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Kuva 15-1. Hankealueelle vuosina 2001-2013 tehtyjen linnustoselvitysten alueet.

Vuosina 2001–2011 tehtyjen linnustoselvitysten perusteella hankealueen pesivän maalinnuston parimäärät neliökilometrillä ovat keskimäärin olleet noin 96 paria/km2 (vaihteluväli 64 - 156 paria/km2). Vuoden 2013 linjalaskentojen lintutiheys oli keskimäärin
130 paria/km2. Selvitysten yhteydessä tavattu pesivän linnuston kokonaislajimäärä on
93.
Luonnontieteellisen keskusmuseon aineistojen mukaan hankealueen havaittu maalinnuston kokonaistiheys on tyypillinen sen maantieteelliseen sijaintiin nähden. Tulosten
perusteella alueen ylivoimaisesti runsain pesimälaji on pajulintu. Muut runsaslukuisimmat lintulajit ovat järripeippo (alueellisesti uhanalainen RT alueella 3a), keltavästäräkki (vaarantunut VU Rassi ym. 2010), metsäkirvinen, peippo ja harmaasieppo. Vaarantuneeksi (VU) luokiteltu pohjansirkku nousi vuoden 2013 selvitysten viidenneksi
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runsaimmaksi lajiksi. Linjalaskentojen perusteella linnustoarvoltaan arvokkaimmat ja
monipuolisimmat olivat Matala-Tuumasuolle ja Rytisuolle tehdyt laskentalinjat.
Alueella esiintyy runsaasti luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia suoalueita ja linjalaskentojen tulosten perusteella suolintulajien osuus Suhangon alueen pesimälinnuista
on suuri. Suojelullisesti huomionarvoisimpia lajiesiintymiä voi katsoa olevan erittäin
uhanalaiseksi (EN) luokitellulla suokukolla sekä vaarantuneiksi (VU) luokitelluilla keltavästäräkillä, pohjansirkulla ja sinisuohaukalla. Alueen suolajistossa esiintyvät yleisesti
mm. keltavästäräkki, liro, valkoviklo, taivaanvuohi, jänkäkurppa, kurki ja pikkukuovi.
Metsien tyyppilajistoa ovat mm. pajulintu, harmaasieppo, peippo, järripeippo, pohjansirkku ja leppälintu.
Alueen vesistöjen pesivä vesi- ja rantalinnusto on alueen pienille järville tyypillisesti
niukka, mikä on seurausta vesien karuudesta. Lajistoon kuuluvat mm. telkkä, sinisorsa,
tavi ja kuikka. Muita runsaimpiin vesilintulajeihin kuuluvia ovat laulujoutsen ja metsähanhi, joita pesii järvien lisäksi soilla. Kartoitetuista kohteista eniten vesi- ja rantalintuja havaittiin Konttijärvellä. Lisäksi erityisesti Takalammella on merkitystä paikallisella
tasolla muuton aikaisena levähdyspaikkana ja osana laajempaa linnuston suojelualuekokonaisuutta.
Avosoiden kartoituksissa ja linjalaskentojen yhteydessä nousi esille joitakin linnustoltaan arvokkaampia kohteita verrattuna muihin alueen soihin. Niitä olivat Heiniaapa,
Tuumasuo – Autioaapa ja Rytisuo. Heiniaapan eteläosan rimpialueella havaittiin Suhangon kartoitusten merkittävin kahlaajakeskittymä. Keltavästäräkki ja niittykirvinen
esiintyivät Heiniaavalla runsaina verrattuna Suhangon alueen muihin soihin. Kaikkiaan
kartoituksissa koko selvitysalueella havaittiin Suomen 19 tyypillisestä suolintulajista
(Väisänen ym. 1998) 14 lajia, mikä kertoo suolinnuston olevan varsin monipuolista.
Petolinnuista alueella on havaittu mm. ampu-, tuuli-, nuoli-, kana-, varpus-, sinisuo- ja
hiirihaukka. Alueella on luonnonsuojelulain 39 § tarkoittama rauhoitetun petolinnun
pesäpuu. Sääksen pesä sijaitsee Suhankojärven koillisreunalla. Alueella tiedetään olevan myös uhanalaisen, salassa pidettävän lajin pesäpaikka. Kaikkien lintujen pesäpuut
ovat rauhoitettuja, kun viranomainen on merkinnyt ne. Suuren petolinnun pesäpuu on
kuitenkin aina rauhoitettu, jos pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä.
Pöllöistä alueella havaittiin suo-, hiiri- ja helmipöllöjä, erityisesti hyvinä myyrävuosina
2010 ja 2011. Vuonna 2013 alueella suoritettiin pöllöjen reviirikartoitus, mutta kyseisenä vuonna alueella vallitsi heikko myyrätilanne. Soivia pöllöjä ei havaittu yhtään, mikä kertoo pöllökantojen suuresta vuosittaisesta vaihtelusta.
Kanalintujen (metso, teeri, riekko) soidinpaikkakartoitukset tehtiin kanalintujen soidinaikaan toukokuussa 2013. Kartoituksessa ei löydetty aktiivisia metson soitimia. Metsästäjiltä saadun tiedon perusteella Palolammen koillispuolella sijaitsee metson soidinalue. Alueen biotooppirakenteen ja voimakkaiden hakkuiden vuoksi hankealueella on
hyvin vähän metson soidinpaikaksi soveltuvaa tarpeeksi varttunutta metsää. Lisäksi
varttuneemman metsän alueet ovat varsin pienialaisia ja erillään laajemmista metsäalueista. Naarasmetsoja havaittiin alueen pohjoisosan läpi kulkevalla Palovaarantiellä,
joten on mahdollista, että alueen lähistöllä on myös aktiivinen soidin. Riekkoja havaittiin useita soivia koiraita alueen soilla ja niiden reunamilla. Lisäksi tehtiin havaintoja
riekkopariskunnista. Kaikkiaan havaittiin kymmenen riekkoyksilöä, mikä osoittaa aluCopyright © Pöyry Finland Oy
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eella esiintyvän varsin vahvan riekkokannan. Teeri on alueella varsin runsas. Lähes kaikilla alueen ja sen lähiympäristön avosoilla ja pelloilla oli soivia teerikukkoja. Lähes missä tahansa kaivospiirin alueella kuunneltaessa jostain päin aluetta kuului teeren soidinpulinaa. Lisäksi teeriä havaittiin selvitysalueen soiden reunametsissä. Suurin yksittäinen soidin todettiin alueen itäosassa, Niittylammen itäpuolisella pellolla, jolla soi 13
kukkoa. Lisäksi soitimella ja sen ympäristössä oli useita teerikanoja.
Suhangon alueen linnustolliset arvot liittyvät alueella pesivään monipuoliseen suolajistoon. Pesimälajeista merkittävimpiä ovat suokukko, keltavästäräkki, pohjansirkku, sinisuohaukka ja metsähanhi. Näistä suokukko luokitellaan valtakunnallisesti erittäin
uhanalaiseksi (EN), metsähanhi silmälläpidettäväksi (NT) ja muut vaarantuneeksi (VU).
Muita huomionarvoisia esiintymiä hankealueella on ainakin laulujoutsenella, kuikalla ja
sääksellä.
Suojelullisesti huomattavat lajit
Selvityksissä vuonna 2013 havaittiin kaikkiaan 44 jonkin suojelustatuksen omaavaa lajia.
EU:n lintudirektiivin liitteessä I (EU) on lueteltu ne lajit, jotka ovat yhteisön alueella erityisen suojelun kohteena (Ympäristöministeriö 2007).
Suomen vastuulajit (EVA) ovat lajeja, joiden Suomen pesimäkanta on vähintään 15 %
koko Euroopan pesimäkannasta ja joiden säilyttämisessä Suomella on merkittävä kansainvälinen vastuu (Leivo 1996). Lajit on jaoteltu kolmeen luokkaan perustuen Suomen
kannan osuuteen koko Euroopan kannasta. I-lajeista Suomen kannan koko on 15–30 %,
II-lajeista 30–45 % ja III - lajeista yli 45 % Euroopan kannasta.
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa uhanalaiset lajit. Kartoituksissa havaittiin yksi erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu laji, suokukko. Vaarantuneita (VU) lajeja laskennoissa havaittiin seitsemän ja silmälläpidettäviä
(NT) lajeja kymmenen. Laji katsotaan vaarantuneeksi, jos se ei täytä äärimmäisen
uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Silmälläpidettävät lajit eivät ole varsinaisesti
uhanalaisia, mutta lajin kannan koko tai kehitys lähes täyttää vaarantuneiden kriteerit.
Alueellisessa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) hankealue sijoittuu kolmen eri tarkastelualueen rajoille, jotka kaikki otettiin huomioon tarkastelussa. Nämä vyöhykkeet
ovat Keskiboreaalinen, Pohjanmaa (3a) ja Keskiboreaalinen, Lapin kolmio (3c) ja Pohjoisboreaalinen, Peräpohjola (4b).
Kaikki laskennoissa havaitut suojelullisesti huomattavat lajit ja niiden suojelustatus on
esitetty taulukossa (Taulukko 15-1).
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Taulukko 15-1 Vuoden 2013 linjalaskennoissa havaitut selvitysalueella pesivät suojelullisesti

huomattavat lajit ja niiden suojelullinen asema.
Laji

valtak.

Al. Uh.
RT 3a

Cygnus cygnus

Laulujoutsen

Anser fabalis

Metsähanhi

NT

Anas acuta

Jouhisors a

VU

Anas crecca

Tavi

Aythya fuligula

Tukkasotka

Melanitta nigra

Mustalintu

Bucephala clangula

Telkkä

Mergellus albellus

Uivelo

EU dir.
x

I
I
RT 3a & 3c
III
x

Mergus serrator

Tukkakoskelo

NT

Teeri

NT

Tetrao urogallus

Metso

NT

II
RT 3a

x

I

x

I

Gavia stellata

Kaakkuri

NT

x

Pernis apivorus

Mehiläishaukka

VU

x

Circus cyaneus

Sinisuohaukka

VU

x

Pandion haliaetus

Sääksi

NT

Falco columbarius

Ampuhaukka

x

Grus grus

Kurki

Philomachus pugnax

Suokukko

EN

Actitis hypoleucos

Rantasipi

NT

Tringa nebularia

Valkoviklo

Tringa erythropus

Mustaviklo

Tringa glareola

Liro

Pluvialis apricaria

Kapustarinta

Numenius phaeopus

Pikkukuovi

Numenius arquata

Kuovi

Limicola falcinellus

Jänkäsirriäinen

Hydrocoleus minutus

Pikkulokki

x
x
II
II
RT 3a & 3c
RT 3a

III
x

I
II
RT 3a & 3c

III
x

II
I

Sterna hirundo

Kalatiira

x

Lapintiira

x

Surnia ulula

Hiiripöllö

x

Asio flammeus

Suopöllö

x

Dryocopus martius

Palokärki

x

Pohjantikka
Käenpiika

x

Anthus pratensis

Niittykirvinen

NT

Keltavästäräkki

VU

Phoenicurus phoenicurus

Leppälintu

Oenanthe oenanthe

Kivitasku
Tiltaltti

Ficedula parva

Pikkusieppo

Fringilla montifringilla

Järripeippo

Carpodacus erythrinus

Punavarpunen

Loxia pytyopsittacus

Isokäpylintu

Emberiza rustica

Pohjansirkku

I
VU
RT 3c & 4b
3a, 4b

x

RT 3a
NT
I
VU

*Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassa pidettäviä.
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NT

Motacilla flava

Phylloscopus collybita

II

x

Sterna paradisaea

Picoides tridactylus

I
I

VU

Tetrao tetrix

Jynx torquilla

EVA
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15.1.2

Muu eläimistö
Luontodirektiivin liitteen IV lajit
Luontodirektiivin liitteen IV lajit kuuluvat ns. tiukan suojelun piiriin. Niiden tahallinen
tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä.
Hankealueella levinneisyytensä perusteella luontodirektiivin liitteen IV eläinlajeista
voisivat esiintyä ilves, karhu, susi, saukko, pohjanlepakko, viitasammakko, luhtakultasiipi, jättisukeltaja sekä kirjojokikorento. Näistä lajeista on maastoinventoinnein selvitetty lepakoiden, saukon ja viitasammakon esiintymistä alueella (Lapin Vesitutkimus
Oy 2010a, 2011c, 2011d, 2012a, Pöyry Finland Oy 2013b). Tehdyistä selvityksistä voi
tarkemmin lukea liitteinä 21-23 olevista raporteista.
Suurpedoista alueella ja sen lähiympäristöstä on viimeaikaisia havaintoja kaikista lajeista paitsi sudesta. Eniten havaintoja on ilveksestä. Karhusta ja ahmasta on tehty muutama yksittäishavainto. Alue ei kuitenkaan kuulu minkään lajin keskeisiin lisääntymisalueisiin (RKTL 2013).
Saukko esiintyy harvalukuisena, mutta varsin yleisenä koko Lapin alueen virtaavissa vesissä lukuun ottamatta puuttomia tunturialueita (Sulkava & Liukko, 2007). Hankealueella ja Suhangon olemassa olevan kaivospiirin vaikutuspiirissä on tehty saukkoselvitykset lumijälkilaskentana vuosina 2010 ja 2012 (Liite 21). Selvityksissä tutkittiin kokonaisuudessaan Konttijoki ja Ruonajoki sekä Ylijoen keski- ja alaosat sekä Suhankojoki ja
Simojoki niiltä osin kun ne sijaitsevat Simojoen valuma-alueella. Selvityksessä Ylijoelta
tavattiin kaksi eri saukkoyksilöä ja löydettyjen useiden lumiluolien perusteella alue
kuuluu saukon pysyvään reviiriin ja mahdollisesti laji myös pesii alueella. Myös varsinaisen hankealueen ulkopuolelta tavattiin Ruonajoen alaosalla yhden saukon jäljet,
mikä viittaa myös Ruonajoen alaosan kuuluvan saukkojen säännöllisesti käyttämään
talviseen elinpiiriin. Konttijoella ei tehty havaintoja saukoista, mihin syynä saattoi olla
joen suhteellisen pieni koko ja virtapaikkojen vähäisyys. Tästä syystä saukolle välttämättömät sulapaikat puuttuvat tai niiden määrä on jokialueella liian vähäinen lajin
kannalta. Saukkojen kesäisin käyttämät elinympäristöt ovat talvisia esiintymisalueita
laajempia. Simo- ja Suhankojoelta ei varmoja saukonjälkihavaintoja tehty, vaikka suotuisia habitaatteja ja sulapaikkoja alueilla havaittiinkin.
Lepakkoselvitys tehtiin vuoden 2011 elo-syyskuussa (Lapin Vesitutkimus Oy 2011c, liite
22) koko hankealueen laajuudelta. Kartoitus toteutettiin kertaalleen elokuussa ja se
toistettiin syyskuussa elokuun havaintopaikkojen sekä potentiaalisten esiintymispaikkojen osalta. Lepakkohavainnot keskittyivät Konttijärven välittömään ympäristöön sekä
Palovaaran alueelle. Lisäksi näiden alueiden väliltä tehtiin kaksi lepakkohavaintoa.
Kaikki havainnot olivat taajuuden ja äänisignaalin rakenteen perusteella pohjanlepakoista. Lepakkohavainnot keskittyivät alueen pohjoisosiin, johon painottuu myös alueen iäkkäämpien metsien, jyrkänteiden ja rakennusten sijoittuminen. Nämä alueet tarjoavat lepakoille myös todennäköisesti talvehtimis- ja päivälepopaikkoja. Lisäksi vuonna 2013 tehtiin lepakkopotentiaaliselvitys suunnitellun kaivosalueen pohjoisosaan

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
337

(Pöyry Finland Oy 2013b, liite 25). Tehdyn selvityksen perusteella Ylijokivarsi on varsinkin viiksisiipalle potentiaalista elinympäristöä. Lajihavaintoja alueelta ei tehty.
Sammakkoeläimistä alueelta on selvitetty maastokartoituksin luontodirektiivin liitteen
IV lajeihin kuuluvan viitasammakon esiintymistä. Selvitykset on tehty toukokuun lopussa vuosina 2011 ja 2013 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011d, Pöyry Finland Oy 2013b. Liitteet 23 ja 25) koko hankealueella potentiaalisilla viitasammakon lisääntymisalueilla
(järvet ja lammet). Kartoitus tehtiin järvien ja lampien rannat kiertäen lajin kutuaikana.
Selvityksissä tavattiin kaksi lähekkäin sijaitsevaa kutupaikkaa Takalammen kaakkoisrannalta. Lisäksi Latva-aavan avovetiset alueet, Suhankolammen ranta sekä Ahmalammit ovat lajille mahdollisia elinympäristöjä, vaikka lajia ei kohteilla havaittukaan.
Liito-oravan potentiaalisia elinympäristöjä kartoitettiin kevään ja kesän 2013 selvitysten aikana (Pöyry Finland Oy 2013b liite 25), vaikka lajin tunnettu levinneisyysalue ei
ulotu kaivoshankkeen alueelle. Selvityksissä ei tehty havaintoja liito-oravasta, mutta lajille potentiaalista elinympäristöä on Palovaaran alueella.
Muita maalla elävän ja luontodirektiivin liitteessä IV mainittua lajistoa ei ole tutkittu
erillisselvityksin, koska niiden esiintymistä alueella ei ole pidetty todennäköisenä tai lajien esiintymien selvittämistä ei ole pidetty mielekkäänä (Sierla ym. 2004).
Riistaeläimet
Alueella toimivien metsästäjien mukaan hankealue on merkittävää hirvialuetta. Etenkin alueen länsiosa on tärkeä talvehtimisalue. Talviset hirvikannat ovat siellä korkeammat kuin talvehtimisaluetta ympäröivällä, biotoopiltaan karummalla alueella. Kesällä hirvet viihtyvät kaivosalueen lukuisten luonnonojien ja -purojen varsilla sekä soilla.
Muista riistaeläimistä alueella esiintyy metsäjäniksiä.
15.2

Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Kaivoshankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset linnustoon ja eläimistöön on arvioitu
biologin laatimana asiantuntija-arviona olemassa olevien tietojen (aikaisemmat selvitykset, uhanalaisrekisterin tiedot, kartta-aineistot, ilmakuvat) ja maastoselvitysten perusteella.
Arvioinnissa on huomioitu päävaihtoehdot VE0+, VE1, VE2 ja VE2+ ja alavaihtoehdoista
ne, joilla voisi olla vaikutusta linnustoon tai eläimiin. Kaikki sivukiven läjitysvaihtoehdot
(SUH1 ja SUH2, VAA1, VAA2 ja VAA3 sekä PIK1, PIK2 ja PIK3) on huomioitu. Ylijoen
uoman siirto (Y1, Y2 ja Y3) sekä malmin kuljetus (M1 ja M2/3) Suhanko-Pohjoinen louhoksesta.
Vaikutuksia arvioitaessa linnustolle ja eläimistölle arvokkaiden kohteiden sijoittumista
on tarkasteltu suhteessa kaivostoimintoihin. Arviointi on ulotettu etenkin melu, mutta
myös pöly- ja savukaasupäästöjen leviämisalueelle. Tarkastelun pääpaino on asetettu
hankkeeseen liittyvien toimintojen kattamille alueille ja niiden lähiympäristöön.
Vaihtoehtojen merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden vaikutuksen
kohteena olevan lajin suojeluksellinen arvo sekä toiminnan aiheuttaman haitan voi-

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
338

makkuus. Haitta on voimakkaampi, mikäli kaivostoiminta peittää kokonaisuudessaan lajin selviytymisen kannalta merkityksellisen alueen ja vastaavasti heikompi välillisillä vaikutuksilla, kuten melu ja pöly. Merkittävyyden vertailussa on käytetty kolmiportaista
luokittelua: vähäinen, kohtalainen ja huomattava, joiden lisäksi on huomioitu mahdollisuus, ettei toiminnalla ole vaikutusta linnustoon tai eläimiin.
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon
puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä.
Maastoselvitysalueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella
mahdollisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan lukea epävarmuudeksi arviointiin. Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri osatekijät muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva muutos voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun luontoon. Tästä
hyvänä esimerkkinä on myyräkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset
prosessit ovat monimutkaisia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista.
Myös sattumalla on huomattavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt selvitykset ovat kuitenkin varsin kattavia ja jakautuvat pitkälle ajanjaksolle, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen lajistosta ja sen merkityksestä on
riittävä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi.
15.3

Vaikutukset ja niiden merkittävyys

15.3.1

Rakennusaikaiset vaikutukset
Jo rakennusvaihe aiheuttaa suurimmat vaikutukset alueen linnustolle ja eläimistölle.
Alkuperäiset elinympäristöt häviävät rakennettavalta alueelta. Tässä yhteydessä ei ole
lähdetty erittelemään rakennusaikaisia vaikutuksia, vaan vaikutukset on kuvattu toiminnan aikaissa vaikutuksissa. Tämä on valittu lähestymistavaksi, koska rakennusaikana aiheutettu vaikutus säilyy koko toiminnan ajan ja pääasiassa myös toiminnan päätyttyä. YVA-menettelyssä ei tunnistettu ainoastaan rakennusaikaan rajoittuvia vaikutuksia.

15.3.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Linnustoon ja eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuutena mittavat. Vaikutukset aiheutuvat monista kaivoshankkeen osatekijöistä, kuten louhosalueiden ja läjitysalueiden aiheuttamasta elinalueiden pysyvästä muuttumisesta ja heikkenemisestä,
melusta ja tärinästä, pölystä, päästöistä ilmaan sekä liikenteestä. Hankkeen vaikutukset
liittyvät käytännössä seuraaviin toimintoihin:
·

louhosalueiden ja niiden lähiympäristön muuttuminen luonnonympäristöstä
teollisuustoimintojen alueiksi (alueen kuivatus, pintamaan poisto, malmin louhinta, vesistöjärjestelyt)

·

louhosalueilta poistetun pintamaan sekä sivukiven läjittäminen läjitysalueille
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·

louhosalueiden välittömään yhteyteen sijoittuva rakentaminen ja tielinjaukset

·

malmin rikastusprosessiin liittyvän rikastushiekan läjittäminen

·

malmin louhinnasta, maansiirrosta, kuljetuksista ja läjitysalueilta tapahtuvan
melun ja tärinän vaikutukset

Hankkeen seurauksena nykyiset luonnonympäristöt muuttuvat teollisuusympäristöksi.
Linnuston ja eläimistön kannalta nämä aluemenetykset ovat keskeinen vaikuttava tekijä. Aluemenetyksiin verrattuna vähäisempi, mutta merkittävä vaikutus on toiminnasta
aiheutuva häiriövaikutus, joka voi lajista riippuen ulottua useiden kilometrien päähän
varsinaisista toiminnoista.
Linnustoon kohdistuu heikentäviä vaikutuksia alkuperäisten elinympäristöjen tuhoutumisen ja/tai muuttumisen sekä kaivoksen toimintaan liittyvien lisääntyvien häiriötekijöiden seurauksena. Häiriöt syntyvät pääasiassa räjäytysten, rakentamisen ja liikenteen
synnyttämän melun seurauksena. Linnuston osalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät lintujen pesimäympäristöjen katoamisen sekä niiden muuttumisen seurauksena.
Voidaan olettaa, että pitkällä aikajaksolla alueelta toiminnan vuoksi häviävien lintujen
populaatiotiheys asettuu myös migraation kohteena olevilla ympäröivillä alueilla luontaisten tekijöiden rajoittamiin tiheyksiin. Tällä perusteella linnustovaikutusten voidaan
arvioida kohdistuvan vähintään alueella pesivän linnuston suuruiseen osaan, joka vastaa linnuston keskitiheyttä (noin 100 paria/km2). Vaikutus kohdistuu suoraan rakennettavilla alueilla pesivien lajien populaatioihin likimäärin lajien runsaussuhteissa. Hankkeen alueellisen laajenemisen seurauksena myös liikenteen määrä kasvaa ja linnustoon
kohdistuu sen seurauksena törmäysten ja häiriötekijöiden aiheuttamia heikentäviä vaikutuksia.
Hankkeella on todennäköisesti lieviä positiivisia vaikutuksia rakennettujen ja avointen
maiden lajeihin kuten västäräkkiin ja kivitaskuun lajeille sopivan pesimäbiotoopin lisääntyessä alueella. Lisäksi maan läjityksen seurauksena voi syntyä uusia pesimäympäristöjä esim. törmäpääskylle. Rikastushiekka-altaista voi muodostua vesilinnuille, kahlaajille ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aikana, mutta erityisesti sen loputtua.
Linnustollisesti arvokkaimmat alueet on esitetty kuvassa (Kuva 15-2).
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Kuva 15-2. Hankealueen linnustollisesti arvokkaimmat alueet

Suomen saukkopopulaatioiden tiheydet ovat kaikkialla sen esiintymisalueella suhteellisen matalia, mutta laji esiintyy sille ominaisena harvahkona kantana myös Etelä-Lapin
alueella (ks. esim. Sulkava & Liukko 2007). Hankealueella tehtyjen selvitysten perusteella Ylijoki kuuluu saukon pysyvään reviiriin ja mahdollisesti laji myös pesii alueella. Mikäli
Ylijoen uomaa siirretään nykyisestä, merkitsisi se kyseisen elinympäristön pysyvää
muuttumista. Tämä todennäköisesti vaikuttaa heikentävästi saukon esiintymiseen alueella. Myös Ruonajoen alaosa on saukon talvista elinympäristöä ja todennäköisesti laji
esiintyy myös Ruonajoen yläosilla kesäaikana joen hyvien ravintoresurssien perusteella.
Hanke ei aiheuta fyysisiä muutoksia Ruonajokeen eikä lisää vesistöön kohdistuvia päästöjä siten, että niillä olisi merkittäviä vaikutuksia saukkojen käyttämiin elinympäristöihin.
Suunnitellulla kaivosalueella esiintyy pohjanlepakoita, joiden esiintymisalueet sijoittuvat Konttijärven sekä Konttijärven ja Palovaaran väliselle alueelle. Hankeen toteuttaminen vaikuttaa lepakoihin elinympäristöjen häviämisen ja muuttumisen seurauksena.
Ennen kaikkea vaikutuksia voi syntyä lepakoiden ruokailualueisiin laajan rakentamisen
seurauksena erityisesti, kun rakentaminen kohdistuu vesistöihin (Hagner-Wahlsten
2011). Keskeinen lepakoiden esiintymisalue hankealueella on Konttijärvi, mutta tälle
alueelle esim. veden korkeuden säätelyllä ei arvioida olevan suuria vaikutuksia. Siten ei
myöskään ole odotettavissa suuria muutoksia järven tuottamiin ja lepakoiden hyödyntämiin hyönteisvaroihin. Myös Ruonajoen yläosassa havaitut lepakoiden elinympäristöt
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ovat rakennettavien alueiden ulkopuolella ja niihin kohdistuu lähinnä häiriövaikutuksia.
Alueelta kerätyn tiedon perusteella voidaan olettaa, että lepakoiden lepopaikat sijoittuvat samoille alueille, missä niiden havaittiin liikkuvan. Tällä perusteella kaivoshanke ei
vaikuta näihin lepo- ja lisääntymispaikkoihin. Kokonaisuutena voidaan olettaa, että alueella tavattuun pohjanlepakkoon kohdistuu lieviä heikentäviä vaikutuksia (HagnerWahlsten 2011). Vuonna 2013 tehdyn selvityksen perusteella Ylijokivarsi on varsinkin
viiksisiipalle potentiaalista elinympäristöä. Lajihavaintoja alueelta ei tehty.
Viitasammakon todettiin esiintyvän Takalammen kaakkoisrannalla. Laji kuuluu EU:n
luontodirektiivin liitteen IV(a) listalle, mikä tarkoittaa lajin tiukkaa suojelua EU:n jäsenvaltioiden alueella. Luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV(a)
mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen
on kiellettyä. Käytännössä Takalammen käyttö laskeutusaltaana muuttaa sen rannat
toiminnan aikana luontaisesta luhtarannasta rakennetuksi padotuksi altaaksi. Tämän
seurauksena viitasammakon luontaisesti vuodesta toiseen käyttämät lisääntymispaikat
todennäköisesti häviävät. Hankkeen toteuttaminen vaatii poikkeusluvan viitasammakon lisääntymispaikan hävittämiseen alueelliselta ELY-keskukselta. Vuonna 2013 tehdyn
viitasammakko potentiaaliselvityksen mukaan Latva-aavan avovetiset alueet, Suhankolammen ranta sekä Ahmalammit ovat lajille mahdollisia elinympäristöjä, vaikka lajia ei
kohteilla havaittukaan. Näistä Latva-aavan alueelle on suunniteltu kaivoshankkeen toimintoja.
Muita luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja levinneisyytensä perusteella alueella
esiintyviä lajeja ovat ilves, karhu, susi, luhtakultasiipi, jättisukeltaja ja kirjojokikorento,
joiden esiintymistä ei ole selvitetty erillisselvityksin. Suurpetojen reviirit ovat hyvin laajoja, joten hankkeella ei arvioida olevan merkittävää heikentävää vaikutusta lajeihin.
Em. hyönteisten osalta niiden elinympäristövaatimuksia vastaavia elinympäristöjä alueella ei ole (Sierla ym. 2004).
Merkittävimmät eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat suorat elinympäristöjä
muuttavat ja hävittävät vaikutukset. Lisäksi malminkuljetusreitit osaltaan laajentavat
sekä suoria elinympäristön muutoksista johtuvia vaikutuksia, että etenkin häiriövaikutuksia. Näiden lisäksi kaivostoimintojen häiriövaikutukset kuten melu ja tärinä ulottuvat eri lajien häiriöherkkyydestä riippuen huomattavasti laajemmalle alueelle. Esimerkiksi suuret petolinnut ja nisäkkäistä suurpedot ovat hyvin häiriöherkkiä ja lajeihin
kohdistuvat vaikutukset voivat ulottua useiden kilometrien etäisyydelle toiminnoista.
Aluemenetyksiin ja häiriövaikutuksiin verrattuna huomattavasti vähäisempiä ovat
hankkeesta aiheutuvat muut välilliset vaikutukset: louhosten kuivatusvaikutukset ympäröiviin suobiotooppeihin, päästöt ilmaan ja pölyäminen, vesistövaikutukset ja liikenne. Vaihtoehtojen vertailussa on otettu huomioon kaikki eläimistöön kohdistuvat suorat ja välilliset vaikutukset.
Vaihtoehto VE0+
VE0+:n aiheuttamat suorat elinympäristöä hävittävät ja muuttavat vaikutukset kohdistuvat noin 12 km2 laajuiselle alueelle. Toiminnot sijoittuvat Konttijärven ja Ahmavaaran
alueille. Konttijärvellä havaittiin alueen järvistä monipuolisin vesi- ja rantalinnusto. Suhangon kannalta merkityksellisin suolajisto on alueella kuitenkin niukka. Takalammen
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vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajien elinympäristön ja Konttijärven alueen
rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä.
Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdossa VE1 suorat elinympäristöä hävittävät ja muuttavat vaikutukset ulottuvat noin 27 km2 laajuiselle alueelle. Toiminnot sijoittuvat Konttivaaran ja Ahmavaaran
lisäksi kaivospiirin koillisosaan Suhanko-Pohjoisen avolouhoksen alueelle. Vaihtoehdon
toteuttaminen edellyttää Ylijoen uoman siirtämistä. Lisäksi louhosalueelta rakennetaan
malmin kuljetusreitti, tie tai hihnakuljetin, tehdasalueelle, mikä osaltaan laajentaa sekä
suoria elinympäristön muutoksista johtuvia vaikutuksia, että etenkin häiriövaikutuksia.
Eläimistön kannalta malmin kuljetustavalla ei ole merkitystä. Suhanko-Pohjoisen toiminnot ulottuvat kahden avosuon, Heini- ja Latva-aapan alueille. Linnustokartoitusten
valossa Heiniaapa on Suhangon soista linnustollisesti merkittävin. Hankkeen toteutuminen merkitsisi pysyvää elinympäristöjen muutosta kyseisten soiden osalta. Ylijoen
uoman siirto aiheuttaa saukon elinympäristön pysyvän muuttumisen. Vaikutukset pohjanlepakkoon voivat olla VE0+ vaihtoehtoa merkittävämpiä, koska Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Suhanko-Pohjoisen vaihtoehtoisilla sivukivialueilla (SUH1 ja SUH2) tai Ylijoen uoman siirron vaihtoehtoisilla reiteillä Y1, Y2 ja Y3
ei ole eroa linnuston ja muuhun eläimistöön kohdistuvien vaikutusten kannalta.
Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE2 suorat elinympäristöä hävittävät ja muuttavat vaikutukset ulottuvat noin 36 km2 laajuiselle alueelle. Toiminnot sijoittuvat Vaihtoehdon VE1 mukaisten
alueiden lisäksi Suhankojärven ja Tuumasuon ympäristöön. Vaaralammen louhoksen
toiminnot edellyttävät Suhankojärven pohjoisosan ja Vaaralammen kuivattamista. Järvien kuivattamisella on elinympäristöjä hävittävä ja muuttava vaikutus. Suhankojärven
eteläosa säilyy vesilinnuille mahdollisena elinympäristönä, mutta alueen muuttumien
teollisuustoimintojen alueeksi heikentää sen merkittävyyttä. Vaaralammen sivukiven
läjitysvaihtoehtoja on kolme (Kuva 4-8): kaksi omaa erillistä aluetta ja Ahmavaaran läjitysaluetta laajentava, yhteinen alue. Suojeltu petolinnun pesäpuu jää VAA2sivukivialuevaihtoehdon alle, mutta joka tapauksessa kaivoksen toiminnot sijoittuvat
niin lähelle lajin pesää, että ne aiheuttavat pesän autioitumisen. Sivukivialuevaihtoehto
VAA1 eli sivukiven sijoittaminen yhteiseen läjitysalueeseen Ahmavaaran kanssa aiheuttaisi linnustollisesti arvokkaan Rytisuon eteläosan pysyvän muuttumisen. Toisaalta vaikutusten laajuutta pienentää se, että vaihtoehdossa ei tarvitsisi perustaa erillistä läjitysaluetta. Sivukivialuevaihtoehto VAA3 eli sivukiven sijoittaminen Vaaralammen itäpuolelle, Taka-aavan alueelle ei sijoittuisi linnuston tai eläimistön kannalta erityisen arvokkaille alueille, mutta laajentaisi elinympäristöjen muutoksista ja etenkin häiriöstä
johtuvia vaikutuksia itään päin. Myös Tuumasuon osalta hankkeen toteutuminen merkitsisi pysyvää elinympäristön muuttumista.
Vaihtoehto VE2+
Vaihtoehdossa VE2+ suorat elinympäristöä hävittävät ja muuttavat vaikutukset ulottuvat noin 38 km2 laajuiselle alueelle. Toiminnot sijoittuvat vaihtoehdon VE2 mukaisten
alueiden lisäksi Ahmavaaran louhoksen itä- ja Rytisuon eteläpuolelle Pikku-Suhangon
louhoksen alueelle. Sivukiven läjitysvaihtoehtoja on kolme (Kuva 4-9), kaksi omaa erilCopyright © Pöyry Finland Oy
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listä aluetta Rytisuolla ja sen itäpuolella sekä Ahmavaaran läjitysaluetta laajentava, yhteinen alue. Kartoitusten valossa Rytisuo on monipuolinen ja arvokas lintusuo. Tämän
vuoksi toteutusvaihtoehto PIK3 olisi linnusto- ja eläimistövaikutuksiltaan haitallisin, sillä Rytisuon pohjoisosa jäisi lähes kokonaisuudessaan läjitysalueen alle. Eläimistövaikutuksiltaan vähäisin sivukiven läjitysvaihtoehto olisi Ahmavaaran ja Vaaralammen louhosten kanssa yhteinen läjitysalue PIK1, vaikka se nykymuodossaan sijoittuukin Rytisuon eteläosaan. Tämän vaihtoehdon eläimistövaikutuksia pienentää se, että uusia
erillisiä läjitysalueita ei synny.
15.3.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Kaivostoiminta jättää jälkensä ympäröivään luontoon. Alueet eivät palaudu toiminnan
loppumisen jälkeen luonnontilaan. Alueelle tehtävät maisemointityöt luovat alkuperäiseen verrattuna hyvin erilaisen ympäristön. Linnuston osalta lajisto tulee muuttumaan
pysyvästi. Etenkin suo- ja metsälajit häviävät. Sen sijaan avointa ja rakennettua ympäristöä suosivat lajit voivat hyötyä. Rikastushiekka-altaista voi muodostua vesilinnuille,
kahlaajille ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aikana, mutta erityisesti sen loputtua. Oikein toteutettuna näillä voi olla jopa maakunnallisesti suuri
merkitys, hyvänä esimerkkinä Otanmäen lintualtaat Kajaanissa.

15.3.4

Yhteenveto
Kokonaisuutena kaivoshanke vaikuttaa hankealueen linnustoon ja eläimistöön merkittävästi heikentävästi. Myös lajisto muuttuu. Vaikutukset ovat pääsääntöisesti palautumattomia. Vaikka pääosa alueen metsistä ja kankaiden reunasoista on muokattu metsätalouskäyttöön, on alue luonnonympäristöä. Alueella on mm. laajoja luonnontilassa
olevia suoalueita, jotka ovat etenkin linnustollisesti merkittäviä. Tuumasuon louhoksen
ja sen toimintojen alle jäävät Tuumasuo, Pikku-Suhangon toimintojen alle jää Rytisuo
sekä Ahmavaaran toimintojen alle Siliäniemenaapa, jotka kaikki ovat linnustollisesti arvokkaita soita. Toisaalta rikastushiekka-altaista voi muodostua vesilinnuille, kahlaajille
ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aikana, mutta erityisesti sen
loputtua.
Vaikutusten merkittävyydet linnustoon ja eläimistöön on esitetty taulukossa (Taulukko
15-2) päävaihtoehdoille ja taulukossa (Taulukko 15-3) sivukivialueiden vaihtoehtoisille
sijoituspaikoille. Kuvassa (Kuva 15-3) on esitetty hankkeen vaikutusalueet eläimistölle
eri hankevaihtoehdoissa.
Linnustovaikutukset
VE0+: Linnustovaikutuksiltaan vähäisin, sillä toiminnot rajoittuvat Konttijärven ja Ahmavaaran alueille, joilla ei ole esim. linnustollisesti arvokkaita soita.
VE1: Suhanko Pohjoinen louhoksen sivukivialueen alle jää linnustollisesti merkittävät
suoalueet Heiniaapa ja Latva-aapa.
VE2: Suojeltu petolinnun pesäpuu jää Vaaralammen sivukivivaihtoehtoalueen VAA2 alle. Vaaralammen sivukivivaihtoehdossa VAA1 on vaikutuksia linnustollisesti arvokkaalle
Rytisuon eteläosalle. Myös Tuumasuon elinympäristöt muuttuvat pysyvästi.
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VE2+: Pikku-Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto PIK3 muuttavat linnustollisesti
arvokkaan Rytisuon elinympäristön. Sivukivialuevaihtoehdoista vaikutuksiltaan vähäisin olisi PIK1.
Eläimistövaikutukset
VE0+, VE1, VE2, VE2+:
Hirvet: Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen
aluetta pienentäen. (VE0+, VE1, VE2 ja VE2+)
Pohjanlepakko: Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä (VE0+, VE1, VE2 ja VE2+). Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä (VE1, VE2 ja VE2+).
Viitasammakko: Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajin elinympäristön (VE0+, VE1, VE2 ja VE2+). Suhanko-Pohjoinen alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä (VE1, VE2 ja VE2+).
Liito-orava: Ei vaikutuksia
Saukko: Ylijoen osalta pysyvä elinympäristön muuttuminen (VE1, VE2 ja VE2+). Muihin
vesistöihin, joissa saukon on todettu esiintyvän, ei kohdistu suoria elinympäristöä
muuttavia vaikutuksia.
Vaikutukset linnustoon ja eläimistöön. Punainen väri merkitsee
huomattavaa vaikutusta, oranssi kohtalaista ja keltainen vähäistä vaikutusta. Valkoinen väri
tarkoittaa sitä, ettei asiaan arvioida kohdistuvan vaikutusta.
Taulukko 15-2.

Tarkastelukohde
Linnusto
Uhanalaiset linnut
Hirvet
Pohjanlepakko
Viitasammakko
Saukko
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Taulukko 15-3. Sivukivialueiden sijoituksen alavaihtoehtojen vaikutukset linnustoon ja eläimiin. Punainen väri merkitsee huomattavaa vaikutusta, oranssi kohtalaista ja keltainen vähäistä vaikutusta. Valkoinen väri tarkoittaa sitä, ettei asiaan arvioida kohdistuvan vaikutusta.

Tarkastelukohde

VE2 ja VE2+

VE1, VE2 ja
VE2+
SUH 1

SUH2

VAA1

VAA2

VAA3

Linnusto
Uhanalaiset linnut
Saukko

Kuva 15-3. Hankkeen vaikutusalueet linnustoon ja eläimistöön.
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16

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

16.1

Nykytila

16.1.1

Nykytilan yleiskuvaus
Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (1993a & 1993b) Suomi on
jaettu kymmeneen maisemamaakuntaan, joilla kullakin on omaleimaiset luonnon- ja
kulttuurimaiseman piirteensä. Hankealue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden
seutuun. Valmisteilla olevassa Lapin maakunnallisessa maisemaselvityksessä Lapin
maisemamaakuntajakoa ja maisematyyppejä on tarkennettu, jotta pienipiirteisempi
maisemarakenteen ja kulttuuripiirteiden vaihtelu saataisiin esiin. Hankealue kuuluu
tässä tarkennetussa maisemamaakuntajaossa Kivalon vaaraseutuun. Kivalon vaaraseutu on vedenjakaja-aluetta, joka erottaa vedet Kemijoen ja Simojoen vesistöalueisiin.
Vedenjakajaseutu on vaihettumisvyöhykettä Pohjanmaan ja Peräpohjolan maisemamaakuntien rajalla. Maiseman ydin on Kivalojen vaarajakso, joka on selvästi ympäröivää maastoa korkeammalla, vaihtelevan kumpuilevaa maastoa. Soita on runsaasti lakialueen molemmin puolin. (Lapin ELY-keskus/ Muhonen & Savolainen 2012)

Kuva 16-1. Maaston korkeussuhteet Suhangon alueella. Kivalojen vaarajakso näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa selkeänä suoraviivaisena muotona korkokuvassa. Kaivosalue ja sen
laajennusalue on rajattu kartalle violetilla.
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