10.9.3.2 Alueellinen tarkastelu
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on vuodesta 1996 lähtien seurannut kalastajien Tornionjoesta saamia kalansaaliita.
Menetelmänä on käytetty Tornionjoen yhteisluvan ostaneille jaettuja kyselyjä (esim. Vähä ym. 2010). Seuraavassa esitetyt tiedot
perustuvat näissä kyselyissä esiin tulleisiin tietoihin Tornionjoen
kalastuksesta. Yhteislupa kattaa Tornionjoen ja Muonionjoen eli
melkein koko rajajokialueen.
Lohisaalis vuonna 2010 oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Se
oli kuitenkin samalla tasolla kuin keskimäärin 2000-luvulla (Kuva
10-9-8). Lohisaaliin keskimääräinen paino on noussut 1990-luvun alussa ja on siitä lähtien vaihdellut 6–9 kg välillä. Kalastajien
lukumäärä on pysynyt jokseenkin tasaisena useita vuosia.
Meritaimensaaliit ovat pysyneet selvästi isompina vuoden 1990 jälkeen kuin ne 1980-luvulla olivat (Kuva 10-9-9).
Meritaimenen keskimääräinen paino on yleensä vaihdellut kahden kilon tienoilla.

Kuva 10-9-8. Tornionjoen vesistön suomenpuoleisen osan lohisaalis, yhteisluvan lunastaneiden kalastajien
määrä ja saalislohen keskipaino vuosina 1982–2010 (Vähä ym. 2011).

Kuva 10-9-9. Meritaimensaalis ja sen keskimääräinen paino Tornionjoen vesistön suomenpuoleisella osalla vuosina
1983–2010 (Vähä ym. 2011).
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10.10			 Luonnonympäristö
Hankealueen habitaatit, kasvillisuus ja eläimistö ovat alueelle ja samalla myös koko pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä. Hankealueen lajien suojelustatus vaihtelee elinvoimaisista ja yleisistä lajeista uhanalaisiin
lajeihin.
Yleisin metsätyyppi hankealueella on kuiva kangas. Metsien välissä on laajoja ja yhtenäisiä, suurimmaksi osaksi
niukkaravinteisia suoalueita. Alueen runsaslukuiset lähteet ja kosteikot ylläpitävät elinympäristöjä, joissa esiintyy pienialaisia reheviä suotyyppejä ja arvokkaita elinympäristöjä. Luonnontilaiset lähteet on suojeltu vesilain
nojalla.
Merkittävimpiä suojeltuja kasvilajeja alueella ovat kämmekät ja lapinleinikki.
Hankealueen nisäkäslajit koostuvat alueellisesti yleisistä lajeista jäniksen ja ketun ollessa yleisimpiä lajeja.
Alueella esiintyy myös saukko, joka on suojeltu laji. Myös pohjanlepakon elinalue ulottuu hankealueelle.
Hankealueella on monipuolinen pesimälinnusto. Useat uhanalaiset ja lintudirektiivin liitteen I lajit esiintyvät
runsaina alueella. Pesimälinnut ja lukuisat muuttolinnut kerääntyvät Rautuvaaran alueelle. Rautuvaaran alue
voidaan määritellä tärkeäksi lintualueeksi Kolarin kunnassa. Myös kolmen petolinnun reviirit ulottuvat hankealueelle.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset
Luontodirektiivi (92/43/EEC) ja lintudirektiivi (79/409/EEC) ovat
ensisijaisia luonnonsuojelulakeja Euroopan Unionissa. Suomen
lainsäädännössä nämä on pantu täytäntöön luonnonsuojelulailla (1096/96). Eurooppalaisen lainsäädännön tarkoituksena
on:
• säilyttää tietyt lintukannat tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja kulttuurisia vaatimuksia (lintudirektiivi).
• saavuttaa ja ylläpitää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojeluluokitus suotuisalla tasolla (luontodirektiivi).
• luonto- ja lintudirektiivien liitteissä listataan eläin- ja kasvilajit, jotka vaativat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Luonnonsuojelulaki (1096/96) säätää luonnon ja maiseman
suojelusta sekä ylläpidosta. Lain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisemaarvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Seuraavat ovat luonnonsuojelulaissa esitettyjä lajien ja
luontotyyppien suojeluun liittyviä keskeisimpiä säännöksiä:

Luku 5 (5§): Suotuisa suojelutaso
Luku 29 (29§): Suojellut luontotyypit
• Luku 38 (38§): Eläinlajien rauhoittaminen
• Luku 42 (42§): Kasvilajien rauhoittaminen
• Luku 46 (46§): Uhanalaiset lajit
• Luku 47 (47§): Erityisesti suojeltavat lajit
• Luku 49 (49§): Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset
Luontodirektiivissä
säädetään
myös
Naturasuojelualueverkostosta. Luonnonsuojelulaissa säännökset ovat
luvussa 10. Säännökset koskevat kaikkia toimintoja, jotka tapahtuvat Natura-alueella tai kaikkia toimintoja, joiden vaikutukset
saattavat ulottua Natura-alueelle. Lainsäädännön vaatimuksiin
sisältyy:
• Arviointivelvollisuus koskeen hankkeita tai suunnitelmia,
jotka yksin tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentävät valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman
tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja.
Luonnonsuojelulaki koskee myös luonnonpuistoja. Joillakin
kansallispuistoilla on myös oma erityislainsäädäntönsä.
•
•
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Luonnonsuojeluun liittyvään muuhun lainsäädäntöön sisältyy lisäksi:
• Metsälaki, 1§: Lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja
käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsälaki ei kuitenkaan estä käyttämästä metsätalousmaata muihin tarkoituksiin.
Metsälain (10§) mukaan erityisen tärkeitä elinympäristöjä
ovat:
1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman
muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt;
2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet
ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot;
3. rehevät lehtolaikut;
4. pienet kangasmetsäsaarekkeet;
5. rotkot ja kurut;
6. jyrkänteet1 ja niiden välittömät alusmetsät; sekä
7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
Jos edellä mainitut elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia, niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä
elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
• Vesilaki, 11 § (2011/567): Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan
noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen
tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Seuraavat luonnonoloja koskevat nykytilaselvitykset on tehty hankealueella ja sen läheisyydessä:
• Kolarin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys (Lapin
Vesitutkimus Oy 2008a) (Liite 21)
• Hannukaisen-Rautuvaaran lisäalueen luontotyyppi- ja
kasvillisuusselvitys (Lapin Vesitutkimus Oy 2011a) (Liite
22)
• Niesan (Juvakaisenmaa) alueen kasvillisuus, esiselvitys
2011 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011f ) (Liite 23)
• Ristimellanjänkän kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
(Lapin Vesitutkimus Oy 2012b) (Liite 24)
• Kolarin ja Pajalan kaivoshankealueiden linnustoselvitykset (Lapin Vesitutkimus Oy 2009) (Liite 32)
• Kolarin ja Pajalan suunniteltujen kaivosalueiden lajistokartoitus: Lepidoptera, Coleoptera, Araneae: Lycosidae,

1   jyrkänne on enemmän tai vähemmän pystysuora kalliomuodostuma,
joka on yleensä yli 10 metriä korkea.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Rana arvalis & Pteromys volans (Oulun yliopisto 2008)
(Liite 26)
Nisäkässelvitys 2008 (Lapin Vesitutkimus Oy 2008b) (Liite
27)
Kolarin ja Pajalan kaivoshankealueiden saukkokartoitus
2011 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011d) (Liite 28)
Hannukaisen kaivoshanke – lepakkoselvitys.
Pohjanlepakon esiintyminen Hannukaisen kaivosalueella
(Ramboll Finland Oy 2011) (Liite 29)
Kolarin-Pajalan hankealueiden viitasammakkoselvitys
2011 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011e) (Liite 30)
Äkäsjoen vesistön raakkuselvitys 2011 (Lapin
Vesitutkimus Oy 2011g) (Liite 31)
Kolarin ja Pajalan kaivoshankealueiden muuttolintuselvitys 2011 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011c) (Liite 33)
Kolarin–Pajalan hankealueiden pöllöselvitys (Lapin
Vesitutkimus Oy 2011b) (Liite 34)
Kolarin Ristimellanjänkän linnusto (Lapin Vesitutkimus
Oy 2012a) (Liite 25)

Tarkastelualueen rajaus
Nykytilaselvitykset alueella on tehty siten, että on saatu aikaan perusteellinen käsitys hankealueen luonnonoloista ja
ekologiasta. Selvitysalueen rajauksiin ja muihin yksityiskohtiin ovat vaikuttaneet hankkeen vaihtoehdot. Hankkeen pääasialliset selvitysalueet ovat:
1. Hannukaisen alue – Osa hankkeen toiminnoista sijoittuu Hannukaiseen. Tämä alue sisältää Hannukaisen ja
Kuervitikon avolouhokset, sivukivialueet, rikastushiekka-allas vaihtoehto 1A:n, teollisuusalueen ja muun
infrastruktuurin.
2. Rautuvaaran alue – Osa hankkeen toiminnoista ja
infrastruktuuri sijoittuu Rautuvaaraan. Tämä on myös
rikastushiekka-allasvaihtoehto 1B:n ja 4:n sijoituspaikka.
3. Lisäalue sisältää kuljetuskäytävän ja Muonionjoen
putkilinjan (VE4) käytävän.
4. Juvakaisenmaan alue – rikastushiekka-allasvaihtoehto 1C:n sijoituspaikka.
5. Ristimellanjänkän alue – VE4:n mukainen putkilinjan
purkukohta Muonionjokeen
6. Rautatiekäytävä – Rautuvaaran alueelta Kolariin kulkeva, olemassa oleva rautatie, joka täytyy kunnostaa.

10.10.1 Hankealueen luonnonolosuhteet
10.10.1.1 Hankealueen kasvimaantieteelliset erityispiirteet
Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä kasvukausi on hyvin lyhyt.
Keskilämpötila on lähellä nollaa ja vuotuinen sademäärä noin
400–500 mm. Hankealue sijoittuu pohjoisboreaalisen vyöhykkeen (Kuva 10-10‑1) Perä-Pohjolan alueelle.
Hankealueelle ovat tyypillisiä mäet ja vaarat mäntymetsineen ja lukuisine soineen. Maaperä koostuu pääasiassa moreenista ja on karua. Hankealue kuuluu Etelä-Lapin aapasuovyöhykkeeseen2 ja alueella on lukuisia rimpisoita (vesi on lähellä tai yli
suon pinnan). Alueen soilla vallitseva puulaji on kuusi. Rinnesuot
ja lähteet ovat yleisiä korkeammilla paikoilla.

Pohjois-Boreaalinen vyöhyke
Pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevalle
Pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle eli ”taigalle”
ovat tyypillisiä pitkät, kylmät talvet ja kohtalaiset
sademäärät. Boreaalinen vyöhyke käsittää noin
15 % maapallon maapinta-alasta ja sen metsät
ovat laajimmat koko maailmassa. Boreaalisen
metsän puut ovat pääasiassa mäntyä ja kuusta. Ne ovat sopeutuneet happamaan ja ravinneköyhään maaperään, joka on tyypillistä pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle.

10.10.1.2 Suojelualueet
15 km:n etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat seuraavat, kansainvälisesti, kansallisesti tai paikallisesti luokitellut suojelualueet:
Kansainväliset suojelukohteet
Tornionjoen – Muonionjoen vesistöalue (FI301912, SCI), Suomi
– Natura-alue
Tornionjoen – Muonionjoen Natura-alue sijaitsee boreaalisella (70 %) ja alpiinisella (30 %) vyöhykkeellä Enontekiön, Kittilän,
Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella
(Kuva 10-10‑2). Natura-alue käsittää Tornion- ja Muonionjoen vesistöt, maa-alueita suojelualueeseen ei kuulu. Suojelualue sijaitsee valtakunnan rajalla, ja Natura-alueeseen kuuluvista vesistöistä osa kuuluu sekä Suomen että Ruotsin vesistöalueisiin.
Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin (SCI) nojalla ja alueen luontoarvot perustuvat luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue on suojeltu myös vesipuitedirektiivin nojalla.
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen merkittävimpiä sivujokia ovat:
• Lätäseno,
• Jietajoki,
• Tarvantojoki,
• Palojoki,
• Jerisjoki,
• Äkäsjoki,
• Ylläsjoki,
• Niesajoki,
• Naamijoki
• Martimojoki.

Kuva 10-10‑1. Boreaalinen vyöhyke (Duke University 2012).

2    Aapasuot ovat ravinteikkaita, monimuotoisen kasvillisuuden omaavia soita, joissa sekä pohja-, että pintavedet virtaavat suon lävitse. Aapasuot ovat
suojeltuja.
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Suurimpia järviä vesistöalueella ovat Kilpisjärvi, Jerisjärvi ja
Äkäsjärvi.
Äkäsjoki kulkee hankealueen läpi ja virtaa Muonionjokeen
hankealueen länsipuolella. Pienempi Niesajoki virtaa hankealueen keskiosissa. Jokiverkoston veden laatu on hyvä tai erinomainen ja ainoastaan vesistön alaosissa veden laatua voidaan pitää hieman rehevänä. Tornionjoki on arvokas joki vaelluskaloille.
Tornion-Muonionjoen vesistö, mukaan lukien Kalixjoen vesistö,
on ainoa iso vesistö Suomessa, jota ei ole valjastettu vesivoiman
piiriin.
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppi käsittää 100 % Natura-alueesta. Suomen viranomaiset ovat luokitelleet joen ekologisen tilan hyväksi (luokittelussa käytetään jaottelua erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono). Ruotsista
poiketen Suomi on saanut poikkeusluvan luontodirektiivin liitteen II erityisalueiden suojelun vaatimuksista. Tämä tarkoittaa,
että lohi ei ole suojeltu Suomen Natura-alueilla, vaikkakin lohi
ja muut tärkeät kalalajit on mainittu hyvän veden laadun indikaattoreina Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Naturaalueella. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue on myös saukon elinaluetta. Saukko kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja
IV(a) lajeihin. Suomessa saukko ei ole luokiteltu uhanalaisiin lajeihin, mutta se on luokiteltu koko maassa silmälläpidettäväksi
lajiksi (NT).

Niesaselkä (FI1300706, SCI), Suomi
Luontodirektiivillä suojeltu Niesaselän Natura-alue sijaitsee
noin kaksi kilometriä kaakkoon Rautuvaaran alueelta (Kuva 1010‑3). Niesaselkä on myös suojeltu vanhojen metsien alueena
(AMO120248, luonnonsuojelulaki, luvut 7, 8 ja 9). Alueen metsät ovat 150–200 vuotta vanhoja havumetsiä, joissa on erityisen
runsaasti raitaa. Alueella on myös muutamien vanhojen haapojen esiintymiä.
Luontodirektiivin liitteessä I listatut luontotyypit on esitetty
seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-10-1). Kolme luontotyypeistä on priorisoituja3. Natura-alueella ei ole luontodirektiivin
liitteen II lajeja, sen sijaan alueella on monia uhanalaisia putkilokasveja ja sienilajeja.
Kansalliset suojelualueet
Muut hankealueen lähellä sijaitsevat suojelualueet on esitetty
seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-10-2) ja kuvassa (Kuva 1010‑4).

Torne och Kalix älvsystem (SE0820430, SCI), Ruotsi
Tornionjoki ja Kalixjoki (Kuva 10-10‑2) muodostavat yhden
Euroopan suurimmista vesistökokonaisuuksista, jota ei ole valjastettu vesivoiman piiriin. Jokiverkosto on myös yksi haarautuneimmista vesistöistä maailmassa. Alue on lohen ja taimenen
tärkeä lisääntymisalue, ja lohi kuuluu Natura-alueen suojelun
perusteena oleviin lajeihin. Jokiverkostosta 40 % sijaitsee alpiinisella vyöhykkeellä ja 60 % boreaalisella vyöhykkeellä. Tornionjoki
saa alkunsa Torneträsk-järvestä. Aluetta koskee erityinen Ruotsin
lainsäädäntö; kielto alueen käyttämisestä vesivoimateollisuuteen. Natura-alue sisältää ainoastaan jokiuomat, ei jokien rantaalueita lukuun ottamatta Könkämäjokea.
Jokirannoilla ja vedessä vallitsee monipuolinen kasvillisuus.
Joet ovat tärkeitä muuttoreittejä monille muuttolinnuille ja
joissa olevat saarekkeet ovat lintujen tärkeitä lisääntymisalueita. Joet ovat tärkeitä lohen ja taimenen lisääntymisalueita ja
Natura-alueella elää myös saukkoja. Saukko on listattu Ruotsin
Punaisessa kirjassa vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Sivujoissa esiintyy myös jokihelmisimpukkaa. Lapinkaura (Trisetum subalpestre)
esiintyy alpiinisella vyöhykkeellä ja jokihelmisimpukka ja kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) boreaalisella vyöhykkeellä.
Lohi, saukko ja kivisimppu esiintyvät sekä alpiinisella että boreaalisella vyöhykkeellä.

3   Priorisoidut luontotyypit ovat luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä,
ja joiden suojelua pidetään erityisen tärkeänä.
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Taulukko 10-10-1. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit Niesaselän Natura-alueella. *Priorisoitu luontotyyppi.

Luontotyyppi

Tunnus

Niukka-keskiravinteiset järvet
Pikkujoet ja purot
Vaihettumissuot ja rantasuot
Lähteet ja lähdesuot
Letot
Aapasuot
Silikaattikalliot
Boreaaliset luonnonmetsät
Lehdot
Puustoiset suot
Ei luontotyyppiä
Yhteensä

3130
3260
7140
7160
7230
7310*
8220
9010*
9050
91D0*
-

Ensisijaiset luontotyypit, ha
<1
<1
21
<1
2
382
<1
1324
3
40
188
1962

Muut luontotyypit ensisijaisten
luontotyyppien kuvioilla, ha

<1

110
111

Kuva 10-10‑2. Tornion-Muonionjoen vesistöalueen ja Torne och Kalix älvsystem Natura-alueet.
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Hannukaisen rautakaivos - Niesaselän Natura alue
The Hannukainen Mine Project - Niesaselkä Natura area
3370000

3375000

Rikastushiekka-alue
Tailings Management Facility (TMF)
Kaivokset
Mining pits
Suojavyöhyke 1 km
Buffer zone 1 km
1A - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A - Alt4
1A, 1B, 1C - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A, 1B, 1C - Alt4
VE4 -alue
Alt4 area

7495000

Kuljetushihna - VE4
Conveyor belt - Alt4
Purkuputki Muonionjokeen - VE4
Disharge pipeline to Muonio River - Alt4
Tiet, johdot, putket ym. 1A, 1B, 1C
Roads, cables, pipelines etc. 1A, 1B, 1C
Aita VE 1A
Fence Alt 1A
Aita VE 1B, 1C
Fence Alt 1B, 1C
Aita VE 4
Fence Alt 4

TMF
1B/4

1A

0

5 km

1B

7490000

1B

0

5 km

1C

1C

0

5 km

0

5 km

4

7485000

Ensisijaiset luontotyypit - Primary Directive habitats

3370000

4

3130 Niukka- ja keskiravinteiset järvet
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters

9050 Lehdot
9050 Herb-rich forests with Picea abies

3260 Pikkujoet ja purot
3260 Water courses of plain to montane levels

91D0 Puustoiset suot
91D0* Bog woodland

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot
7140 Transition mires and quaking bogs

Ei luontotyyppiä
Not any habitat type

7160 Lähteet ja lähdesuot
7160 Fennoscandian springs and springfens

Muut luontotyypit - Other direcitve habitats

7230 Letot
7230 Alkaline fens

7160

7310 Aapasuot
7310 * Aapa mires

91D0

8220 Silikaattikalliot
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

Natura-alue
Natura area

9010 Boreaaliset luonnonmetsät
9010* Western taiga

3375000

Kuva 10-10‑3. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit Niesaselän Natura-alueella.
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10.10.1.3 Hankealueella tehdyt luontoselvitykset
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10-10‑5) on esitetty hankealueella
tehtyjen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten alueet. Tässä nykytilakuvauksessa kuvataan yleispiirteisesti hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Ne luontotyypit, joilla on korkea suojelullinen arvo tai jotka ovat lailla suojeltuja, on kuvattu tarkemmin.
Eläimistöselvitysten aluerajaukset perustuvat pitkälti kasvillisuusselvitysalueisiin. Niistä on kerrottu tarkemmin myöhempänä tässä luvussa. Kullakin alueella on tehty seuraavat selvitykset:
• Hannukaisen alue
• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
• Lepakkoselvitys
• Nisäkässelvitys
• Saukkoselvitys
• Pesimälinnustoselvitys
• Selkärangattomien selvitys
• Jokihelmisimpukkaselvitys
• Muuttolintuselvitys
• Rautuvaaran alue
• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
• Lepakkoselvitys
• Nisäkässelvitys
• Saukkoselvitys
• Pesimälinnustoselvitys
• Selkärangattomien selvitystutkimus
• Jokihelmisimpukkaselvitys
• Muuttolintuselvitys
• Juvakaisenmaan alue (Niesa)
• Alustava selvitys kasvillisuudesta ja luontotyypeistä
• Muuttolintuselvitys
• Saukkoselvitys
• Ristimellanjänkän alue
• kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
• pesimälinnustoselvitys
• Hannukaisen ja Rautuvaaran lisäalue
• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

10.10.1.4 Suojellut ja uhanalaiset luontotyypit
Suojellut luontotyypit
Luontotyypit ovat maa-alueita tai vesiväyliä, joilla on erityiset
ympäristöolosuhteet sekä luontotyypille ominainen kasvillisuus
ja eläimistö. Luontotyyppien kehittymiseen vaikuttavat mm.
maa- ja kallioperän ominaisuudet, vesiolosuhteet ja mikroilmasto.
Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännön ja kansainvälisten
sopimusten avulla. Suomen luonnonsuojelulaissa on mainittu 9
suojeltua luontotyyppiä, näistä esimerkkeinä hiekkarannat ja jalopuumetsiköt. Suurempia luontotyyppikokonaisuuksia on suojeltu kansallispuistoina ja suojelualueina.
Luontodirektiivillä suojeltuja luontotyyppejä on Suomen
Natura-alueilla 69 kpl. Metsälakiin on sisällytetty seitsemän erityisen tärkeää luontotyyppiä. Vesilaissa mainitaan neljä pienialaista vesiluontotyyppiä, joiden luonnontilan vaarantaminen on
kiellettyä.
Luonnonsuojelulailla (29 §) suojellut luontotyypit
Hankealueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä.
Uhanalaiset luontotyypit
Ensimmäinen koko maan kattava uhanalaisten luontotyyppien arviointi tehtiin Suomessa vuosina 2005–2007. Koko maassa 51 % (188 luontotyyppiä) kaikista luontotyypeistä arvioitiin uhanalaisiksi (IUCN:n Punaisen listan luokittelu CR, EN, VU).
Etelä-Suomessa vastaava luku on 66 % ja Pohjois-Suomessa 29
%. Hannukaiseen suunnitellun sivukivi- ja avolouhoksen alueella on viidellä kuviolla, yhteensä noin 5–10 hehtaarin alueella, uhanalaista rehevää lettoa (Kuva 10-10‑6). Rautuvaaran
alueella Muonionjokeen johdettava purkuputki sijoittuu
Rautuvaaran altaiden eteläpuolella lettoräme/lettokorpikuviolle. Lisäalueella esiintyy uhanalaisia luontotyyppejä 24 kuviolla.
Ristimellanjänkän alueella esiintyy uhanalaisista luontotyypeistä
erilaisia lettoja, metsäkortekorpia sekä niittyjä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 33 hehtaaria (Kuva 10-10-7).

Taulukko 10-10-2. Muut suojelualueet hankealueen lähellä.

Alue
Kiuasselkä
Pakasaivon harjualue
Varkaankurun lehto
Pahtajärvi
Ylläs-Pallas

Tunnus ja tyyppi
Vanhojen metsien suojeluohjelma
(AMO120255)
Harjujen suojeluohjelma (HSO120148)
Lehtojen suojeluohjelma (LHO120403)
Vanhojen metsien suojeluohjelma
(AMO120253)
Kansallispuisto (KPU120022)
Natura alue (FI300618)

Luokka
Kansallinen

Etäisyys
Hannukaiseen, km
2,0

Etäisyys
Rautuvaaraan, km
3,5

Kansallinen
Kansallinen
Kansallinen

1,6
4,4
4,9

8,5
4,2
13,5

Kansallinen ja
kansainvälinen

7,1

7,1

Vanhojen metsien suojeluohjelma
(AMO120285)
Soiden suojeluohjelma (SSO120555)
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Ylläs-Pallas

Hannukaisen rautakaivos - Muut luonnonsuojelualueet
The Hannukainen Mine Project - Other protected areas
Suoppamanselkä
3370000

Suoppamanselkä

3380000

Rikastushiekka-alue
Tailings Management Facility (TMF)

Ylläs-Pallas

Kaivokset
Mining pits
Suojavyöhyke 1 km
Buffer zone 1 km
1A - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A - Alt4
1A, 1B, 1C - VE4 väliin jäävä alue
Difference between 1A, 1B, 1C - Alt4
VE4 -alue
Alt4 area
Kuljetushihna - VE4
Conveyor belt - Alt4
Purkuputki Muonionjokeen - VE4
Disharge pipeline to Muonio River - Alt4

Pahtajärvi

Tiet, johdot, putket ym. 1A, 1B, 1C
Roads, cables, pipelines etc. 1A, 1B, 1C

7510000

Ylläs-Pallas

Aita VE 1A
Fence Alt 1A
Aita VE 1B, 1C
Fence Alt 1B, 1C
Aita VE 4
Fence Alt 4

Iso-Latvavuoma-KellojänkäTuulisel.VuomaAakenust.alue

Pakasaivon
harjualue

1A

TMF
1A
0

7500000

Varkaankurun
lehto
Ylläs-Pallas
Kiuasselkä

5 km

1B

Yllästunturin
lounaiset
purolehdot

1B

0

5 km

1C

4

TMF
1B/4

7490000

1A,
1B, 1C

1C

0

5 km

Niesaselkä
4

4

0

Kansallispuisto
National park

TMF
1C

Natura2000-alue
Natura2000 area
Vanhojen metsien suojeluohjelmat
Old-growth forest protection

7480000

Harjujen suojeluohjelma
Esker protection

0

Teuravuoma-Kivijärvenvuoma

2 km
3370000
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Kivijärvi-Pikku
5 km
Kivijärvi-Lompolojärvi

3380000

Teuravuoma-Kivijärvenvuoma

Kurtakkoselkä
Lehtojen suojeluohjelma

Herb-rich forest protection

Soiden suojeluohjelma
Mire protection

