark- och miljödomstolen 20222–06-29 Juttu nro M 2090–19 
UUMAJAN KÄRÄJÄOIKEUS   
Maa- ja ympäristötuomioistuin   

 
NEUVOTTELUJÄRJESTYS 
Pääkäsittely jutussa Kaunis Iron AB:n ympäristökaaren mukaisesta hakemuksesta jatkaa ja 
lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine 
toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa. 
 
OIKEUS 
Raatimies Emma Önneby, puheenjohtaja, tekniset neuvokset Camilla Wolf-Watz ja Carl- 
Philip Jönsson sekä erityisjäsenet Bo Sundström ja Richard Holmgren 
 
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ 
Tuomioistuinkäsittelijä Åsa Gustafsson 
 
AIKA 
Käynnistys: Maanantaina 29. elokuuta 2022 klo 10.00–17.00 (päättymisaika on alustava)  
Sen jälkeen 30. elokuuta – 1. syyskuuta klo 08.30–17.00 joka päivä (päättymisaika on 
alustava)  
Sen jälkeen 2. syyskuuta klo 8.30–12.00 
Sen jälkeen 5. syyskuuta  klo 10.00–17.00 (päättymisaika on alustava) 
Sen jälkeen 6.–8 . syyskuuta klo 08.30–17.00 joka päivä (päättymisaika on alustava)  
Sen jälkeen 12. syyskuuta klo 10.00–17.00 (päättymisaika on alustava) 
Sen jälkeen 13.–15 . syyskuuta klo 08.30–17.00 Joka päivä (päättymisaika on alustava).  
Sen jälkeen varapäivänä 16. syyskuuta klo 8.30 alkaen 
 
PAIKKA 
Huone: Hästskon, Pajala Folkets hus 
 
 

 Kirjalliset esitykset, kuvamateriaali jne.  toimitetaan digitaalisesti  tuomioistuimelle 
käsittelyn alussa ja jos toimittava osapuoli on läsnä salissa, 8 paperikopiona 
tuomioistuimelle ja muille läsnäolijoille ja asianomistajille jne. 

 
Lounas joka päivä noin klo 12.00–13.00, lyhyemmät tauot aamu- ja iltapäivällä pidetään 
sopivina aikoina päivän aikana. 

 
PÄIVÄ 1  Maanantai 29. elokuuta 2022 klo 10.00 

 
1. Tuomioistuimen alustus 

- Oikeuden esittely 
- Esittelykierros, läsnäolijat merkitään muistiin 
- Mahdolliset esteet  pääkäsittelylle 
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UUMAJAN KÄRÄJÄOIKEUS M 2090–19 
Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 
 
 

- Käsittelyjärjestyksen läpikäynti, järjestyskysymykset, valokuvauskielto jne. 
- Jutun käsittely jne. 

 
2. Vaatimukset 

- Hakija esittää vaatimuksensa (myös mahdolliset pakko-oikeusvaatimukset) 
- Muut läsnä olevat osapuolet ja lausuntoviranomaiset esittävät   

periaatteellisen kantaansa hakijan vaatimuksia kohtaan (puoltaa/vastustaa) 
- Puheenjohtaja esittää poissaolevien osapuolten kirjallisesti ilmoittaman 

kannan.  

 
3a. Orientointi ja ympäristöt 

1. Hakija esittää: 
a. Yritys ja hakemuksen tausta jne. 
b. Maantieteellinen orientointi, valtakunnaallisten etujen 

esiintyminen ja suojellut alueet jne. 
c.   Haettujen toimenpiteiden aikataulu 
d. Kaavoitusolosuhteet, asiaan liittyvät kiinteistöt. 
e. Drone-elokuva 

 
3b. Haetun vesitoiminnan määräämisoikeus 

 Hakija selvittää määräämisoikeuden haetulle vesitoiminnalle 

 
4. Selvitys suunnitellusta toiminnasta – selvitys teknisen kuvauksen mukaan, 

TK, (mukaan lukien täydennykset ja vastineet)  
- Hakija selvittää (kohdat a-d sekä g jaettuina kaivosten/löydösten mukaan) 

a. Löydökset (mineraalisisältö, tonnimäärä ja volyymit) ja annetut 
käsittelytoimiluvat 

b. Louhintamenetelmä (mukaan lukien louhintasuunnitelmat ja avolouhoslayout) 
c. Räjäytykset 
d. Murskaus, jauhatus 
e. Rikastus (mukaan lukien vaahdotus) 
f. Rikastushiekan käsittely (mukaan lukien vaahdotushiekka) 
g. Sivukiven ja maanpoistomassojen käsittely 
h. Muun jätteen (kuin  louhintajätteen) käsittely 
i. Kuljetukset, mukaan lukien kuljetukset toimintaan ja toiminnasta 
j. Veden käsittely mukaan lukien kaivosten tyhjennyspumppaus jne. 

prosessiveden kierrätys, veden puhdistus Sahavaarassa, raakaveden 
ottaminen Muonionjoesta, ylijäämäveden poisjohtaminen/purkaminen, 
seisonta-ajat jne. 
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k. Energian käyttö 
l. Kemikaalien käyttö/kemikaalien käsittely 

 
5a. Padot/penkereet ja patoturvallisuus – teknisen kuvauksen (TK) mukainen 

selvitys (mukaan lukien täydennykset ja vastineet) 
- Hakija selvittää 

a. Prosessivesiallas, hiekka- ja selkeytysallas sekä kivilouhos ja 
vaahdotushiekan varastointisolu (sijoitus ja muotoilu pääosin 
penkereineen/patoineen) 

b. Tarkemmat tiedot patojen ja  penkereiden muotoilusta (rakenne ja 
kestävyyslaskelmat jne.) 

c. Turvallisuuskysymykset (valvonta- ja hälytysjärjestelmät jne. 
d. Patomurtuman seuraukset 
e. Patojen turvallisuusluokitus 
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PÄIVÄ2  Tiistai 30. elokuuta 2022 klo 08.30 

 
Jatkoa. 5a. 

- Vastaaminen edellisen päivän kysymyksiin 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi patoturvallisuudelle 

 
5b.   Patoturvallisuusasiantuntijan kuuleminen klo 10.00 KIINTEÄ AIKA 

- Lausunnon tilitys 
- Mahdollisuus osapuolten ja tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin 

 
6.Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

 
- Hakija tilittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen pääosin (mukaan 

lukien täydennykset) 
- Hakija esittää nollavaihtoehdon 

 
7. Vaikutukset ympäristöön 
Kohdissa 7 a-j hakija selvittää jätetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 
(YVA) ja muun antamansa aineiston pohjalta suunnitellun toiminnan vaikutukset 
ympäristöön ja muihin vastakkaisiin etuihin, johtopäätökset tehdyistä tutkimuksista, 
suojatoimenpiteet sekä esitykset ehdoiksi ja valvonnaksi. 

 
Lausuntoviranmaiset, organisaatiot ja yksityiset saavat tilaisuuden esittää selkeennyttäviä 
kysymyksiä ja antaa lyhyitä mielipiteitä jokaisen osion jälkeen.  

 
7a. Malmin, b-malmin ja jätteen; sivukivi ja rikastushiekka, karakterisointi jne. 

- Karakterisointi; metodiikka ja tulokset 
- Kaivannaisjätteen luokitus 
- Jätteenkäsittelysuunnitelma 
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PÄIVÄ 3  Keskiviikko 31. elokuuta 2022 klo 08.30 

 
Jatkoa 7a. 

- Suojatoimenpiteet 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi – lyhyt tilitys 

 
7b. Vaikutus pohjavesiolosuhteisiin 

-  Vaikutus pohjaveteen avolouhoksissa 
- Tapuli 
- Sahavaara 
- Palotieva 

 
-  Vaikutus pohjaveteen hiekkavarastossa 
-  Pohjaveteen ja pintaveteen kohdistuvien vaikutusten seuraukset 

- Ympäristölaatunormit, kaivot (juomavesi ja energia) 
 

- Suojelutoimet ja valvonta 
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PÄIVÄ 4  Torstai 1. syyskuuta 2022 klo 08.30 

 
- Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
 7 c. Veden käsittely ja päästöt veteen – selvitys YVA:n mukaan (mukaan lukien 

täydennykset ja vastineet) 

- Vesitase ja virtaamaolosuhteet (mukaan luettuna veden poisjohtaminen/veden 
ottaminen Muonionjoesta) 

- Prosessiveden koostumus 
- Lähdetermit ja mallinnus 
- Selkeytys- ja prosessivesialtaasta tuleva vesi (pitoisuudet. määrät, 

aineet) 
- ”Vuotovesi” hiekkavarastosta ja sivukivivarastosta. 

- Päästöjen vaikutukset veteen ja veden poisjohtamiseen 
- Veden laatu ja suhde voimassa oleviin ympäristölaatunormeihin - 

Muonionjoki (nykytilanne, käyttö, jälkikäsittely) 
- Veden laatu ja suhde voimassa oleviin ympäristölaatunormeihin – 

muu vesi (nykytilanne, käyttö, jälkikäsittely) 
- Akvaattinen biologia (ekologinen status) (nykytilanne, käyttö, jälkikäsittely) 
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Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 

 
 
 

 
PÄIVÄ 5  Perjantai 2. syyskuuta klo 08.30–12.00 

 
Jatkoa  7 c. 

- Suojelutoimet ja valvonta 
- Ehdotus ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 

 
- Hakija vastaa kysymyksiin niin pitkälle, kuin se on mahdollista ja ehditään. 
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Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 

 
 
 

 
PÄIVÄ 6  Maanantai 5. syyskuuta klo 10.00 

 
- Vastaaminen mahdollisiin edellisviikolta jäljellä oleviin kysymyksiin  
-  
7d.  Päästöt ilmaan – Selvitys YVA:n mukaan (mukaan lukien 

täydennykset ja vastineet) 

- Hajanainen pölyäminen 
- Muut päästöt ilmaan murskauksesta ja rikastuksesta jne.  
- Kuljetukset (sisäiset ja ulkoiset) sekä työkoneet 
- Päästöjen vaikutukset ilmaan ja suhde ympäristölaatunormeihin 
- Suojelutoimet 
- Ehdotetut ehdot ja valvonta - lyhyt esittely 

 
7e. Vaikutus luonnonarvoihin ja suojeltuihin lajeihin 

mukaan lukien Natura2000 – selvitys YVA:n mukaan 
(mukaan lukien täydennykset ja vastineet) 

-  Tehdyt inventoinnit ja selvitykset (NVI, linnut, laji-inventoinnit, N2000-
lajit), valitun arviointimenetelmän perustelu 

- Vaikutusten arviointi 
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PÄIVÄ 7  Tiistai 6. syyskuuta klo 08.30 

 
- Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
Jatkoa. 7e. 
- Suojelutoimet (ja mahdolliset korvaavat toimenpiteet) ja valvonta 

- N2000-arviointi (nykytilanne, käyttö, jälkikäsittely) 
- Lajisuojapoikkeuslupa 

 
7f. Melu, tärinät, ilmanpaineaallot ja lentävät kivet – tilitys YVA:n mukaan  

(mukaan lukien täydennykset ja vastineet) 
 

- Melulle lasketut arvot YVA:n mukaan jne. (tuotantomelu ja vastaavasti 
liikennemelu) 

- Suojelutoimet 

 
- Lasketut arvot tärinöille, ilmanpaineaalloille ja lentäville kiville 
- Suojelutoimet ja valvonta 

 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 
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Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 

 
 
 

 
PÄIVÄ 8  Keskiviikko 7. syyskuuta klo 08.30 

 
- Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
 7 g.  Vaikutus poronhoitoon – selvitys YVA:n mukaan (mukaan lukien 

täydennykset ja vastineet) 

- Selvitys YVA;n mukaan. (mukaan lukien mm. arviointimenetelmä) 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 

 
 7 h. Vaikutus maisemakuvaan, kulttuuriympäristöön ja ulkoiluun – selvitys 

YVA:n mukaan(mukaan lukien täydennykset ja vastineet) 
- Maisemakuva 
-  Vaikutus kulttuuriympäristöön 
- Ulkoilu 
- Suojelutoimet  
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 

 
7i. Energiankulutus prosesseissa ja kuljetuksissa – energiansäästö – 
selvitys YVA:n mukaan (mukaan lukien täydennykset ja vastineet) 

 
- Selvitys YVA:n mukaan jne. 
- Toimenpiteet 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 
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Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 

 
 
 

 
PÄIVÄ 9 Torstai  8  . syyskuuta klo 08.30 

 
- -Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
j. Jälkikäsittely ja taloudellinen vakuus 

 
- Ehdotettu jälkikäsittely 

- Kaivokset 
- Sivukivivarastot 
- Hiekkavarasto (mukaan lukien kivilouhos ja vaahdotushiekan varastointisolut) 
- Muut laitokset 

- Taloudellinen vakuus 
- Esitys ehdoiksi ja valvonnaksi - lyhyt esittely 

-  

 
Klo 13.00 KIINTEÄ AIKA 

 
8. Lausuntoviranomaiset, organisaatiot ja yksityiset 

 
Osapuolet kehittelevät perusteita kantaansa yhtiön hakemusta kohtaan. On erityisesti 
selvennettävä mahdollisia eroja siihen mitä jutun käsittelyssä on aikaisemmin esitetty 
kirjallisesti. 

 
- Luonnonsuojeluvirasto 
- Meri- ja vesivirasto 
- Norrbottenin läänin lääninhallitus  
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PÄIVÄ 10 Maanantai 12. syyskuuta klo 10.00 KIINTEÄ AIKA 

 
Jatkoa 8. Lausuntoviranomaiset, organisaatiot, yksityiset 

- Muut Ruotsin viranomaiset (Saamelaiskäräjät, Yhteiskuntasuojelu- ja 
valmiusvirasto (MSB), Ruotsin geologinen tutkimuslaitos (SGU), Ruotsin 
liikennevirasto jne.) 

- Pajalan kunta 
- Suomalaiset viranomaiset 
- Saamelaiskylät 
- Ruotsalaiset järjestöt 
- Suomalaiset järjestöt 
- Yksityiset ruotsalaiset ja suomalaiset  osapuolet 
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PÄIVÄ 11  Tiistai 13. syyskuuta klo 08.30 

 
- Vara-aika( osa aamupäivästä) 

 
9. Hakijalle annetaan mahdollisuus antaa vastine vastapuolten väitteisiin  

kohdassa 8. 

 
10. Muut lausunnot 

- Yleiskatsaus poissa olevien vastapuolten lausuntoihin 
- Hakija vastaa lausuntoihin sikäli, kun kysymyksiin ei ole vastattu 

edellisten esittelyjen aikana 

 
11. Hakija vastaa mahdollisiin jäljellä oleviin kysymyksiin 

asiakirjaliitteistä, jotka on saatu ennen pääkäsittelyä 

 
12. Mahdolliset muut ehtokysymykset mukaan luettuna harkinta-ajat ja 

tarkistuskysymykset, joita ei ole käsitelty yllä mainituissa kohdissa. 
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PÄIVÄ12 Keskiviikko 14. syyskuuta klo 08.30 

 
- Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
13. Sitoumukset, ehtoja koskevat esitykset, luvallisuus 

- Hakija tilittää sitoumuksensa 
- Hakija esittelee (koosteena) kaikki ehtoesityksensä, mukaan 

lukien mahdolliset myöhäiset tarkistukset 
- Hakija tekee yhteenvedon luvallisuutta koskevasta arviostaan 

 
14. Työaika, odottamattomat vahingot ja täytäntöönpanomääräys 
- Aikataulut 
-  Ehdotus  työajaksi ja vastaavasti käynnistysajaksi 
-  Ehdotettu aika ennakoimattomasta vahingosta ilmoittamiselle  
- Täytäntöönpanomääräys 
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Maa- ja ympäristötuomioistuin 

 

 
 
 

 
PÄIVÄ 13 Torstai 15. syyskuuta klo 08.30 

 

- Vastaaminen mahdollisiin edellisen päivän kysymyksiin 

 
15. Pakko-oikeus ja korvaus maanomistajille 
- Hakija selvittelee kysymystä pakko-oikeudesta ja korvauksesta maanomistajille  

 
1. Muut asiat 

- Mahdolliset muut korvauskysymykset  
- Harkintamaksu 

 
16. Loppupuheenvuorot 

 
17. Mahdolliset vaatimukset oikeudenkäyntikustannuksista  

 
18. Jutun jatkokäsittely –  tuomion aika jne. 

 
 

Tiedoksi: 
Pääkäsittelyn aikana lausuntoviranomaisille ja muille läsnä olevilla annetaan 
mahdollisuus esittää selventäviä kysymyksiä ja antaa lyhyitä mielipiteitä kussakin 
osiossa  yhtiön esityksen jälkeen.  
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PÄIVÄ 14 Perjantai 16. syyskuuta klo08.30  

VARAPÄIVÄ 


