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Luonnontilaiset lähteet hankealueella.

11.10.6.2 Maaeläimistö ja kasvilajit
Vaikutukset vesieliöstöön, mukaan lukien kalat, pohjaeläimet ja
jokihelmisimpukka on arvioitu luvussa 11.9.
Yleiset lajit
Suurin osa hankealueella tavattavista lajeista on alueellisesti ja valtakunnallisesti runsaslukuisia ja arvioidaan siksi matalan herkkyyden lajeiksi. Nämä lajit eivät kuulu suojelun piiriin tai ne ovat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) punaisen listan mukaan luokittelemattomia, tai ne on luokiteltu merkinnällä LC, eli ne ovat elinvoimaisia.
Hankkeen vaatiman maa-alan myötä tuhoutuu pääosin yleisiä luontotyyppejä, joilla esiintyy yleisiä, runsaslukuisia eläinlajeja. Tämä elinympäristöjen menetys on Kolarin ja Muonion kuntien alueista <1%. Näitä lajeja tavataan yleisesti samanlaisissa elinympäristöissä kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla. Matalan
herkkyyden omaavien, yleisesti esiintyvien lajien häviämisen
vaikutus arvioidaan siksi vähäisestä merkityksettömään.
Seuraava teksti keskittyy korkean herkkyystason lajeihin.
Nämä lajit voivat olla luokiteltu uhanalaisiksi, vaarantuneiksi,
rauhoitetuiksi tai ne voivat olla direktiivilajeja.
Suurpedot
Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa hankealueen
välittömässä läheisyydessä ei tavattu isoja suurpetoja,
ahmaa, karhua, sutta tai ilvestä, vaikka sutta ja karhua
raportoitiinkin nähdyn noin 5 - 7 km päässä Hannukaisen alueesta. Siten hankkeen vaikutus suurpetoihin arvioidaan vähäiseksi.

Vaihtoehdon 4 Niesajokeen kohdistuva vaikutus
on huomattavasti vähäisempi kuin vaihtoehtojen
1A-1C aiheuttama vaikutus. Tästä on pääteltävissä,
että saukkoon kohdistuva vaikutus on vähäinen
kaivoksen toiminnan ja rakentamisen aikana.
Kaivoksen toiminnan aikana parantunut veden laatu Niesajoessa
saattaa jopa nostaa Niesajoen elinympäristön arvoa saukolle.
Kaivoksen sulkemisen jälkeen Äkäsjoen, Kuerjoen, Valkeajoen
ja Niesajoen vedenlaatuun kohdistuva vaikutus, jos lievennyskeinoja ei toteuteta, saattaa vähentää saukolle sopivia elinympäristöjä kaikissa hankevaihtoehdoissa. Sulkemisen jälkeinen,
saukkoon kohdistuva vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi, koska
Muonionjokeen ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Sulkemisen
jälkeiset vaikutukset voidaan kuitenkin lieventää erilaisilla lievennyskeinoilla. Northland suunnittelee soveltuvat lievennyskeinot vedenlaadun parantamiseksi lupahakemuksen yhteydessä, millä vaikutus vedenlaatuun ja saukkoon pienenee.
Saukkoon kohdistuvat vaikutukset esitetään erillisessä
Natura-arvioinnissa.
Selkärangattomat
Nykytilatutkimuksessa hankealueelta löytyi yksi
uhanalainen perhoslaji Xestia gelida. Muut alueelta
löytyneet lajit on luokiteltavissa elinvoimaisiksi (LC) tai
silmälläpidettäviksi (NT). Rautuvaaran lähelle sijoittuva lähteinen puro arvioitiin mahdollisesti suojelemisen arvoiseksi. Se on
hankkeen vaatiman maa-alueen ulkopuolella eikä siihen arvioida kohdistuvan vaikutusta. Selkärangattomiin kohdistuva vaikutus arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi.

Saukko (Lutra lutra)

Hankevaihto-ehdoissa 1A-1C Niesajoen isot veden määrän ja
laadun muutokset aiheuttavat arvion mukaan saukkoon kohdistuvan kohtalaisen vaikutuksen, koska nämä hankevaihtoehdot
todennäköisesti tekevät Niesajoesta saukolle kelpaamattoman
elinympäristön. Saukko ei ole erityisen herkkä veden laadun
muutoksille, mutta sekä veden laadun että määrän muutoksien arvioidaan pakottavan saukon muuttamaan uuteen elinympäristöön, esimerkiksi Äkäsjoelle. Saukkoa esiintyy Niesajoessa
vaihtelevasti; joinakin vuosina siitä on tehty useita havaintoja,
joinakin vuosina sitä ei ole havaittu lainkaan. Mikäli Niesajoki ei
enää sovellu saukon elinympäristöksi, alueella on runsaasti muita saman kokoluokan virtavesiä, jotka sopivat saukolle ja joissa
siitä on myös tehty havaintoja.

Kuva 11-10-11. Saukko
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Lapinkämmekkä (Dactylorhiza lapponica)
Lepakot Suomessa
Kaikki lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin ja ovat luonnonsuojelulailla suojeltuja.
Luonnonsuojelulaki (49 §) toteaa lepakkojen lisääntymis- ja lepopaikkojen hävittämisen ja heikentämisen kielletyksi. EUROBATS-sopimus korostaa, että lepakoiden tärkeät ravinnonsaantipaikat olisi tunnistettava ja suojeltava vaurioilta ja häirinnältä.
Suomen yleisin ja Lapin ainoa lepakko on pohjanlepakko.

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii)
Pohjanlepakko on direktiivilaji ja luonnonsuojelulailla
suojeltu. Tämän vuoksi ne arvioidaan korkean herkkyystason vaikutuskohteiksi.
Selvityksissä hankealueella on havaittu esiintyvän muutamia
lepakkoyksilöitä, mutta hankealueella arvioidaan olevan varsin
vähän merkitystä lepakoille.
Hankkeessa ei kajota olemassa oleviin rakennuksiin, mikä tarkoittaa, että pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyvät. Pohjanlepakkoon kohdistuva vaikutus arvioidaan vähäiseksi.

Lapinkämmekkä esiintyy Hannukaisen hankkeen suoran vaikutuksen alueella. Lajin esiintyminen Hannukaisen alueella on esitetty kuvassa 11-10-12. Lapinkämmekkä on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja se luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi
(VU).
Havaittujen lapinkämmekkäesiintymien kokonaismäärä
Kolarin ja sen naapurikuntien alueella on 150; 139 niistä sijaitsee
Kittilässä, 3 Kolarissa, 4 Muoniossa ja 4 Rovaniemellä.
Kun otetaan huomioon lapinkämmekän herkkyys ja sen alueellinen harvinaisuus, yhden esiintymän tuhoutuminen hankkeen myötä luokitellaan merkittäväksi vaikutukseksi.
Lapinkämmekän elinympäristön tuhoamiseen vaaditaan
luonnonsuojelulain 42 §:n mukainen, rauhoitettuja kasvilajeja
koskeva poikkeuslupa.
Lapinkämmekkä on pieni violettikukkainen kämmekkäkasvi. Se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja
lisäksi rauhoitettu. Laji vaatii erityisiä kasvuolosuhteita ja kalkkipitoista maaperää. Sitä tavataan vain
Lapissa kasvistollisesti rikkaimmilla letoilla, lähdesoilla ja tunturisoistumilla. Lapinkämmekkää uhkaavat
soiden ojitukset ja kerääminen. Suurin osa lajin elinympäristöistä sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella.
Hannukaisesta on tehty kaksi uutta lapinkämmekkälöytöä hankkeen nykytilaselvitysten aikana.

Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi (VU) ja
se on myös direktiivilaji. Ympäristöviranomaisten kehotuksesta hankealueella ja sen läheisyydessä on
suoritettu liito-oravan esiintymistä koskeva tutkimus, mutta jätöksiä ei havaittu. Hankkeella ei siten arvioida olevan vaikutusta
liito-oravaan.
Viitasammakko (Rana arvalis)
Viitasammakko on direktiivilaji. Alueella tehtiin kaksi
tutkimusta, mutta viitasammakkoa ei tavattu.
Hankkeella ei ole vaikutusta viitasammakkoon.
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Kuva 11-10-12. Lapinkämmekkä

Lettosara (Carex heleonastes)
Lettosara on luokiteltu kansallisesti vaarantuneeksi (VU) lajiksi, joka kuuluu sarakasvien suureen heimoon. Se kasvaa runsasravinteisilla aapasoilla ja suosii luhtia, lähteisiä lettoja ja nevoja. Laji on paljon yleisempi pohjoisessa Suomessa kuin etelässä. Siitä on
tullut uhanalainen, kun soita on raivattu ja ojitettu
metsä- ja maatalouskäyttöön.

Yksi lettosarapopulaatio sijaitsee Rautuvaaran rikastushiekkaalueella (Kuva 11-10-14) ja se tuhoutuu hankevaihtoehdoissa
1B ja 4.

Toinen lettosaran elinympäristö on Niesajoen varrella
Rautuvaaran altailta etelään päin. On todennäköistä, että hankevaihtoehdoissa 1A-1C tämä lettosaran elinympäristö tuhoutuu, kun hankkeen ylijäämävedet puretaan Niesajokeen ja joen
virtausolosuhteet muuttuvat.
Hankevaihtoehdossa 4 Niesajoen virtausolosuhteet jäävät todennäköisesti lähelle nykytilaa, eikä
em. lettosarapopulaatioon kohdistu siten vaikutusta.
Yhden korkean herkkyystason lettosarapopulaation esiintymän
tuhoutumista pidetään merkittävänä vaikutuksena kaikissa
hankevaihtoehdoissa.

Kuva 11-10-13. Lapinleinikki

Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus)
Lapinleinikin neljä esiintymää sijaitsee Niesajoen varrella
Rautuvaaran rikastushiekka-alueelta alavirtaan päin (Kuva 1110-13). Lapinleinikki ei ole uhanalainen laji, mutta se on direktiivilaji (luontodirektiivi, liite IVb).
Hankkeen ylimäärävesien juoksutuksesta johtuvat
Niesajoen virtausolosuhteiden muutokset hankevaihtoehdoissa 1A-1C todennäköisesti aiheuttavat
em. lapinleinikkiesiintymien tuhoutumisen. Direktiivilajeihin
kohdistuva vaikutus arvioidaan merkittäväksi vaikutukseksi.
Hankevaihtoehdossa 4 Niesajoen virtausolosuhteiden muutokset ovat pieniä, mistä johtuen Niesajoen
varrella sijaitseviin esiintymiin ei todennäköisesti kohdistu vaikutusta. Siten lajiin kohdistuva vaikutus vaihtoehdossa
4 arvioidaan merkityksettömäksi.
Direktiivilajin tuhoamiseen vaaditaan luvan poiketa luontodirektiivin liitteen IV(b) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittämis- ja heikentämiskiellosta; lupa voidaan myöntää, mikäli direktiivin 16 artiklan mukaiset edellytykset poikkeamisen
myöntämiselle täyttyvät. Lisäksi rauhoitettujen kasvilajien esiintymien hävittäminen edellyttää lupaa poiketa luonnonsuojelulain 42 §:n säädöksistä.
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